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APRESENTAÇÃO DO ORGANIZADOR

É com enorme alegria que presencio a conclusão deste longo trabalho ini
ciado há mais de dois anos, envolvendo quase duas dezenas de autores, para
a construção da CLT interpretada - artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
Foi a partir da ideia de reproduzir a fórmula bem-sucedida empregada no
meu CPC interpretado, ora em 6a edição pela Editora Manole, que tomei a
iniciativa de convidar um especialista de renome e de reconhecida compe
tência como o Prof. Domingos Sávio Zainaghi para coordenar a presente
obra de tantas mãos e de tantas perspectivas. Tal iniciativa e o consequente
e árduo labor da coordenação e dos autores que incansavelmente escreve
ram, reescreveram e revisaram seus textos, ao lado do não menos dedicado
trabalho da equipe da Editora Manole, sob o comando de Rodrigo da Silva
Botelho, é que permitiram a publicação do livro que ora chega ao mercado.
Não posso deixar de manifestar, por último e mais uma vez, meus since
ros agradecimentos à família Manole (Dr. Dinu, Roberto, Amarylis e Daniela) pela visão editorial, pelo incentivo constante e pela seriedade no trato de
todas as coisas que envolveram a produção desta obra. Meus agradecimen
tos, ainda, ao empenho do Dr. Carlos Augusto Marcondes de Oliveira M on
teiro, que não poupou esforços para tornar possível a presente publicação.

Santana de Parnaíba, abril de 2007.
Antônio Cláudio da Costa Machado

APRESENTAÇÃO DO COORDENADOR

A Consolidação das Leis do Trabalho foi aprovada pelo Decreto-lei n. 5.452,
de Io de maio de 1943.
Após um período de vacatio legis, passou a vigorar em 10 de novembro de
1943 e, ainda que criticada, vige até hoje, com muitas alterações.
Fruto de um período histórico mundialmente conturbado, a CLT corres
pondeu, como consta de sua exposição de motivos, “a um estágio no desen
volvimento jurídico”, pois, diferentemente dos Códigos, uma consolidação é
a concatenação de textos legais, coordenação de princípios e diretrizes; en
fim, uma sistematização das regras sociais, um instrumento regulador da re
lação entre capital e trabalho.
A CLT regula as relações individuais e coletivas de trabalho, bem como
comporta normas de direito processual do trabalho, sendo, pois, uma eficaz
ferramenta jurídica onde são encontradas praticamente todas as normas la
borais, sejam elas de direito material ou processual.
Nestes comentários, foram reunidos, de maneira inédita, vinte juslaboristas que analisaram o texto da Consolidação das Leis do Trabalho de manei
ra exaustiva, constituindo-se esta numa obra sem precedentes e de inegável
utilidade a estudantes e profissionais do Direito.
Na oitava edição, que comprova o sucesso do trabalho, vários artigos e pa
rágrafos ganharam novos comentários, em razão das alterações legislativas
dos últimos anos.
Também incluíram-se, no final, as Súmulas, as Orientações Jurisprudenciais e os Precedentes Normativos do Tribunal Superior do Trabalho.
Contém também questões de Exames de Ordem e concursos e os respec
tivos gabaritos.
Com tais mudanças, a obra fica ainda mais útil aos profissionais do Direito.
O coordenador

NOTAS DO COORDENADOR

1 - Órgãos e cargos: procuramos manter a designação original da lei ou
de suas alterações posteriores no que se refere à denominação de Ministé
rios, Secretarias, autarquias, demais órgãos públicos e cargos, uma vez que a
flutuação dessas denominações é uma constante em nosso sistema. Raras ve
zes há determinação legal para a substituição, nas leis vigentes, da designa
ção desses cargos, órgãos, Secretarias e Ministérios. Todavia, sempre que houve
expressa determinação legal, processamos as devidas modificações.
2 - Revogações: verificamos que, em alguns casos, a alteração trazida por
diploma legal posterior modifica expressamente a redação de dispositivo
existente, dando-lhe nova redação ou excluindo-o do sistema jurídico por
revogação; em outros casos, o novo diploma legal, ao trazer nova disposição,
não revoga expressamente o texto anterior, mas este fica sem aplicação de
vido à sua incompatibilidade com a norm a vigente. Nessas situações, o le
gislador vale-se da ordem geral “revogam-se as disposições em contrário”.
Para diferenciarmos tais casos, optamos por usar, em notas abaixo dos tex
tos legais, as expressões “redação dada” - para as alterações no texto; e “arti
go revogado” - para os casos expressamente ditados pela lei. Nas circunstân
cias em que a aplicação do dispositivo tornou-se incompatível com a norma
posterior, entendemos que ele foi derrogado tacitamente (em todos os casos,
indicamos o respectivo ato legal com as novas disposições). Mantivemos a
mesma redação de dispositivos da CLT cuja vigência acha-se suprimida pela
superveniência da Constituição Federal de 1988 e suas Emendas. Anotamos,
contudo, que a interpretação de alguns dispositivos da CLT deve ser orien
tada pelos arts. 7 ° a l l e l l l a l l 6 d a Constituição Federal.
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3 - Anexos: no intuito de possibilitar uma consulta mais completa, a obra
contém cinco anexos legislativos com temas complementares à CLT. São eles:
I - “Disposições da CF orientadoras para a CLT”; II - “Composição atual de
cada um dos TRTs (art. 670, CLT)”; III - “Divisão territorial atual dos TRTs
(art. 674, CLT)”; IV - “LC n. 75, de 20.05.1993 (excertos)"; e V - “Portaria n.
88 (SIT/DSST), de 28.04.2009, e Decreto n. 6.481, de 12.06.2008”.
4 - TST: esta oitava edição traz a íntegra de todos os textos das Súmulas,
das Orientações Jurisprudenciais e dos Precedentes Normativos do Tribunal
Superior do Trabalho, atualizados até 13.01.2017.0 leitor poderá manter-se
informado sobre as alterações desses textos no site www.manoleeducacao.
com.br/codigosmanole até 31.10.2017.
5 - Incluíram-se questões de Exames de Ordem e de Concursos públicos,
o que dá àqueles que consultam a obra oportunidade de testarem seus co
nhecimentos sobre direito do trabalho.
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DECRETO-LEI N. 5.452,
DE 1° DE MAIO DE 1943

Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
O
Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art.
180 da Constituição, decreta:
Refere-se à Constituição Federal de 1937.

A rt. Io Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, que a este
Decreto-lei acom panha, com as alterações por ela introduzidas na legis
lação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais transitórias
ou de em ergência, bem com o as que não ten h am aplicação em to d o o
território nacional.
A rt 2o O presente Decreto-lei entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.

Rio de Janeiro, Io de maio de 1943;
122° da Independência e 55° da República.
GETÚLIO VARGAS
Alexandre Marcondes Filho
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ART. I o

MÁRCIO MENDES GRANCONATO

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO
TÍTULO I
INTRODUÇÃO
A rt. Io Esta C onsolidação estatui as norm as que regulam as relações
individuais e coletivas de trabalho, nela previstas.
A CLT sistematizou a legislação esparsa em matéria trabalhista existente à
época em que foi publicada e também criou novos institutos para regulamen
tar as relações individuais e coletivas de trabalho, sendo a prim eira lei geral
aplicável a todos os empregados.
Isso explica o seu nome: Consolidação das Leis do Trabalho. De fato, a CLT,
apesar de ter criado novas regras de direito do trabalho, teve por principal fun
ção a reunião, ou seja, a consolidação das normas trabalhistas até então em vi
gor. É por isso que se diz que a CLT não pode ser considerada um “código do
trabalho”, porque os códigos criam leis novas, algo que a CLT não fez, ao me
nos não em uma dimensão considerável para receber essa nomenclatura.
Hoje, as relações de emprego (relações individuais de trabalho) são regidas
por esta norma, a CLT. Ela também é a lei que trata das relações coletivas de
trabalho, abrangendo entidades sindicais, empresas ou grupo de trabalhado
res. Mas a CLT não é o único texto legal a tratar dessas relações todas. Há mui
tas outras normas que abordam direitos de trabalhadores e disciplinam pro
fissões, como ocorre com os domésticos (LC n. 150/2015) e os rurais (Lei n.
5.889/73). Também a CF cuida de matéria trabalhista, notadamente em seus
arts. 7o a 11.
Sobre matéria trabalhista, somente a União tem competência legislativa, con
forme art. 2 2 ,1 e XVI, da CF. Mas isso não exclui a aplicação das convenções
internacionais ratificadas pelo Brasil, principalmente aquelas editadas pela OIT,
dos acordos e convenções coletivas de trabalho e das normas oriundas dos regu
lamentos de empresa, entre outras. Todas essas são fontes do direito do traba
lho, no qual vigora o princípio da hierarquia dinâmica das normas, sendo apli
cável à relação jurídica aquela que for mais benéfica ao trabalhador, observadas
as teorias do conglobamento ou da acumulação ou a teoria do diálogo das fon
tes, a critério do intérprete.
Os Estados detêm competência para fixar o valor do piso salarial previsto no
art. 7o, V, da CF, conforme art. 22, parágrafo único, da Constituição, e LC n.
103/2000, interferindo diretamente nas relações de trabalho. A condição para
tanto é que a categoria não tenha piso salarial definido em lei federal, conven
ção ou acordo coletivo de trabalho (art. Io da LC n. 103/2000).
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A situação dos trabalhadores contratados no Brasil por empresa estrangeira
ou transferidos por seus empregadores para prestar serviços no exterior é tra
tada pela Lei n. 7.064/82, que foi regulamentada pelo Decreto n. 89.339/84.
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.
A CLT optou por considerar o empregador como sendo a empresa que ad
mite empregados. Não im porta para o legislador se a sua composição é indi
vidual ou coletiva, ou seja, se ela possui um proprietário (empresário) ou vá
rios sócios ou acionistas que adm inistram o negócio. Havendo empregados
prestando-lhe serviços, a empresa será empregadora.
O
conceito de empresa é vago e envolve um conjunto de bens materiais e
imateriais organizados para a produção de bens e serviços e com o objetivo de
lucro. Assim, para ser qualificada como empregadora, é irrelevante se a empre
sa é regular ou irregular, se está ou não registrada nos órgãos competentes e se
tem ou não alvará de funcionamento. O conjunto acima verificado será sufi
ciente para a conformação legal.
O empregador também é aquele que assume os riscos da atividade econô
mica, o que significa que se o negócio passar por dificuldades ou mesmo falir,
os prejuízos não poderão ser repassados aos empregados.
Os riscos do empreendimento não podem ser transferidos para os trabalha
dores que estão a serviço da empresa, como, aliás, dispõe expressamente o art.
449 da CLT.
Mas o empregador não apenas admite empregados. Ele também detém o po
der de direção. É o empregador quem dita os rumos de seu negócio, direcionan
do a atividade produtiva segundo o seu entender. Esse seu poder não atinge a
pessoa do empregado, mas a forma como a atividade deverá ser desenvolvida.
E não se trata, o poder de direção, de um poder absoluto, pois ele encontra li
mites na lei, no contrato e na dignidade da pessoa humana, à medida em que
o trabalhador não perde sua cidadania ao passar pelas portas da empresa.
O dispositivo ainda faz referência a um dos requisitos para que o trabalha
dor seja considerado empregado. Trata-se da prestação pessoal de serviço. Só
é empregado quem presta serviços pessoais, ou seja, aquele trabalhador que
não se faz substituir. O contrato de trabalho é firmado intuitu personae em re
lação ao prestador de serviços. Substituições consentidas e esporádicas não
comprometerão esse requisito, mas se essa prática se tornar uma rotina, então
a relação de emprego não existirá entre as partes por ausência de um requisi
to essencial: a pessoalidade.

4

|

ART.20

MÁRCIO MENDES GRANCONATO

§ Io Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação
de emprego, os profissionais liberais, as instituições de beneficência, as
associações recreativas ou outras instituições sem fins lucrativos, que
admitirem trabalhadores como empregados.
Os chamados empregadores por equiparação estão relacionados aqui, em
um rol que não é taxativo. Há também empregadores rurais e domésticos, com
obrigações trabalhistas próprias, nos term os da Lei n. 5.889/73 e da LC n.
150/2015, respectivamente. Até mesmo o Poder Público poderá ter emprega
dos. Nem sempre o empregador será a empresa.
Para os efeitos da relação de emprego, não importa o tipo ou a finalidade do
empreendimento, desde que ele envolva uma atividade lícita. Ele poderá ou não
ter fins econômicos, sociais, recreativos ou religiosos. Se possuir empregado a
seu serviço, a entidade será empregadora. É por isso que se define o emprega
dor como aquele que admite empregado, pouco importando sua estrutura ju
rídica, se possui ou não personalidade jurídica e se tem ou não fins lucrativos.
Não se quer dizer com isso que todas as pessoas que estiverem a serviço des
sas instituições referidas no § I o devem ser consideradas empregadas. Nada
impede que nesses locais haja trabalhadores sem vínculo empregatício, tais
como religiosos ou voluntários (Lei n. 9.608/98) ou autônomos. O que se afir
ma aqui é que essas entidades poderão ser empregadoras, desde que as pessoas
que trabalham para elas preencham os requisitos para a caracterização da fi
gura do empregado.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou admi
nistração de outra, constituindo 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 subordi
nadas.
Havendo duas ou mais empresas atuando em conjunto, mesmo que possuam
estruturas autônomas, haverá formação de um grupo econômico, também cha
mado de grupo de empresas, que a jurisprudência considera como emprega
dor único (Súmula n. 129 do Col. TST).
A formação do grupo ocorre quando as empresas (e somente estas), m an
tendo sua personalidade jurídica, unem-se sob o controle de outra, com obje
tivos econômicos. Deve ser salientado que o requisito disposto na norma, de
direção, controle ou administração de uma ou mais empresas por outra, tem
sido atenuado pela doutrina e pela jurisprudência, que, verificando uma rela
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ção de coordenação entre elas, ainda que meramente de fato, já tem como pre
sente a figura do grupo econômico.
As empresas integrantes do grupo econômico responderão solidariamente
pelos débitos trabalhistas de seus empregados, ainda que não tenham todas elas
participado da fase de conhecimento do processo trabalhista. Assim, caso a em
presa demandada não salde sua dívida em uma execução, as demais empresas
integrantes do grupo econômico poderão ser chamadas a fazê-lo nesse m o
mento processual, assumindo as obrigações daquela.
Situação diversa se dá nos casos de terceirização, em que o tomador de ser
viços deve participar da relação jurídica processual desde o início para que seja
responsabilizado pelo pagamento da dívida, responsabilidade essa, aliás, sub
sidiária (Súmula n. 331, IV a VI, do Col. TST).
Art. 3o Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços
de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e m e
diante salário.
Não seria equivocado afirmar que o coração da CLT encontra-se aqui, em
seu art. 3o. Sem dúvida alguma, este dispositivo da Consolidação é o mais im
portante. Dele depende a aplicação de todos os seus outros preceitos, por tra
tar do empregado, que é a figura central de todo o direito do trabalho. É claro
que o art. 2o contempla elemento importante para a caracterização da relação
de emprego, a pessoalidadey mas isso não retira em hipótese alguma a im por
tância central do texto ora abordado, pois nele estão previstas as principais ca
racterísticas do trabalhador considerado empregado.
A CLT considera empregado toda pessoa física, ou seja, toda pessoa natural.
Esse requisito deve ser estudado em conjunto com o art. 7o, XXXIII, da CF, que
somente autoriza o maior de 16 anos a trabalhar. Menores de 16 anos e maiores
de 14 somente poderão atuar na condição de aprendizes (arts. 424 a 433 da CLT).
Não poderá ser empregado a pessoa jurídica, o que leva alguns empregado
res mal-intencionados a exigir aberturas de empresas por parte do pessoal que
está à sua disposição, buscando mascarar uma verdadeira relação de emprego.
Trata-se do fenômeno que foi denom inado pejotização. Esses empregadores
não levam em conta que no direito do trabalho vigora o princípio da prim a
zia da realidade sobre a forma e que o art. 9o da CLT considera nulo de pleno
direito qualquer ato que busque fraudar direitos trabalhistas.
Outro requisito contido no caput do art. 3o da CLT é a não eventualidade ou
habitualidade. Aqui, interessa saber se o serviço prestado é habitual, e não oca
sional ou episódico. A prestação de serviços não precisa guardar relação com
o objeto social da empresa para ser considerada habitual. Se o trabalho é espe
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rado e a ausência do trabalhador acarretar prejuízos ao tomador de serviços, a
habitualidade estará caracterizada e a figura do empregado, uma vez preenchi
dos os demais requisitos legais, presente.
O trabalho prestado pelo empregado é feito para outra pessoa, o empregador.
O empregado não pode ser seu próprio empregador. Trata-se da alteridade, mais
uma das características da relação de emprego. Isso atrai questionamentos que
envolvem o fato de o sócio poder ou não ser empregado da sociedade em que
participa, bem como a possibilidade de haver relação de emprego entre pessoas
da mesma família. A resposta para essa questão passa pela possibilidade de exis
tência ou não da subordinação no ajuste. Se ela se fizer presente, haverá uma re
lação de emprego; se não existir, porque o dono da empresa a ninguém se su
bordina ou porque o grau de parentesco a inibe, como se dá no trabalho da
mulher em uma pequena empresa familiar cujo titular é seu marido (art. 372,
parágrafo único, da CLT), então não estará configurado um pacto laborai.
A dependência é outro requisito que informa a relação de emprego. O ter
mo dependência deve ser interpretado como subordinação, o item mais impor
tante para caracterizar um trabalhador como empregado. O empregado não é
alguém que se autodetermina na realização de suas tarefas. Seu trabalho é di
rigido por alguém que pode lhe dar ordens e tem poderes para puni-lo: o em
pregador. A subordinação é o que diferencia o empregado do trabalhador au
tônomo. Este tem ampla liberdade de atuação, enquanto aquele se submete às
ordens do patrão, ao seu poder de direção.
Mais recentemente passou-se a tratar da figura do trabalhador parassubordinado, que é aquele que atua com maior liberdade e autonomia, mas median
te dependência econômica e com suas atividades coordenadas. O representante
comercial autônomo, regido pela Lei n. 4.886/65, pode exemplificar uma hipó
tese de trabalhador parassubordinado.
Assunto relativamente novo no âmbito do direito do trabalho envolve o es
tudo da subordinação estrutural, reticular ou integrativa, que dispensa a im
posição de ordens diretas pela empresa para que ela seja considerada empregadora, bastando para tanto que a sua estrutura organizacional envolva a
obediência a ordens das quais o trabalhador (agora empregado) não poderá se
afastar.
A exclusividade normalmente é confundida como um requisito para a for
mação do vínculo empregatício. Entretanto, ela poderá se apresentar apenas
como um desdobramento da subordinação. O empregador poderá exigir, des
de que isso seja realmente necessário, que o empregado se abstenha de prestar
serviços para outras empresas. A princípio, porém, nada impede que o empre
gado tenha vários empregos, como ocorre com os professores, médicos e de
mais profissionais da saúde.
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O último pressuposto da relação de emprego previsto no caput do art. 3o da
CLT é o salário. Trata-se da onerosidade. O empregado é alguém que presta seus
serviços mediante uma contraprestação. Ele trabalha e recebe seu pagamento
até o 5o dia útil do mês subsequente ao vencido, como manda o art. 459, pará
grafo único, da CLT. Todavia, se não houver pagamento de salário, não estará
impedido o reconhecimento de uma relação de emprego, porque a sonegação
dessa parcela não poderá beneficiar a empresa que agiu de forma torpe e o em
pregado também não pode renunciar aos seus direitos trabalhistas. Nem mes
mo a falta de estipulação do valor do salário é impedimento para o surgimen
to da onerosidade, como revela o art. 460 da CLT.
O animus contrahendi é mais um requisito para a formação da relação de
emprego. Trata-se de um requisito pouco explorado pelo direito do trabalho,
porque os direitos trabalhistas são irrenunciáveis e independem da vontade das
partes para que passem a valer. Acontece que há casos em que a vontade das par
tes pode fazer uma grande diferença na relação, como se dá nos serviços vo
luntários (Lei n. 9.608/98) e religiosos, em que a pedra de toque é justamente
o desejo de ser solidário ou professar a fé.
Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de emprego e à
condição de trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, técnico e manual.
A CLT proíbe tratamento discriminatório na relação de emprego, consagran
do princípio que protege a dignidade da pessoa humana. O trabalhador é an
tes de tudo um ser hum ano e, como tal, merece tratamento que não despreze
essa sua condição. Pouco importa, pois, se o empregado é um operário sem ins
trução ou um alto executivo, a norm a trabalhista será aplicada a ambos, de
acordo com o comando do art. 7o, XXXII, da CF.
Admite-se, é claro, que o empregador disponha de sua atividade econômica
dentro das necessidades que a produção exige, quiçá imprimindo jornadas me
nores para atividades mais extenuantes ou remunerando melhor profissionais
que possuam maior formação intelectual e mais conhecimento técnico.
Art. 4o Considera-se como de serviço efetivo o período em que o empre
gado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens,
salvo disposição especial expressamente consignada.
De acordo com o texto consolidado, não é necessário que o empregado tra
balhe para que seja computado seu tempo de serviço. Basta-lhe que fique à dis
posição do empregador. Se estiver ou não recebendo e/ou executando ordens
não importa. O simples fato de aguardá-las já é suficiente para que seja com
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putado o trabalho, pois haverá tem po à disposição do empregador. Se, por
exemplo, o empregado sai para desfrutar o intervalo para refeição e descanso,
como manda o art. 71 da CLT, mas continua à disposição de seu empregador
durante essa pausa, aguardando ordens, então esse tempo deve ser considera
do de efetivo serviço, pouco im portando se houve sua interrupção ou não.
Esse tempo à disposição do empregador deverá ser considerado tempo de tra
balho e im portará no direito a horas extras (Súmula n. 4 3 7 ,1 e III, do Col.
TST).
A hipótese não se aplica a casos excepcionais expressamente previstos em lei,
como ocorre com os ferroviários de sobreaviso ou de prontidão, na forma do
art. 244, §§ Io e 2o, da CLT, motoristas profissionais, de acordo com o art. 235-C,
§§ 8o a 12, da CLT, e rurais, nos termos do art. 6o da Lei n. 5.889/73.
Parágrafo único. Computar-se-ão, na contagem de tempo de serviço,
para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o emprega
do estiver afastado do trabalho prestando serviço m ilitar... (v e ta d o ) ... e
por motivo de acidente do trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 4.072, de 16.06.1962.

As expressões “indenização” e “estabilidade” contidas aqui fazem referência
ao regime de trabalho anterior ao FGTS. Antes da CF de 1988, era possível ao
empregado adquirir estabilidade no emprego após dez anos de efetivo serviço
(a chamada estabilidade decenal - art. 492 da CLT), enquanto que nas hipóte
ses de rescisão contratual o acerto era feito mediante pagamento de uma indeni
zação devida na forma do art. 478 da CLT. Essas regras não foram recepciona
das pela CF/88, que universalizou o regime do FGTS e aboliu tanto a estabilidade
decenal como a indenização do art. 478 da CLT, substituindo-a por uma mul
ta correspondente a 40% dos depósitos realizados na conta vinculada do tra
balhador (arts. 10,1, do ADCT e 18 da Lei n. 8.036/90).
Todavia, ainda hoje o tempo de afastamento do empregado que presta ser
viço militar ou sofre acidente de trabalho gera efeitos, pois nos dois casos há
obrigatoriedade de realização de depósitos na conta do FGTS (art. 15, § 5o, da
Lei n. 8.036/90).
Art. 5o A todo trabalho de igual valor corresponderá salário igual, sem
distinção de sexo.
Em mais um dispositivo que rechaça a discriminação, a CLT dá destaque es
pecial ao sexo, impedindo que ele seja motivo para diferenças salariais. Agin

MÁRCIO MENDES GRANCONATO

ARTS.5°E6°

I

9

do assim, a Consolidação iguala homens e mulheres e obsta desigualdades remuneratórias que não observarem os requisitos dispostos pelo art. 461 da CLT.
Como não poderia deixar de ser, o dispositivo foi recepcionado pela CF/88,
que em seu art. 7o, XXX, contém texto semelhante.
Também a Convenção n. 100 da OIT, ratificada pelo Brasil, dispõe sobre a
igualdade de remuneração entre a mão de obra feminina e a mão de obra mas
culina, por um trabalho de igual valor.
Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabelecimento do
empregador, o executado no domicílio do empregado e o realizado a dis
tância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da relação de
emprego.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 12.551, de 15.12.2011.

Não é necessário que o empregado trabalhe no estabelecimento do empre
gador para que seja considerado como tal. Também é possível que o trabalho
se desenvolva longe de suas vistas, como atualmente se dá no teletrabalho, em
que há o uso intensivo de tecnologias da informação e sói ocorrer na casa do
empregado ou então em locais denominados telecentros.
Trabalhando em sua residência, em outro local distante da empresa ou na
sede desta, o trabalhador não poderá ser tratado de forma desigual. Ele terá os
mesmos direitos daquele que atua no estabelecimento do empregador, desde
que, é óbvio, exista uma relação de emprego entre ambos.
Não se pode perder de vista que nos trabalhos realizados em domicílio e a
distância o requisito subordinação é atenuado, porque, estando longe do em
pregador, é natural que sobre o empregado pese uma menor quantidade de or
dens e que essas sejam de outra natureza, como a imposição de produção de
certo número de peças por dia. Nesses casos, o ideal é que se verifique se ao me
nos há possibilidade de que essas ordens sejam dadas ou se a empresa detém
poderes para punir o trabalhador com advertências, suspensões ou até com a
despedida por justa causa. A mera possibilidade de dar ordens ou punir já será
suficiente para caracterizar a subordinação.
Também a pessoalidade é reduzida nessas hipóteses (trabalho em domicílio
e trabalho a distância). É que se presume que o empregador admitiu a possibili
dade de o empregado atuar eventualmente com o auxílio de membros de sua
família ou até terceiros, que nem por isso serão seus empregados, mas que tam
bém não impedirão que surja nesse contexto um vínculo empregatício. O ca
ráter intuitu personae da relação de emprego pode ficar, então, mitigado no tra
balho em domicílio e a distância.
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Seja como for, não se pode perder de vista o princípio da lex loci executionis,
de acordo com o qual deverão ser aplicadas à relação de emprego as leis do país
da prestação de serviços, e sequer olvidar das demais disposições da Lei n.
7.064/82, que cuida da situação dos trabalhadores contratados no Brasil por
empresa estrangeira ou transferidos por seus empregadores para prestar servi
ços no exterior.
Parágrafo único. Os meios telem áticos e inform atizados de comando,
controle e supervisão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos
meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.551, de 15.12.2011.

O parágrafo incluído no art. 6o adequa a CLT às modernas tecnologias da
informação. Atento para o fato de que os meios telemáticos e informatizados
podem permitir até mesmo um controle mais rígido e eficaz sobre os empre
gados, o texto legal equiparou-os aos meios pessoais e diretos de comando, con
trole e supervisão. Não importa, portanto, como o poder de direção é exercido,
se pessoal e diretamente ou por meio de ferramentas como o computador, a
internet, a webcam ou o e-mail, o im portante é que nos dois casos haverá su
bordinação, o que poderá caracterizar uma relação de emprego. O empregado
poderá estar a centenas de quilômetros do empregador, mas se este conseguir
supervisionar suas atividades por meio de uma câmera e, por esse recurso, co
mandar os trabalhos, certamente haverá subordinação na relação jurídica.
O dispositivo é especialmente relevante para os casos em que o empregado
exerce suas atividades fora da empresa e com o uso de tecnologias de informa
ção e comunicação, sendo, por isso, considerado um teletrabalhador. O regime
de teletrabalho, de acordo com o texto legal, não impedirá a existência de su
bordinação e, assim, o surgimento de uma relação de emprego, desde sejam
preenchidos os demais requisitos dos arts. 2o e 3o da CLT.
Nos casos de teletrabalho em domicílio deve ser acrescentado que o empre
gador tem de usar seus poderes de comando, controle e supervisão com uma
cautela a mais, pois deverá respeitar a privacidade do trabalhador e de sua fa
mília, especialmente quando realizar visitas no local de trabalho. Estas devem
ser limitadas ao controle das atividades laborais e à manutenção dos equipa
mentos de trabalho e nunca poderão interferir na rotina do lar, pois a casa do
trabalhador é seu asilo inviolável (art. 5o, XI, da CF). A instalação de câmera
(webcam) no com putador do empregado, por exemplo, caso exponha sua in
timidade e a de seus familiares, poderá ser traduzida como um ato ilícito e acar
retar a condenação do empregador numa indenização por danos morais (arts.
187 e 927 do CC).
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Enfim, deve ficar claro que o legislador, atento às novas tecnologias, reco
nheceu a equiparação dos diversos meios de subordinação jurídica, como não
poderia deixar de ser, mas isso não pode ser traduzido como uma autorização
para o empregador ampliar seu poder de direção e, assim, não somente alterar
o contrato de trabalho de forma lesiva, como também desrespeitar os direitos
fundamentais de seus empregados.
Art. 7o Os preceitos constantes da presente Consolidação, salvo quando
for, em cada caso, expressamente determinado em contrário, não se aplicam:
A CLT é aplicável a um tipo especial de trabalhador: o empregado. Nem todo
trabalhador é abrangido por esse regime e aqui o texto legal enumera as hipó
teses de exclusão. Os empregados que não estiverem aqui excepcionados, inva
riavelmente terão seus direitos expostos no texto consolidado. Deve ficar cla
ro, todavia, que a CLT deixará de ser aplicada quando houver outra norma mais
benéfica dispondo sobre o assunto (princípio da aplicação da norma mais bené
fica) ou então uma condição de trabalho mais favorável (princípio da preva
lência da condição mais benéfica). Explica-se: se por meio de convenção cole
tiva de trabalho houve fixação do adicional noturno em 50%, então o adicional
de 20% contido no texto do art. 73, caput, da CLT, deixará de valer para a ca
tegoria, porque aquele índice é mais benéfico ao empregado.
aos empregados domésticos, assim considerados, de um modo geral,
os que prestam serviços de natureza não econômica à pessoa ou à família,
no âmbito residencial destas;
a)

Empregado doméstico é aquele que presta serviços de forma contínua, su
bordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à famí
lia, no âmbito residencial destas, por mais de dois dias por semana (art. Io, LC
n. 150/2015). Assim, deve ser considerado empregado doméstico, desde que sa
tisfeitos os requisitos legais, o motorista, a babá, o caseiro, o jardineiro e a fa
xineira, por exemplo.
O trabalho contínuo, também referido pela antiga lei dos domésticos (Lei n.
5.859/72), sempre foi motivo de relevantes discussões. De fato, parte da dou
trina e da jurisprudência estabelecia distinção entre os conceitos de continui
dade e de habitualidade, esta prevista no art. 3o da CLT, concluindo que a dia
rista que trabalhasse até 2 ou 3 dias na semana não seria empregada doméstica,
mesmo que preenchesse os demais requisitos legais, por não prestar serviços
de natureza contínua. Para outros, no entanto, essa distinção servia apenas para
discriminar um profissional que historicamente desfrutava de menos direitos
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do que os empregados em geral, não sendo justificável, pois consideravam
que trabalho contínuo e trabalho não eventual eram expressões sinônimas.
Aconteceu que a LC n. 150/2015 resolveu esse impasse e estabeleceu que so
mente o trabalho por mais de dois dias por semana poderá ser considerado
contínuo para fins de caracterização de um vínculo empregatício doméstico.
Logo, se em uma residência houver uma pessoa que trabalha um ou dois dias
por semana ou quinzena, não poderá ser considerada empregada doméstica.
Com isso, a lei fixou uma clara definição do que é trabalho contínuo: aquele
que representar pelo menos três dias de serviço por semana junto ao mesmo
empregador. Note-se, porém, que essa regra não vale para o empregado co
mum, para quem o requisito habitualidade do art. 3o da CLT continua valen
do e não guarda, necessariamente, vinculação com a intermitência ou não do
trabalho.
Os empregados domésticos estão, a princípio, excluídos da CLT e encontram-se sujeitos a normas próprias. Todavia, a CLT será fonte subsidiária de regu
lamentação do trabalho doméstico, observadas as peculiaridades dessa profis
são, como passou a determ inar o art. 19 da LC n. 150/2015, norm a essa que,
portanto, revogou tacitamente esta alínea do dispositivo consolidado em co
mento (art. 7o, a, CLT).
Os direitos dos domésticos estão previstos no art. 7o, parágrafo único, da CF
e foram ampliados de maneira significativa pela EC n. 72/2013. A LC n. 150/2015
regulamenta e contempla direitos dessa categoria profissional, como a proibi
ção de desconto salarial pelo fornecimento de alimentação, vestuário, higiene
ou moradia, bem como por despesas com transporte, hospedagem e alimen
tação em caso de acompanhamento em viagem (art. 18), por exemplo. A Con
venção n. 182 da OIT, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Legislativo n.
178/99, promulgada pelo Decreto n. 3.597/2000 e regulamentada pelo Decre
to n. 6.481/2008, proíbe o trabalho doméstico aos menores de 18 anos, por con
siderá-lo uma das piores formas de trabalho infantil, no que foi acompanhada
pelo art. I o, parágrafo único, da LC n. 150/2015. A OIT ainda aprovou a Con
venção n. 189, não ratificada pelo Brasil, equiparando os direitos dos domés
ticos aos dos demais trabalhadores, sendo ela um dos fatores que levou à apro
vação da EC n. 72/2013 e da LC n. 150/2015.
b)
aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, exercendo
funções diretamente ligadas à agricultura e à pecuária, não sejam emprega
dos em atividades que, pelos métodos de execução dos respectivos trabalhos
ou pela finalidade de suas operações, se classifiquem como industriais ou
comerciais;
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Considera-se trabalhador rural aquele que presta serviços em propriedade
rural ou prédio rústico (aquele destinado à lavoura, dentro ou fora da cidade),
de forma habitual e subordinada. Segundo a Lei n. 5.889/73, que trata do rurícola, empregado rural é a pessoa física que presta serviços a empregador rural.
Este, por sua vez, é aquele que explora atividade agroeconômica, em caráter
permanente ou temporário, diretamente ou por meio de prepostos e com o au
xílio de empregados (art. 3o, caputyda Lei n. 5.889/73).
Os serviços do rural compreendem atividades na agricultura ou na pecuária,
mas não importam na transformação da matéria-prima. Haverá apenas traba
lho em atividades que compreendem o primeiro tratamento dos produtos agrá
rios in natura, sem transform á-los em sua natureza (art. 2o do Decreto n.
73.626/74). O art. 3o, § Io, da Lei n. 5.889/73 ainda considera atividade econô
mica rurícula, além da exploração industrial em estabelecimento agrário não
compreendido na CLT, a exploração do turism o rural acessório à exploração
agroeconômica.
A OJ n. 38 da SDI-1 do Col. TST trata dos empregados em empresas de reflorestamento cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio da terra e de
matéria-prima, classificando-os como rurícolas para todos os efeitos legais.
A exclusão ditada pela CLT não foi recepcionada pela CF, que em seu art. 7o,
caputy igualou os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. Isso não signifi
ca dizer que a Lei n. 5.889/73 deixou de valer; ela contém disposições específi
cas envolvendo essa categoria profissional e também deverá ser respeitada na
quilo em que for mais benéfica, como ocorre com o trabalho noturno, que se
dá das 2 lh às 5h do dia seguinte, na lavoura, e das 20h às 4h do dia seguinte na
atividade pecuária, e deve ser remunerado com adicional de 25% sobre a re
muneração normal (art. 7o da Lei n. 5.889/73).
c)
aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos M unicípios e
aos respectivos extranum erários em serviço nas próprias repartições;
Alínea com redaçõo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.079, de 11.10.1945.

Funcionário público é aquele regido por estatuto próprio, legal, apresentan
do-se como espécie do gênero servidor público.
Servidor público também será aquele contratado pelo regime contratual da
CLT, que receberá o nome de empregado público.
Extranumerário era o servidor público não concursado, categoria que dei
xou de existir na Administração (ao menos formalmente) depois da CF/88.
Hoje, somente os cargos declarados em lei de livre nomeação e exoneração po
dem ser ocupados por servidores que não fizeram concurso público (art. 37,
II, da CF).
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A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem instituir, no
âmbito de sua competência, regime jurídico único para os servidores da admi
nistração direta, das autarquias e das fundações públicas, como manda o art.
39 da CF (ADIn n. 2.135-4, DJ 07.03.2008). Havendo instituição desse regime,
como ocorreu com a União por meio da Lei n. 8.112/90, ele é que regerá as re
lações entre a administração e seus servidores, sendo da Justiça Comum a com
petência para analisar eventual lide daí decorrente (ADIn n. 3.395-6, D )
10.11.2006). Todavia, não é incom um que os órgãos públicos adm itam seus
servidores concursados por meio de contratos regidos pela CLT. Nesses casos,
a Consolidação será a norma que regerá essa relação de emprego com o Poder
Público, que se sujeitará a todas as regras próprias do regime privado, inclusi
ve pagamento do FGTS, sendo da competência da Justiça do Trabalho a apre
ciação das lides daí advindas.
Se acaso não for observado o requisito do concurso público previsto no art.
37, II e § 2o, da CF, o contrato de trabalho não será válido e o trabalhador terá
direito apenas aos salários recebidos e ao FGTS, conforme entendim ento jurisprudencial cristalizado por meio da Súmula n. 363 do Col. TST e previsão
contida no art. 19-A, caput, da Lei n. 8.036/90.
aos servidores de autarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime
próprio de proteção ao trabalho que lhes assegure situação análoga à dos
funcionários públicos;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.079, de 11.10.1945.
d)

Segundo o disposto pelo art. 5o, I, do Decreto-lei n. 200/67, autarquia é “o
serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e re
ceita próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que
requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financei
ra descentralizada”. São características das autarquias a sua criação por lei espe
cífica, com personalidade de direito público, patrim ônio próprio, capacidade
de autoadministração sob controle estatal e desempenho de atribuições públi
cas típicas. O regime dos trabalhadores das autarquias será o mesmo dos ser
vidores públicos, como analisado na alínea c supra, por força do art. 39 da CF.
Como na autarquia só se devem executar serviços tipicamente públicos, e
não atividades industriais ou econômicas, ainda que de interesse coletivo, es
tas últimas são desenvolvidas por organizações particulares ou entidades pa
raestatais.
A expressão “paraestatal” corresponde a algo que caminha ao lado do Esta
do, com ele não se confundindo. Desse modo, podem ser consideradas entida
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des paralelas ao Estado, ou paraestatais, os serviços sociais autônomos (Senai,
Sesc, Senac e Sesi), as fundações e as organizações sociais. As paraestatais são
entidades privadas, desempenham serviços em colaboração com o Estado, re
cebem incentivos do poder público e o regime jurídico de seus empregados é
o da CLT, porque os preceitos publicísticos as alcançam apenas parcialmente.
Também são exemplos de entidades paraestatais a empresa pública e a so
ciedade de economia mista, que, nos termos do art. 173, § I o, II, da CF, devem
observar os preceitos da CLT. Assim, a expressão utilizada pela Consolidação autarquias paraestatais - não é atual e deve ser analisada em conformidade com
a atual CF, a legislação de direito administrativo correlata e a moderna doutri
na existente em torno da matéria.
Superada essa questão conceituai, deve ficar claro que o texto legal não ex
clui a aplicação da CLT aos trabalhadores de que trata. Ele apenas condiciona
essa exclusão à adoção, pela entidade pública, de um regime análogo ao dos
funcionários públicos. Inexistente esse modelo, então a Consolidação é que de
verá ser utilizada para disciplinar o contrato de trabalho.
e) (A lín e a re v o g a d a p e lo D e c r e to -le i n . 8 .0 7 9 , d e 11.10.1945.)

Parágrafo único. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n . 8 .2 4 9 , d e 29.1 1 .1 9 4 5 .)

A l t . 8o As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de

disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurispru
dência, por analogia, por equidade e outros princípios e normas gerais de
direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os
usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum
interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público.
Tanto as autoridades administrativas que têm por incumbência a fiscaliza
ção do trabalho, como os magistrados trabalhistas, na ausência de disposições
legais ou contratuais, não poderão se eximir de decidir as questões trabalhis
tas que lhes forem propostas. Havendo lacunas, deverão tom ar suas decisões
valendo-se de outras fontes e meios de integração do Direito. Mas em qualquer
uma dessas hipóteses deverá ser observado que nenhum interesse poderá se so
brepor ao interesse público.
O presente dispositivo encontra disposição similar no CPC/2015, que em
seu art. 140 consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.
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Parágrafo único. O direito comum será fonte subsidiária do direito do
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios funda
mentais deste.
O diálogo entre as fontes do Direito é um método moderno utilizado para
a solução das dificuldades encontradas na aplicação do Direito. E com a am 
pliação da competência da Justiça do Trabalho, fixada pela EC n. 45/2004, que
alterou a redação do art. 114 da Constituição, cada vez mais os operadores do
direito do trabalho se socorrem do direito comum para tratar de questões não
abordadas pela CLT. Assim é que dispositivos que disciplinam direitos da per
sonalidade (arts. 11 a 21 do CC), responsabilidade civil (arts. 927 e segs. do CC)
e reparação por danos materiais e morais, por exemplo, passaram a ser utiliza
dos com frequência no ambiente do direito do trabalho. E isso ocorre com o
aval da CLT, desde que não haja incompatibilidade com os princípios funda
mentais que norteiam esse ramo do Direito, notadamente os princípios da pro
teção e do não retrocesso social.
Art. 9o Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo
de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na
presente Consolidação.
A subordinação jurídica que pesa sobre o empregado faz com que o legisla
dor presuma a nulidade de qualquer ato seu de renúncia a direitos trabalhis
tas. Até mesmo uma simples alteração contratual que conte com a anuência do
empregado não será válida se lhe acarretar prejuízos, como dispõe o art. 468
da CLT.
Em uma dimensão ainda maior, o art. 9o da CLT dispõe que qualquer ato
praticado pelo empregador (ou por terceiros, como o tomador de serviços) que
objetive desvirtuar, impedir ou fraudar a legislação trabalhista não produzirá
efeitos, pois será nulo de pleno direito. O resultado será o afastamento daque
le pretenso empecilho para a aplicação das normas trabalhistas e a consequen
te incidência do texto consolidado e de todas as demais regras aplicáveis à es
pécie, como acordos ou convenções coletivas de trabalho, por exemplo.
Impera no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade sobre a
forma, de tal modo que a aparência dada pela empresa a uma contratação, tal
como ocorre com a admissão de empregados por meio de cooperativas ou
pessoas jurídicas, não se traduzirá em impedimento para a aplicação de seus
preceitos à relação. Reconhecida a fraude, incidirão as normas de proteção em
favor do empregado, que fará jus a todas as garantias destinadas à sua cate
goria.
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Art. 10. Qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afeta
rá os direitos adquiridos por seus empregados.
Um dos objetivos do direito do trabalho é o aum ento e a manutenção das
conquistas sociais do trabalhador. Isso ocorre por meio de mecanismos que fi
xam o empregado no âmbito da empresa. Não é por acaso que os contratos de
trabalho presumem-se firmados por prazo indeterminado e, por outro lado, a
CLT e a CF dispõem de regras que penalizam o empregador pela dispensa sem
justa causa. Tratam-se de desdobramentos do princípio da continuidade da re
lação de emprego, que igualmente visa a proteção dos direitos trabalhistas.
Assim, havendo qualquer mudança na estrutura jurídica da empresa, tais
como a alteração em seu fim social, a elevação de seu capital social, a m udan
ça de seu quadro societário ou a mudança do tipo de sociedade, os direitos ad
quiridos por seus empregados não serão atingidos.
Se determinada empresa, por exemplo, modificar sua finalidade social, não
poderá alterar o valor do vale-refeição dos empregados que continuarem a seu
serviço só porque a norma coletiva da nova categoria profissional prevê um va
lor m enor para esse benefício, pois isso seria traduzido como uma alteração
contratual lesiva.
Sequer os empregados que já saíram da empresa poderão ser afetados por
ditas modificações em sua estrutura jurídica, porquanto a norm a trata de di
reitos adquiridos. Esse dispositivo, aliás, deve ser lido em sintonia com o art.
448 da CLT.
Art. 1 1 .0 direito de ação quanto a créditos resultantes das relações de
trabalho prescreve:
Caput com redação dada pela Lei n. 9.658, de 05.06.1998.
A prescrição é definida como a extinção da ação pelo decurso do tempo. É
um mecanismo que serve para consolidar as relações com o passar do tempo,
gerando segurança jurídica e estabilidade na sociedade.
Este dispositivo legal que trata da prescrição trabalhista recebeu redação se
melhante ao art. 7o, XXIX, a e b, da CF, que posteriormente foi alterado pela
EC n. 28/2000, vindo a igualar a prescrição aplicável a trabalhadores urbanos
e rurais.
Por força do art. 8o, parágrafo único, da CLT, doutrina e jurisprudência vi
nham entendendo pela aplicação dos preceitos alusivos à prescrição na forma
prevista no CC, que contém prazos mais amplos, desde que o direito postulado
tivesse origem no contrato de trabalho e previsão naquele texto, como ocorre
nas causas envolvendo indenizações por danos morais por prática de ato ilícito
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(art. 206, § 3o, V, do CC), por exemplo, o acidente de trabalho. A tese, no entan
to, só em parte foi acolhida pelo Col. TST. Para esse tribunal, se a lesão funda
mentada no CC ocorreu após a entrada em vigor da EC n. 45/2004, deve ser apli
cado o prazo prescricional previsto no art. 7o, XXIX, da CF, pois as indenizações
daí decorrentes constituem créditos trabalhistas sujeitos à incidência da norma
prescricional trabalhista. Ocorrida a lesão antes da EC n. 45/2004, aí sim é apli
cável o prazo contido no CC, observada a regra de transição de seu art. 2.028.
Apesar das opiniões em contrário, parcela considerável da doutrina e da ju 
risprudência entende que o reconhecimento da prescrição de ofício pelo juiz,
na forma prevista pelos arts. 332, § Io, e 487, II e parágrafo único, ambos do
CPC/2015, não é aplicável na Justiça do Trabalho. Para essa corrente de pensa
mento, a CLT disciplina a matéria, ou seja, não é omissa, e referida norma não
é compatível com seus princípios de proteção (arts. 8o, parágrafo único, e 769,
ambos da CLT).
I - em 5 (cinco) anos para o trabalhador urbano, até o lim ite de 2 (dois)
anos após a extinção do contrato;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.658, de 05.06.1998.

Os prazos prescricionais aplicáveis aos créditos trabalhistas de trabalhado
res urbanos e rurais foram igualados pela EC n. 28/2000. Atualmente, os pra
zos deste inciso I aplicam-se a essas duas categorias.
Assim, se o empregado trabalhou de 03.02.2002 a 02.12.2011, foi despedido
e resolveu ingressar com uma reclamação, só poderá fazê-lo até 02.12.2013, hi
pótese em que o réu poderá invocar a prescrição dos direitos anteriores a
02.12.2008.
Caso o aviso-prévio desse trabalhador tenha sido indenizado, então os 57
dias desse período (30 dias + 27 dias - Lei n. 12.506/2011) deverão ser compu
tados para fins prescricionais, conforme art. 487, § Io, da CLT, e OJ n. 83 da
SDI-1 do Col. TST. No exemplo dado acima, com o aviso-prévio indenizado, o
trabalhador despedido em 02.12.2011 teria sua dispensa projetada para 28.01.2012
(Súmula n. 380 do Col. TST), de tal modo que deveria ingressar com sua ação
trabalhista o mais tardar em 28.01.2014, e o prazo quinquenal nesse caso retroagiria para 28.01.2009.
Sobre a prescrição alusiva ao FGTS, cuida a Súmula n. 362 do Col. TST. Após
o julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212/DF pelo Col.
STF, tal verbete recebeu nova redação e criou regra de transição para aplicação
da prescrição trintenária aos contratos em vigor em 13.11.2014 (I). Para os de
mais casos, todavia, a súmula terminou por igualar a contagem do prazo pres
cricional do FGTS à dos demais direitos trabalhistas (II).
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II
- em 2 (dois) anos, após a extinção do contrato de trabalho, para o
trabalhador rural.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.658, de 05.06.1998.

Este inciso não foi recepcionado pela CF, devido à redação que lhe foi dada
pela EC n. 28, de 25.05.2000, que equiparou a prescrição aplicável a trabalha
dores urbanos e rurais. Atualmente, os rurais têm dois anos para ajuizar a re
clamação trabalhista a contar da extinção do contrato de trabalho, porém
somente podem reclamar os direitos dos últimos cinco anos contados da dis
tribuição.
§ Io O disposto neste artigo não se aplica às ações que tenham por ob
jeto anotações para fins de prova junto à Previdência Social.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.658, de 05.06.1998.

As ações declaratórias não se sujeitam a prazos prescricionais, porque visam
tão somente a declaração da existência ou não de uma relação jurídica ou da
autenticidade ou falsidade de um documento.
A ação declaratória que tenha por objetivo a anotação da CTPS não se refe
re a um crédito, pois não tem valor econômico e não acarretará uma execução
para pagamento, caso a sentença que deferir seus pedidos não seja cumprida.
Assim, os arts. 7o, XXIX, da CF e 11 da CLT não incidirão nessa hipótese.
O trabalhador poderá requerer a anotação desse documento pelo emprega
dor com a data que foi omitida em sua saída ou com a evolução salarial corre
ta satisfeita na vigência do contrato de trabalho, por exemplo, tudo para fazer
prova junto à Previdência Social, hipóteses em que não haverá prescrição al
guma a ser declarada.
§§ 2o e 3o (V e ta d o s .)
Parágrafos acrescentados pela Lei n. 9.658, de 05.06.1998.

Art. 12. Os preceitos concernentes ao regime de seguro social são obje
to de lei especial.
As normas trabalhistas e previdenciárias são autônomas, porém interdepen
dentes. A CLT trata das relações entre empregado e empregador, mas da rela
ção destes com a Previdência Social cuidam normas específicas, como as Leis
ns. 8.212/91 e 8.213/91.
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TÍTULO II
DAS NORMAS GERAIS DE TUTELA DO TRABALHO
CAPÍTULO I
D A ID EN T IF IC A Ç Ã O P R O F ISSIO N A L

Seção I

Da Carteira de Trabalho e Previdência Social
Por força do disposto no art. J° do Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969, que
instituiu a CTP5, que substituirá a Carteira Profissional, a Carteira de Trabalho
do M enor e a Carteira Profissional do Trabalhador Rural, substituím os todas
a s expressões anteriores alusivas a e sse docum ento pela nova nom enclatura
determinada, independentem ente de referência feita a e sse Decreto-lei.

Art. 13. A Carteira de Trabalho e Previdência Social é obrigatória para
o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que
em caráter temporário, e para o exercício por conta própria de atividade
profissional remunerada.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Este artigo cuida da obrigatoriedade da CTPS para as situações que discri
mina. Esse documento foi instituído originalmente pelo Decreto n. 21.175/32,
que foi regulamentado pelo Decreto n. 22.035/32, e posteriormente consoli
dado pelo Decreto-lei n. 5.452, de 01.05.1943.
Denominação. A redação original deste dispositivo utilizava a expressão
carteira profissional. Atualmente, o mesmo docum ento passou a ser denom i
nado CTPS. Parte da doutrina condena o uso do termo carteira, alegando que
este tem o significado de bolsa ou porta-objetos. Invocam a terminologia es
trangeira - livret d youvrier ou libretto di lavoro - para afirmar que a expressão
mais adequada para retratar o docum ento e suas peculiares características
seria caderneta de trabalho.
Situações de obrigatoriedade de uso. O artigo prevê a obrigatoriedade da
CTPS para o exercício de qualquer emprego, quer seja urbano (arts. 2o e 3o
da CLT), quer seja rural (arts. 2o e 3o da Lei n. 5.889/73). O vínculo de natu
reza doméstica (art. Io da Lei n. 5.859/72) também está sujeito à anotação na
CTPS (art. 2o da Lei n. 5.859/72 e art. 28, II, da Lei n. 8.212/91). Os atletas de fu
tebol (art. 4o da Lei n. 6.354/76), bem como os treinadores profissionais de
futebol (art. 6o da Lei n. 8.650/93), devem, obrigatoriamente, possuir CTPS.
O dispositivo esclarece ainda, para não deixar dúvidas, que mesmo para o
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vínculo de natureza tem porária a CTPS é imprescindível. Além dessas situa
ções de emprego, a CTPS é fundam ental para o exercício, por conta própria,
de atividade profissional remunerada, portanto, sem vínculo empregatício profissionais liberais, autônomos, avulsos etc. - além de outras mencionadas
nos parágrafos seguintes. Posteriormente ao Decreto-lei n. 926/69, que tra
çou novos contornos ao art. 13 da CLT, promulgou-se a Lei n. 6.019/74, que
disciplina o trabalho tem porário. Para os que entendem que há contrato de
trabalho entre a empresa de trabalho tem porário e o trabalhador tem porá
rio, dúvidas não restam acerca da necessidade da CTPS para a celebração de
tal vínculo. Alguma dúvida poderia pairar ao se admitir a não existência de vín
culo de emprego em tal situação. Mesmo nessa hipótese, a CTPS é imprescindí
vel, pois a condição de tem porário deve ser anotada na CTPS do trabalhador
(art. 12, § Io, da Lei n. 6.019/74. Atualm ente, há um carim bo padronizado
que menciona a condição de temporário e o prazo máximo de duração de seu
contrato, que é de três meses.
Exceções à regra da obrigatoriedade. Nos termos do art. 21 e seus parágra
fos da Lei n. 6.815/80, o estrangeiro residente em região que faça fronteira
com o Brasil pode trabalhar em cidades brasileiras próximas à fronteira com
seu país, pois para tanto, não necessita de CTPS: basta o docum ento de iden
tidade fornecido pela Polícia Federal. Ressalte-se, entretanto, que o estran
geiro, com visto tem porário, que exerça atividade rem unerada está sujeito à
regra geral, ou seja, necessita da CTPS para o exercício da mencionada ativi
dade. O estagiário não está obrigado a possuir a CTPS. Para trabalho em lo
calidade onde não exista serviço de emissão, veja com entário ao art. 13, § 3o.
Para os empregadores - sócios em geral, titulares de empresa individual e di
retores não empregados a CTPS não é obrigatória, mas facultativa, para
efeitos exclusiva mente previdenciários, nos termos do art. 15, parágrafo úni
co, da Lei n. 3.807/60, alterado pela Lei n. 5.890/73.
Atributos da CTPS. Os atributos da CTPS são os seguintes: constitui docu
mento de identificação profissional; fornece subsídios informativos ao Estado para controle estatístico da situação do emprego no país, essencial para a
tomada de postura do Poder Executivo com vistas a aumentar e estabilizar a ren
da nacional e increm entar a empregabilidade; serve de atestado de antece
dentes do trabalhador na ocasião da procura de novo emprego. Tem, sob esse
aspecto, a mesma função do certificado de trabalho previsto em outros orde
namentos jurídicos; serve de prova do contrato de trabalho e de suas cláusu
las fundam entais, como remuneração, férias, jornada etc.
Consequências da obrigatoriedade. Pode parecer, à prim eira vista, que a
CTPS é um requisito formal obrigatório para a concretização do vínculo de
emprego. Assim, como regra (veja a exceção do § 3o), o trabalhador não pode-
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ria ser adm itido caso não a possuísse ou não a apresentasse. Tal entendim en
to, contudo, não merece prosperar. A relação jurídica de emprego concretiza-se plenamente mesmo que o empregado não possua CTPS ou não a apresente.
Os direitos do empregado não ficam prejudicados pelo descumprimento des
se requisito, sob pena de enriquecimento sem causa do empregador (veja co
mentário ao art. 29).
Indisponibilidade. Podemos observar que o objeto da tutela jurídica a qual
o dispositivo legal em comento visa a assegurar envolve bens jurídicos de na
tureza diversa. De um lado, a tutela de ordem pública, que se manifesta, por
exemplo, na finalidade de a CTPS fornecer dados para o controle da empregabilidade por parte do Estado, bem como servir como um dos meios de con
trole para o INSS fiscalizar a correição dos lançamentos tributários referen
tes às contribuições previdenciárias. De outro lado, podemos observar que a
regra visa igualmente a tutelar um interesse particular do trabalhador, qual
seja, o de possuir um atestado de trabalho com presunção relativa de veraci
dade. A conclusão que se tira das assertivas expostas é que a CTPS, nas hipó
teses em que a lei determ ina a sua obrigatoriedade, é irrenunciável por qual
quer das partes envolvidas na relação jurídica, quer seja em juízo quer seja
fora dele, bem como por sindicatos em acordos ou convenções coletivas. O
bem jurídico tutelado é de ordem pública e há direitos que envolvem tercei
ros (INSS). Ademais, as contribuições sociais, por terem natureza tributária,
devem ser cobradas mediante atividade adm inistrativa plenamente vincula
da (art. 3o do CTN). Assim, não havendo margem de discricionariedade se
quer para a Administração Pública, tanto menos haverá para o particular.
§ Io O disposto neste artigo aplica-se, igualm ente, a quem:
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Para não restar dúvidas, os incisos do § Io especificam algumas situações
que poderiam , eventualm ente, dar margem a algum a controvérsia, apesar
de se enquadrarem na regra geral do caput do artigo: “exercício por conta
própria de atividade profissional rem unerada”. Ademais, a obrigatoriedade
nessas hipóteses tem forte conotação social, um a vez que o fato de o dispo
sitivo atingir um núm ero considerável de pessoas simples e desconhecedoras de seus direitos torna os benefícios da previdência social acessíveis a elas.
I
- proprietário ru ral ou não, trabalhe individualm ente ou em regime
de economia familiar, assim entendido o trabalho dos membros da mesma
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família, indispensável à própria subsistência, e exercido em condições de
mútua dependência e colaboração;
Inciso acrescentado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Trata-se aqui de trabalhador rural, e não de empregado rural. Não se cuida
também de empresa rural, apesar do fim econômico a que se presta a ativida
de. Vale ressaltar que, se o proprietário rural ou usufrutuário, possuidor, as
sentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais
explorarem atividade agropecuária em área de até quatro módulos fiscais ou
atividade de seringueiro ou extrativista vegetal baseadas na coleta e extração
de modo sustentável (inciso XII do art. 2o da Lei n. 9.985/2000), serão conside
rados segurados especiais da Previdência Social, desde que trabalhem em re
gime de economia familiar (ainda que com o auxílio eventual de terceiros a
título de mútua colaboração), façam dessas atividades o principal meio de vida
e residam no imóvel rural (art. 12, VII, da Lei n. 8.212/91, com redação con
ferida pela Lei n. 11.718/2008).
II - em regime de economia familiar e sem empregado, explore área não
excedente do módulo rural ou de outro limite que venha a ser fixado, para
cada região, pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Inciso acrescentado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

O módulo rural está definido no art. 4o, III, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da
Terra). O antigo M inistério do Trabalho e Previdência Social corresponde,
atualm ente, ao M inistério do Trabalho e Emprego.
§ 2o A Carteira de Trabalho e Previdência Social e respectiva Ficha de
Declaração obedecerão aos modelos que o Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social adotar.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego determ inar um modelo pa
dronizado de CTPS e também da correspondente ficha de declaração. O m o
delo a ser seguido deve, obviamente, ser apto a atender os requisitos da CTPS
constantes do art. 16 da CLT (veja com entários a seguir), deixando campos
e espaços reservados para os dados exigidos. A ficha de declaração deve dei
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xar espaços para a qualificação profissional, que deve ser preenchida no ato
de emissão, e perm anecer arquivada no órgão emissor.
§ 3o Nas localidades onde não for emitida a Carteira de Trabalho e Pre
vidência Social poderá ser admitido, até 30 (trinta) dias, o exercício de
emprego ou atividade remunerada por quem não a possua, ficando a
empresa obrigada a permitir o comparecimento do empregado ao posto
de emissão mais próximo.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969, e com redação
dad a pela Lei n. 5.686, de 03.08.1971.

Trata-se, como vimos anteriormente, de uma exceção à regra geral da obri
gatoriedade da CTPS. Ou seja, permite-se o exercício de atividades em que a
utilização da CTPS é obrigatória sem que ela tenha sido expedida. A condi
ção autorizadora, necessária e suficiente, é a inexistência de órgão emissor na
localidade da prestação de serviços. Ressalte-se, ainda, a precariedade da au
torização, que é limitada ao prazo de trinta dias, ou seja, o empregador tem
de permitir, nesse prazo, que o tabalhador dirija-se ao posto de emissão mais
próximo. O dispositivo tem a sua utilização prática diminuída na mesma pro
porção em que proliferam os órgãos emissores em localidades afastadas dos
grandes centros. O termo localidade, a exemplo de outras interpretações da
das a ele na CLT (art. 461 da CLT, por exemplo), em princípio, refere-se ao
município. Pode também se referir a municípios distintos, desde que perten
çam à mesma região metropolitana. Quanto ao prazo de validade da exceção,
veja com entário ao art. 13, § 4o, II.
§ 4o Na hipótese do § 3o:
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

I - o empregador fornecerá ao empregado, no ato da admissão, docu
mento do qual constem a data da admissão, a natureza do trabalho, o
salário e a forma de seu pagamento;
Inciso acrescentado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Na hipótese do parágrafo anterior, mesmo que não possua a CTPS, o em 
pregado não pode ficar descoberto da proteção da legislação trabalhista e,
caso precise dem onstrar que está trabalhando - para obter um financiamen
to bancário, por exemplo - , terá em mãos um docum ento comprobatório da
existência de um vínculo laborai. É inegável que esse vínculo empregatício
pode ser dem onstrado por outros meios probatórios. Entretanto, se o empre

ARTS. 13 E 14

FRANCISCO LUCIANO MINHARRO

|

25

gado estiver de posse da declaração mencionada neste dispositivo, pode usá-la como prova do vínculo de emprego e não fica obrigado a empreender a ár
dua tarefa de coletar provas alternativas para dem onstrar seu liame laborai.
II - se o empregado ainda não possuir a carteira na data em que for
dispensado, o empregador lhe fornecerá atestado de que conste o históri
co da relação empregatícia.
Inciso acrescentado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Ao térm ino do contrato de trabalho, o empregador estará obrigado a for
necer ao empregado dispensado um atestado com o histórico da relação em
pregatícia. Esse docum ento visa suprir a falta da CTPS, am enizando as con
sequências dessa ausência para o em pregado, e, sobretudo, para servir de
prova da existência do vínculo empregatício. Mesmo se for ultrapassado o
prazo m áxim o de trinta dias previsto no art. 13, § 3o, persiste a obrigação de
fornecer a declaração.
Seção II

Da Emissão da Carteira
de Trabalho e Previdência Social
Seção com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Art. 14. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será emitida pelas
Delegacias Regionais do Trabalho ou, mediante convênio, pelos órgãos
federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Às Delegacias Regionais do Trabalho (DRTs) compete, originariamente, o
encargo da emissão da CTPS - as DRTs foram substituídas pelas Coordenadorias de Relações de Trabalho e por divisões ou serviços, nos estados de me
nor porte, o que perdurou até 1992, quando a Lei n. 8.422/92 revigorou-as.
E ntretanto, com o fim de facilitar o acesso a tão im p o rtan te docum ento,
permite-se o convênio com órgãos federais, estaduais e municipais, sejam da
adm inistração direta ou da indireta, o que só pode trazer benefícios aos tra
balhadores - facilidade de acesso - e à Administração Pública - descentrali
zação e racionalização do serviço público. O dispositivo alude a “órgãos”, o
que dispensa ao convenente que tenha personalidade jurídica, e a menção a
“adm inistração indireta” amplia em m uito a possibilidade de expansão dos
órgãos emissores. Os bancos estatais, por exemplo, poderíam atuar como ór
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gãos emissores de CTPS. Os municípios têm sido fortes parceiros das Supe
rintendências Regionais do Trabalho e Emprego na emissão de CTPS.
Parágrafo único. Inexistindo convênio com os órgãos indicados ou na
inexistência destes, poderá ser admitido convênio com sindicatos para o
mesmo fim.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 5.686, de 03.08.1971.

Os sindicatos tam bém estão autorizados a em itir CTPS. Dois requisitos,
entretanto, são fundam entais para que isso possa ocorrer: a) inexistência de
Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego na localidade ou de con
vênios destas com outros órgãos estatais encarregados da emissão do docu
mento em apreço; b) celebração de convênio com o sindicato.
Art. 15. Para obtenção da Carteira de Trabalho e Previdência Social o
interessado comparecerá pessoalmente ao órgão emitente, onde será iden
tificado e prestará as declarações necessárias.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

É necessário o comparecimento do trabalhador ao órgão emissor para que
seja procedida a sua identificação. Não se admite, assim, procuração ou m an
dato para a prática desse ato, que é um procedim ento de caráter em inente
mente pessoal. Mesmo o menor de 18 anos (art. 17, § Io, da CLT) deverá com
parecer pessoalmente, m uito embora as declarações devam ser prestadas por
seus responsáveis legais. Igualm ente, no caso de solicitação de emissão de
CTPS pelo empregador ou pelo sindicato, a presença do interessado é indis
pensável. Para anotação e arquivo, as declarações e qualificação são coloca
das na ficha de declaração, mencionada no art. 13, § 2o, da CLT.
Art. 16. A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, além do
número, série, data de emissão e folhas destinadas às anotações pertinen
tes ao contrato de trabalho e as de interesse da Previdência Social, conterá:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.

O modelo de CTPS adotado deverá ter numeração serial e espaços destina
dos às anotações de dados dos contratos de trabalho, bem como espaços re
servados para anotações de interesse da Previdência Social.
I - fotografia, de frente, modelo 3 x 4 ;
Inciso com redação d ad a p ela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.
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Não há, atualm ente, exigência de haver data na foto, tam pouco que esta
seja atual.
II - nome, filiação, data e lugar de nascimento e assinatura;
Inciso com redaçõo dad a pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.

São esses os principais dados identificadores do portador da CTPS.
III - nome, idade e estado civil dos dependentes;
Inciso com redaçõo dad a pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.

A fim de agilizar o procedimento de emissão, a anotação relativa aos depen
dentes, sua qualificação e a comprovação das informações prestadas devem
ser feitas posteriormente pelo INSS, caso exista a autarquia na localidade da
emissão. O contrato de trabalho, outrora exigido, já não é necessário para a emis
são de CTPS. Ressalte-se que a anotação referente à alteração do estado civil,
que só admite prova docum ental (art. 32 da CLT), deve ser feita pelo próprio
INSS e, somente na falta deste, pelos órgãos emissores (art. 20 da CLT).
IV
- número do documento de naturalização ou data da chegada ao
Brasil e demais elementos constantes da identidade de estrangeiro, quan
do for o caso.
Inciso com redaçõo dad a pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.

Os estrangeiros que tenham visto provisório podem exercer atividade re
munerada e com registro em CTPS emitida pela Secretaria de Imigração (De
creto n. 96.998/88 e Portaria n. 3/96, do M inistério do Trabalho e Emprego).
De acordo com a Lei n. 6.815/80 (Lei do Estrangeiro), não podem exercer ati
vidade rem unerada os estrangeiros com visto de turista, de trânsito ou tem 
porário na condição de estudante.
Parágrafo único. A Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS
será fornecida mediante a apresentação de;
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.

É ônus do interessado a apresentação de fotos e de docum ento de identifi
cação que comprovarão suas declarações.
a ) duas fotografias com as características mencionadas no inciso I;
Alínea acrescentada pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.
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As fotos não precisam ser datadas, conforme mencionado anteriorm ente
(art. 16,1, da CLT).
qualquer documento oficial de identificação pessoal do interessado,
no qual possam ser colhidos dados referentes ao nome completo, filiação,
data e lugar de nascimento.
b)

Alínea acrescentada pela Lei n. 8.260, de 12.12.1991.

O documento oficial de identificação deve conter foto do portador a fim de
possibilitar a verificação de que realmente é seu titular. A apresentação de do
cum ento de identificação não é requisito absoluto para a obtenção da CTPS,
uma vez que pode ser substituído por declarações verbais, nos termos do art.
17, caputy da CLT.
Art. 17. Na impossibilidade de apresentação, pelo interessado, de docu
mento idôneo que o qualifique, a Carteira de Trabalho e Previdência Social
será fornecida com base em declarações verbais confirmadas por 2 (duas)
testemunhas, lavrando-se, na primeira folha de anotações gerais da car
teira, termo assinado pelas mesmas testemunhas.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

A hipótese de existência de pessoas que não possuam documentos não é re
mota. Nos rincões mais afastados, é comum que pessoas mais simples e humil
des não possuam sequer certidão de nascimento. Impedi-las de trabalhar por
esse motivo seria extremamente injusto e transformaria a norma protetora em
empecilho para o trabalhador. Assim, por meio de declaração de duas teste
munhas, que devem possuir documentos oficiais de identificação - não neces
sariamente a CTPS - , que aleguem conhecer o interessado e que confirmem
os dados por ele fornecidos, é possível suprir a ausência de docum ento oficial
de identificação e possibilitar a emissão da CTPS. As declarações das testemu
nhas e as respectivas assinaturas devem constar de term o na prim eira folha
das anotações gerais da CTPS. O dispositivo não fixa prazo de validade para
a CTPS expedida dessa maneira nem para a expedida com a apresentação de
documento oficial. Conclui-se que ambas têm prazo indeterminado, pois, em
matéria na qual o legislador não distinguiu, não cabe nem ao intérprete nem
ao aplicador da lei fazê-lo. Apesar disso, o art. 3o da Portaria n. 1/97, do Se
cretário de Políticas de Emprego e Salário, estipulou que o prazo de validade
da CTPS expedida nessas condições será de três meses, improrrogáveis. Indaga-se acerca da legalidade desse ato adm inistrativo normativo por haver extra
polado sua função de interpretar ou tornar a lei aplicável.
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§ Io Tratando-se de menor de 18 (dezoito) anos, as declarações previstas
neste artigo serão prestadas por seu responsável legal.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Ressalte-se, mais uma vez, que é indispensável a presença pessoal do menor,
juntamente com seus responsáveis legais, ao órgão emissor da CTPS (art. 15 da
CLT). Os responsáveis legais (pai, mãe ou tutor) devem comparecer apenas para
prestar as declarações necessárias para a emissão. Omitiu-se o legislador quanto
ao menor que não tem representante legal. Para a hipótese, seria necessário re
correr ao Poder Judiciário para suprir a ausência dos responsáveis. Para o menor
de 18 anos, a antiga redação do art. 16, parágrafo único, d, da CLT, exigia, além
dos requisitos comuns para a obtenção da CTPS, atestado médico de capacidade
física, comprovante de escolaridade e autorização do pai, da mãe ou do respon
sável legal e, na sua falta, da pessoa sob cuja guarda estivesse o menor ou da au
toridade competente, além da prova de alistamento ou de quitação com o servi
ço militar, quando fosse o caso. Os dispositivos que continham tais exigências
foram tacitamente derrogados pela Lei n. 8.260/91.0 art. 415 da CLT, revogado
pelo Decreto-lei n. 926/69, estabelecia que os menores seriam portadores de uma
CTPS especial e exclusiva para eles. Atualmente, há apenas uma CTPS, que é a
mesma tanto para o menor de 18 anos como para o que tenha essa idade ou mais.
§ 2o Se o interessado não souber ou não puder assinar sua carteira, ela
será fornecida mediante impressão digital ou assinatura a rogo.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

A exigência de impressão digital constava do antigo inciso II do art. 16 e
era requisito para qualquer um que fosse obter a CTPS. A imposição foi re
vogada, mas a impressão digital pode ser utilizada pelo analfabeto em subs
tituição à sua assinatura, além da assinatura a rogo.
Arts. 18 e 19. ( R e v o g a d o s p e la L e i n . 7.855, d e 2 4 .1 0 .1 9 8 9 .)

Art. 20. As anotações relativas a alteração do estado civil e aos depen
dentes do portador da Carteira de Trabalho e Previdência Social serão
feitas pelo Instituto Nacional de Previdência Social - INPS e somente em
sua falta, por qualquer dos órgãos emitentes.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.
Veja nota 1 n a p á g in a XXI.
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Da fusão do INPS com o lapas resultou o INSS, autarquia federal vinculada
ao então denominado Ministério do Trabalho e Previdência Social, criado pela
Lei n. 8.029/90. As declarações, informações e anotações relativas a alterações
do estado civil do portador da CTPS, bem como as que concernem a seus de
pendentes - declarações originais e alterações - são de interesse prevalente do
INSS e devem ser anotadas por ele, bem como comprovadas diante dele. Na
ausência de posto da autarquia previdenciária, incum be ao órgão emissor a
anotação relativa a alterações do estado civil e dos dependentes. Cumpre escla
recer que as anotações originárias, feitas quando da emissão da CTPS, compe
tem sempre ao órgão emissor, mesmo as referentes ao estado civil e aos depen
dentes. Som ente as anotações referentes a alterações do estado civil e dos
dependentes são incumbência do INSS. Nas hipóteses de segurados autôno
mos, facultativos e empregadores, ambas as anotações devem ser feitas pelo
INSS.
Art. 21. Em caso de imprestabilidade ou esgotamento do espaço desti
nado a registros e anotações, o interessado deverá obter outra carteira,
conservando-se o número e a série da anterior.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 5.686, de 05.08 .197 7.

Até 3 de agosto de 1971, em caso de obtenção de nova CTPS pelo interes
sado, ela vinha com numeração nova; exigia-se apenas que constasse o nú
mero da CTPS anterior. A Lei n. 5.686/71 alterou o dispositivo e determ inou
que se mantivesse a numeração original.
Duas são as hipóteses previstas na lei para que seja possível obter-se nova
CTPS: a) im prestabilidade; b) esgotamento dos espaços destinados a an o 
tações. A anotação ilegal de inform ação desabonadora relativa ao trab a
lhador torna inválida a CTPS e, por esta razão, é possível solicitar a em is
são de um a nota. Ressalte-se, entretanto, a impossibilidade de obtenção de
nova CTPS som ente pelo fato de haver anotações feitas pelo em pregador
cujo conhecim ento por terceiros - novo em pregador - não interessa ao ti
tular da Carteira - térm ino do contrato de experiência sem renovação, por
exemplo.
§§ Io e 2o (R e v o g a d o s p e lo D e c r e to -le i n . 9 2 6 , d e 10.10.1969.)

Arts. 22 a 24. (R e v o g a d o s p e lo D e c r e to -le i n. 92 6 , d e 10.10.1969.)
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Seção III

Da Entrega das Carteiras
de Trabalho e Previdência Social
Art. 25. As Carteiras de Trabalho e Previdência Social serão entregues
aos interessados pessoalmente, mediante recibo.
A entrega da CTPS é o fim do processo de emissão. Cabe ao interessado
comparecer pessoalmente ao órgão emissor e receber a CTPS. O termo “pes
soalmente” impede que terceiros, ainda que munidos de procuração ou m an
dato, recebam a CTPS substituindo seu titular.
Art. 26. Os sindicatos poderão, mediante solicitação das respectivas
diretorias, incumbir-se da entrega das Carteiras de Trabalho e Previdên
cia Social pedidas por seus associados e pelos demais profissionais da mes
ma classe.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Permite-se que os sindicatos assumam a incumbência da entrega das CTPSs,
desde que a deliberação para tanto parta da respectiva diretoria. Não se exi
ge deliberação em assembléia, e o interessado, que não pode opor-se à deci
são, deverá retirar sua CTPS na sede do sindicato ou onde este determ inar,
mesmo que sua vontade seja contrária a isso. O dispositivo tem duas finali
dades: a) abrandar os encargos do órgão emissor - quando este não for o sin
dicato, evidentemente; b) possibilitar um contato mais próximo do profissio
nal, sindicalizado ou não, com o seu sindicato. Ao não sindicalizado abre-se
a possibilidade de associação. Ao já associado é oferecida um a oportunidade
suplementar de ver seu sindicato atuando em prol da categoria profissional.
Parágrafo único. Não poderão os sindicatos, sob pena das sanções pre
vistas neste Capítulo, cobrar remuneração pela entrega das Carteiras de
Trabalho e Previdência Social, cujo serviço nas respectivas sedes será
fiscalizado pelas Delegacias Regionais ou órgãos autorizados.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O dispositivo proíbe a cobrança de qualquer valor pelos sindicatos como
contrapartida pelo serviço de entrega das CTPS. A violação deste parágrafo
único sujeita o sindicato - e não seus diretores - a uma pena de multa previs
ta no art. 56 da CLT.
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Arts. 27 e 28. (R e v o g a d o s p e la L e i n . 7.855, d e 2 4 .1 0 .1 9 8 9 .)
Seção IV

Das Anotações
Art. 29. A Carteira de Trabalho e Previdência Social será obrigatoria
mente apresentada, contra recibo, pelo trabalhador ao empregador que o
admitir, o qual terá o prazo de quarenta e oito horas para nela anotar,
especificamente, a data de admissão, a remuneração e as condições espe
ciais, se houver, sendo facultada a adoção de sistema manual, mecânico
ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do
Trabalho.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

O contrato de trabalho e a anotação na CTPS. O presente artigo afirma que
a apresentação da CTPS pelo trabalhador ao seu empregador é obrigatória.
Desta redação poder-se-ia, erroneamente, concluir que a hipótese apresenta
um requisito formal para a efetivação do contrato de trabalho. Ao contrário,
a celebração do contrato de trabalho prescinde de qualquer formalidade, uma
vez que a lei não estabelece essa exigência. O descumprimento do dispositivo
legal que determina a anotação do contrato de trabalho na CTPS - e sua obri
gatoriedade, portanto - não pode trazer prejuízos ao empregado. Essa regra
tem sua rigidez mitigada pelo princípio da primazia da realidade, que norteia
o Direito do Trabalho e determina que a realidade fática deve sobrepor-se aos
documentos - ou à sua ausência, como na hipótese. Assim, o empregado que
trabalha com subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade cele
brou um contrato de trabalho, mesmo sem anotação na CTPS, e tem garan
tidos todos os seus direitos trabalhistas. Pensar de forma contrária seria pre
m iar o infrator da lei, no caso o em pregador, ao desonerá-lo de encargos
trabalhistas pelo fato de ter descumprido a lei que determ ina a obrigatorie
dade da CTPS e o respectivo registro do contrato de trabalho.
O pacto laborai pode até ser celebrado de forma tácita (art. 443 da CLT).
Quando o contrato de trabalho for pactuado de forma expressa, pode ser ce
lebrado tanto na forma escrita como na verbal. Ao empregador incumbe, en
tretanto, a obrigação de anotar na CTPS do trabalhador o essencial, ou seja,
os elementos básicos daquilo que foi pactuado nas formas anteriormente des
critas. A utilização do term o “anotar” indica que esse ato deve ser feito por
escrito no documento indicado. A Lei n. 7.855/89 substituiu o termo “empre
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gado” por “trabalhador”, o que deixa clara a ideia de que há situações fora do
contrato de trabalho que ensejam a anotação na CTPS.
Preceito de ordem pública. írrenunciabilidade da anotação. A anotação na CTPS
é um a imposição de ordem pública e não um simples direito do empregado.
Assim, o empregador não pode escusar-se de anotar a CTPS do empregado por
solicitação deste, com o propósito de evitar descontos de natureza tributária,
obrigação imposta pela legislação ao empregador. Trata-se, como se vê, de um
direito irrenunciável. Nem mesmo a convenção coletiva ou o acordo coleti
vo podem flexibilizar essa exigência legal. Ressalte-se que há interesses de ter
ceiros - INSS, sindicatos, gestor do FGTS etc. - que ficariam prejudicados
com a relativização do dispositivo. O momento para a apresentação da CTPS
pelo empregado é o da admissão, ocasião em que o empregador deve ofertar
ao empregado recibo de sua entrega.
Prazo para devolução da CTPS. O prazo de 48 horas para a devolução da
CTPS pelo empregador é improrrogável. Apesar de não haver determinação
legal para tanto, o em pregador pode e deve exigir recibo de devolução da
CTPS, a ser passado pelo empregado, a fim de garantir-se contra eventuais e
futuras acusações de retenção indevida de documento. A violação do dispo
sitivo tem duas consequências previstas no ordenam ento jurídico. A prim ei
ra é adm inistrativa: o art. 53 da CLT prevê uma pena de m ulta para essa in
fração. A outra consequência é penal: a Lei n. 5.553/68, que dispõe sobre a
apresentação e uso de docum entos de identificação pessoal, estabelece, em
seu art. 3o, um tipo contravencional, punido com pena de prisão simples de
1 a 3 meses ou multa, que consiste na retenção da CTPS - à época, a denom i
nação carteira profissional era a utilizada e foi adotada pelo art. Io dessa lei. O
prazo limite para devolução é de cinco dias (art. 2o, caputyda Lei n. 5.553/68),
que, se for ultrapassado, configurará tipo contravencional. Ressalte-se ain
da que o prazo de 48 horas previsto no artigo não significa um período de
experiência, em que o empregado ficaria sem registro. Todo o período de ex
periência, independentemente de sua duração, deve ser anotado na CTPS do
trabalhador. Assim, apesar do prazo de devolução de 48 horas, a anotação do iní
cio do contrato de trabalho deve reportar-se à data em que o empregado iniciou
efetivamente a prestação de trabalho. Deve-se atentar, contudo, para a situa
ção do trabalhador eventual, cujo contrato de prestação de serviços não en
seja anotação na CTPS, por não se enquadrar no perfil dos arts. 2o e 3o da
CLT. Para distingui-lo dos contratos com prazo determ inado de curta dura
ção, mister se faz averiguar se o trabalho prestado insere-se na atividade nor
mal da empresa. Em caso negativo, deve-se considerá-lo trabalhador even
tual. Ao contrário, se positiva a resposta, é imprescindível considerá-lo em 
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pregado, e a anotação do contrato de trabalho na CTPS impõe-se, indepen
dentemente da exiguidade ou não da duração do pacto laborai. Cumpre frisar,
à guisa de esclarecimento, que nada impede o empregador de contratar em 
pregados em atividades que não se insiram na rotina norm al da empresa.
Empregadores obrigados a anotar a CTPS. A obrigação é extensível a qual
quer empregador - doméstico, rural ou urbano. As empresas de pequeno por
te, bem como as microempresas, estão igualmente abrangidas pelo preceito
(art. 5 2 ,1, da LC n. 123/2006). Em caso de sucessão de empregadores, o su
cessor assume o encargo das anotações que deveriam ter sido feitas e não o
foram, bem como de anotar as alterações que daí por diante ocorrerem . É
inaceitável a alegação do adquirente da empresa de que está desonerado da
obrigação de anotar as carteiras de trabalho por disposição contratual pac
tuada com o alienante do empreendimento.
Sistema manual, mecânico ou eletrônico. A Lei n. 7.855/89 referendou a prá
tica já adotada por algumas empresas à época de sua promulgação e esclare
ceu que a anotação, além de manual, poderia tam bém ser feita por meio me
cânico ou eletrônico. Exemplificativamente, poderiamos apontar a utilização
de carimbos, etiquetas etc. como formas perm itidas de anotação. A Portaria
M Tb/GM n. 1.121/95 dispõe sobre a informatização do registro de emprega
dos e dos demais dados relativos ao contrato de trabalho.
Cláusulas contratuais a serem anotadas na CTPS. Como vimos, as cláusu
las essenciais do contrato de trabalho devem ser anotadas na CTPS do traba
lhador. O dispositivo menciona, exemplificativamente, algumas delas. A ano
tação quanto à remuneração será analisada no comentário ao §1°. A data da
admissão é citada expressamente pelo artigo, com toda a propriedade. Por
meio dela, podemos aferir vários direitos do trabalhador, entre os quais o pe
ríodo aquisitivo de férias, o valor do 13° salário do prim eiro ano de contrato
etc. Por fim, são mencionadas as condições especiais, se houver. Apontamos
como condição especial, além de outras: o exercício de atividade externa in 
compatível com a fixação de horário de trabalho (expressamente referida pelo
art. 6 2 ,1, da CLT); a fixação de jornada de trabalho inferior à jornada padrão
geral ou especial, se for o caso; a condição de trabalhador temporário; o con
trato de aprendizagem, sob pena de invalidade (art. 428, § Io, da CLT) etc. Há
doutrinadores que entendem dever o contrato de trabalho por prazo deter
minado estar anotado expressamente na CTPS, sob pena de invalidade, por
ser condição especial. É preciso esclarecer, entretanto, que a duração do con
trato de trabalho - por prazo determ inado ou indeterm inado - não pode ser
considerada condição especial de trabalho, mas cláusula que diz respeito ao
contrato de trabalho como um todo. Ademais, cum pre frisar que a simples
falta de anotação não torna inválido o pacto especial, mas constitui mera in
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fração adm inistrativa - ressalvadas as hipóteses em que a lei menciona, ex
plicitam ente, a necessidade de anotação sob pena de invalidade, com o é o
caso dos mencionados arts. 6 2 ,1, e 428, § Io, ambos da CLT.
Apesar da falta de menção expressa no presente dispositivo, outras anota
ções essenciais devem ser apostas na CTPS do trabalhador, como a função
para a qual ele foi contratado, o núm ero da com unicação de dispensa para
seguro desemprego quando houver rescisão sem justa causa (Portaria MTb
n. 3.339/86), a dispensa, as férias (art. 135 da CLT), períodos em que o con
trato de trabalho tenha perm anecido suspenso ou interrom pido etc. Além
dessas informações relativas ao contrato de trabalho, outras devem ser ano
tadas na CTPS, como os acidentes de trabalho (art. 30, adiante comentado),
alterações do estado civil e dependentes etc.
Prescrição do direito de reclamar contra a falta de anotação. A Súmula n. 64
do TST esclarecia que o prazo prescricional para reclamar contra a anotação
da CTPS fluía da data da cessação do contrato, de forma a adm itir a incidên
cia da prescrição para a anotação. Tal jurisprudência foi cancelada pela Re
solução Administrativa do TST (Pleno) n. 121, de 28.10.2003. Entende-se o
motivo. A razão de ser do instituto da prescrição é consolidar um a situação
contrária ao direito pelo decurso do tempo. Ao se tratar, contudo, de mera
pretensão declaratória, não se busca reparar um a situação de afronta ao or
denamento jurídico, mas uma simples declaração de que um estado de fato é
conforme o direito. Assim, a simples pretensão da anotação na CTPS tem na
tureza declaratória, razão pela qual sobre ela não incide o instituto da pres
crição. Aliás, o legislador deixou explícito esse posicionam ento no art. 11,
§ Io, da CLT, ao estabelecer que os prazos prescricionais ali fixados não atingiriam as ações que tivessem por objeto anotações para fins de prova junto à
Previdência Social. Ressalte-se, contudo, que a reparação dos direitos correlatos a essa anotação podem ser atingidos pela prescrição.
§ Io As anotações concernentes à remuneração devem especificar o sa
lário, qualquer que seja sua forma e pagamento, seja ele em dinheiro ou
em utilidades, bem como a estimativa da gorjeta.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Podemos afirmar que a cláusula concernente à remuneração é uma das mais
im portantes do contrato de trabalho, senão a mais im portante. Tanto é as
sim que mereceu tratam ento especial. Ao ser mencionada no caput do a rti
go, a anotação quanto à remuneração mereceu ser tratada em um parágrafo
próprio. Alguns aspectos devem ser destacados. O prim eiro deles é a forma
de aferição do salário do empregado, que deve ser mencionada. Esta pode le
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var em conta: a) o tempo à disposição do empregador - valor por hora, por dia,
por semana ou por mês; b) execução de tarefas - especificação da tarefa e o va
lor a ela atribuído ou ainda o valor da tarefa e um percentual sobre ela aplicá
vel; c) por produção - valor da tarifa e a unidade de produção. Deve estar cla
ro na anotação qual o meio que será utilizado no pagamento ou, nos termos do
texto legal, “sua forma de pagamento”, que pode ser em pecúnia ou em utili
dades, hipótese na qual seu valor deverá ser especificado. O art. 457 da CLT
estabelece que as gorjetas compreendem a remuneração do empregado. O TST,
por meio da Súmula n. 354, interpreta o dispositivo, determ inando em quais
parcelas as gorjetas não integram a base de cálculo, e menciona aviso-prévio,
adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Infere-se que,
para parcelas não mencionadas, as gorjetas integram sua base de cálculo, como
férias, 13° salário, depósitos do FGTS, contribuições previdenciárias etc. Impor
tante, assim, é saber qual a média das gorjetas recebidas pelo empregado para
efeito de cálculo dessas verbas, motivo este que levou o legislador a determinar
a anotação da média das gorjetas recebidas pelo empregado na CTPS. Em al
gumas convenções coletivas de trabalho, negociadas por sindicatos de catego
rias que, tradicionalmente, são remuneradas em parte por gorjetas, foram es
tabelecidas tabelas com estimativas de gorjetas, em face da dificuldade natural
que há em averiguar o montante recebido diariamente pelo empregado.
§ 2o As anotações na C arteira de T rabalho e Previdência Social serão
feitas:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.
Este parágrafo foi acrescentado pela Lei n. 7.855/89, que inseriu o conteúdo
do antigo § 2o no atual § 3o, de forma a am pliar o texto deste último. O art.
12-A da Portaria MTPS/GM n. 3.626/91, acrescido pela Portaria n. 628/2000,
perm ite a adoção de um a Ficha de Anotações e Atualizações da CTPS, cuja
cópia deverá ser fornecida ao empregado, que deverá passar recibo. A cada
doze meses, no m áxim o - desde que o seja na data-base - , será fornecida có
pia dessa ficha ao empregado, e ela será parte integrante da CTPS do trabalha
dor. Caso o empregado necessite de cópia da ficha, para fins previdenciários
ou por sua solicitação, ser-lhe-á fornecida a qualquer momento. O emprega
dor, entretanto, continuará obrigado a efetuar as anotações na CTPS origi
nal quando da admissão, extinção do contrato de trabalho ou, se o emprega
do exigir, do últim o aum ento salarial.
a) na data-base;
Alínea acrescentada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.
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A data-base é o momento no qual as negociações coletivas de trabalho para
reajustes salariais são efetivadas. Em caso de a negociação coletiva redundar
em aum ento salarial, essa alteração contratual deverá ser anotada na CTPS.
b) a qualquer tempo, por solicitação do trabalhador;
Alínea acrescentada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Sempre que houver interesse e a qualquer mom ento, o trabalhador pode
solicitar a anotação de dados sobre questões relevantes relacionadas ao con
trato de trabalho em sua CTPS.
c) no caso de rescisão contratual; ou
Alínea acrescentada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

No momento da rescisão contratual do empregado, além da anotação re
ferente ao térm ino do contrato de trabalho, o empregador deve fazer a atua
lização de todas as anotações referentes a questões relevantes que tenham fi
cado defasadas com o decurso do tempo e que sejam seu encargo, sobretudo
no que concerne à rem uneração do trabalhador, cuja atualização deve ficar
consignada, sob pena de haver prejuízo no momento de ele procurar nova co
locação no mercado de trabalho.
d ) necessidade de comprovação perante a Previdência Social.
Alínea acrescentada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Na hipótese de concessão de benefícios, a Previdência deve estar inform a
da acerca dos salários de contribuição do empregado para que possa efetuar
o cálculo do valor do benefício a ser concedido. O meio mais indicado para
atingir essa finalidade, entretanto, seria o fornecimento pelo empregador de
uma relação completa dos salários de contribuição, além das anotações con
tidas na CTPS.
§ 3o A falta de cumprimento pelo empregador do disposto neste artigo
acarretará a lavratura do auto de infração, pelo Fiscal do Trabalho, que
deverá, de ofício, comunicar a falta de anotação ao órgão competente, para
o fim de instaurar o processo de anotação.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.
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Por força do disposto na Lei n. 7.855/89, este parágrafo resultou de uma fu
são dos antigos §§ 2o e 3o do art. 29 da CLT, que passaram a constituir o atual
§ 3o. A violação do disposto neste artigo pode ocorrer de duas maneiras: a)
pela falta completa de anotação na CTPS, cuidando-se de omissão de quem
deveria anotá-la e não o fez; b) anotação falsa ou fraudulenta, ou seja, uma
atitude comissiva do anotante, ao estabelecer um descompasso entre o que
foi anotado e a realidade dos fatos. A título de exemplo, poderiamos mencio
nar algumas dessas atitudes. A falta de anotação do contrato de trabalho na
CTPS é a mais com um das condutas infratoras. Ela pode ocorrer tanto pela
admissão de empregado que não possua CTPS como pela omissão da anota
ção relativa àqueles empregados que a possuam. O utra forma de violar o dis
positivo consiste na anotação de dados irreais, que pode ocorrer tanto por
dolo exclusivo do empregador como por conluio entre empregado e empre
gador, com o objetivo de cometer fraudes contra terceiros, sobretudo contra
o INSS, e obter vantagens pecuniárias. Um contrato de trabalho simulado às vezes chancelado pelo Poder Judiciário, em caso de ter sido ajuizada ação
trabalhista fraudulenta - pode levar ao recebimento de benefícios indevidos
à custa da coletividade.
Penalidade administrativa. As condutas infratoras anteriorm ente descritas
estão sujeitas à penalidade de multa administrativa. O valor da multa é atual
mente regulado pela Portaria MTb n. 290, de 11.04.1997, que aprova normas
para a imposição de multas administrativas previstas na legislação trabalhis
ta. Além disso, o fiscal do trabalho, funcionário com petente para lavrar o
auto de infração, deverá, de ofício, ou seja, sem necessidade de solicitação do
empregado, com unicar a falta de anotação ao órgão competente a fim de ins
taurar o processo de anotação. Trata-se a anotação do contrato de trabalho
na CTPS, como pudemos observar, de direito indisponível do empregado.
Consequências penais. Além da penalidade adm inistrativa pela prática dos
atos mencionados anteriorm ente, não se deve olvidar que algumas condutas
constituem tipos penais e estão sujeitas às respectivas sanções (veja comen
tário ao art. 49 da CLT).
Exceção à regra. Não se pode esquecer de que, nas localidades onde não hou
ver emissão da CTPS, poderá ser adm itido o exercício de emprego ou ativi
dade remunerada por quem não a possua, nos termos do art. 13, § 3o, da CLT
(veja comentário).
§ 4o É vedado ao em pregador efetuar anotações desabonadoras à con
duta do empregado em sua C arteira de Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.270, de 29.08.2001.
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O antigo § 3o do art. 32 da CLT previa a possibilidade de averbação de no
tas desabonadoras de conduta referentes ao possuidor da CTPS, mas somen
te na ficha do empregado e desde que efetuada por funcionários do Depar
tam ento do Trabalho, das Delegacias Regionais e do Ministério do Trabalho
e até por repartições estaduais, se a isso autorizadas por convênio e m edian
te sentença, transitada em julgado, condenatória do empregado. Assim, as
anotações somente poderíam ser feitas por autoridade administrativa e des
de que autorizada por sentença transitada em julgado. Tal dispositivo foi re
vogado pelo Decreto-lei n. 229/67. Duas razões poderíam ser apontadas para
tal revogação: ou agora estariam liberadas as anotações desabonadoras, que
poderíam ser feitas até pelo empregador, ou nem mesmo as autoridades ad
ministrativas teriam tal prerrogativa. A segunda opção é a correta. A Lei n.
10.270/2001, que introduziu o presente § 4o, que proíbe ao empregador apon
tar anotações desabonadoras na CTPS do empregado, veio confirmar esse en
tendim ento. O dispositivo justifica-se pela dificuldade que essas anotações
trariam à vida do empregado. Elas provavelmente dificultariam ainda mais a
já tão árdua tarefa de conseguir novos postos de trabalho. Uma anotação de
rescisão contratual por justa causa - com possíveis detalhes de sua causa induziríam o eventual futuro em pregador a não adm itir o titular de tal do
cumento. Ademais, tais alegações podem ser revistas pela Justiça do Traba
lho, o que é mais um fator para impedir que sejam feitas. Além disso, a admissão
da possibilidade de que tais anotações fossem feitas traria extrema insegu
rança ao empregado, que estaria sujeito às mais variadas formas de chanta
gens e pressões desnecessárias.
§ 5o O descumprimento do disposto no § 4o deste artigo submeterá o
empregador ao pagamento de multa prevista no art. 52 deste Capítulo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.270, de 29.08.2001.

O lançamento de informações desabonadoras do empregado em sua CTPS,
feito pelo empregador ao arrepio do disposto no art. 29, § 4o, da CLT, sujeita
o empregador à mesma m ulta a que estaria sujeito caso extraviasse ou inuti
lizasse a CTPS do empregado por sua culpa (multas adm inistrativas traba
lhistas: Portaria MTb/GM n. 290/97). Cum pre ressaltar que, além da pena
lidade adm inistrativa, o empregador, com tal atitude, sujeita-se igualmente
a sanções penais - crim e de calúnia ou difamação, na hipótese de as anota
ções desabonadoras virem a se enquadrar na descrição de tais tipos penais
bem como civis, um a vez que estará sujeito a pagar indenização por danos
morais ocasionados pela sua atitude ilícita.
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Art. 30. Os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente anotados pelo
Instituto Nacional de Previdência Social na carteira do acidentado.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

A redação original do dispositivo previa que os acidentes do trabalho de
veríam ser obrigatoriamente anotados pelo juízo competente - Varas de Aci
dentes do Trabalho. Tal redação foi revogada pelo Decreto-lei n. 926/69. O
seguro contra acidentes do trabalho é encargo do INSS e, por essa razão, é ele
quem deve fazer as anotações concernentes a acidentes de trabalho (o INSS
foi criado pela Lei n. 8.029/90 e originou-se da fusão dos antigos lapas e INPS).
Certificar-se da ocorrência ou não de acidente do trabalho é tam bém de in
teresse do INSS, pois a ocorrência de tal episódio pode levar à concessão de
benefícios previdenciários como o auxílio-acidente (art. 86 da Lei n. 8.213/91).
Ressalte-se que, m uito em bora a anotação do acidente de trabalho não seja
requisito formal para o reconhecimento da garantia de manutenção do con
trato de trabalho na empresa em relação ao segurado (prevista no art. 118 da
Lei n. 8.213/91), essa anotação é um dos meios de prova da ocorrência de aci
dente laborai.
Art. 31. Aos portadores de Carteiras de Trabalho e Previdência Social
fica assegurado o direito de as apresentar aos órgãos autorizados, para o
fim de ser anotado o que for cabível, não podendo ser recusada a solicita
ção, nem cobrado emolumento não previsto em lei.
Artigo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este dispositivo trata das anotações que competem aos órgãos adm inistra
tivos fazer. As anotações que estão a cargo do empregador devem por ele ser
feitas. Entretanto, se a anotação for encargo legal da DRT ou do INSS, estes
não podem recusar-se a fazê-la. Fica vedada, igualmente, a possibilidade de
cobrança de valores ou taxas para que a anotação que lhes compete seja feita.
Art. 32. As anotações relativas a alterações no estado civil dos portado
res de Carteira de Trabalho e Previdência Social serão feitas mediante
prova documental. As declarações referentes aos dependentes serão regis
tradas nas fichas respectivas, pelo funcionário encarregado da identifica
ção profissional, a pedido do próprio declarante, que as assinará.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Para a obtenção de CTPS, é admissível suprir-se o docum ento de identifi
cação por prova testem unhai (art. 17, caput, da CLT), inclusive sobre as in 
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formações referentes ao estado civil do requerente. Entretanto, no que con
cerne a anotações referentes a alterações no estado civil, som ente a prova
docum ental pode ser aceita. Q uanto às declarações dos dependentes, duas
observações devem ser feitas: a) o texto em com ento não inclui as declara
ções relativas a alteração de dependentes, o que deixa aberta a possibilidade
de utilização de outros meios de prova, além da docum ental, para dem ons
trar o alegado; b) o artigo menciona o registro nas fichas respectivas feito pelo
funcionário encarregado da identificação profissional. Como as anotações
referentes a alteração dos dependentes são de encargo do INSS (art. 20 da
CLT), uma interpretação sistemática leva-nos a concluir que esse dispositivo
só é aplicável a declarações originárias, feitas quando da emissão da CTPS e
realizadas pelo “funcionário” do órgão emissor, que detém as fichas necessá
rias à emissão da CTPS (quanto ao órgão competente para realizar as anota
ções das alterações relativas aos dependentes, veja com entário ao art. 20 da
CLT).
Parágrafo único. As Delegacias Regionais e os órgãos autorizados deve
rão comunicar ao Departamento Nacional de Mão de obra todas as alte
rações que anotarem nas Carteiras de Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

No caso de alterações nas anotações efetuadas pelas Delegacias Regionais
e por órgãos autorizados - inclusive o INSS, nas hipóteses em que lhe com
pete fazer as anotações - , o fato deve ser comunicado à Secretaria das Rela
ções de Trabalho, para efeitos estatísticos.
Art. 33. As anotações nas fichas de declaração e nas Carteiras de Traba
lho e Previdência Social serão feitas seguidamente sem abreviaturas, ressalvando-se no fim de cada assentamento as emendas, entrelinhas e quais
quer circunstâncias que possam ocasionar dúvidas.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A CTPS é documento imprescindível ao exercício da atividade profissional
remunerada. Mister se faz preservar a credibilidade de seus dados, o que ex
plica a razão de ser do dispositivo. Trata-se de requisito formal imposto pela
lei para evitar fraudes, como a admissão de abreviaturas, rasuras, entrelinhas
ou emendas, que poderíam vir a gerar fraudes ou ambiguidades. Como o erro
na anotação é de ocorrência inevitável, admitem-se ressalvas ao final de cada
assentamento, com o intuito de esclarecer o conteúdo da anotação eivada por
alguns dos defeitos apontados.
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Art. 34. Tratando-se de serviço de profissionais de qualquer atividade,
exercido por empreitada individual ou coletiva, com ou sem fiscalização
da outra parte contratante, a carteira será anotada pelo respectivo sindi
cato profissional ou pelo representante legal de sua cooperativa.
Este dispositivo tem tido pouca aplicabilidade prática. As anotações firma
das pelo sindicato profissional ou pelo representante legal da cooperativa são
feitas à revelia do contratante. Trata-se de nota de situação de trabalho que
pode se estabelecer com ou sem vínculo empregatício. O art. 442, parágrafo
único, da CLT que excluiu o vínculo empregatício entre os cooperados e os
tomadores de serviço da cooperativa, foi introduzido apenas em 1994. Antes
dessa data, não havia dispositivo legal excludente da relação de emprego para tais
situações. Enquanto o contrato de em preitada não se am olda aos preceitos
dos arts. 2o e 3o da CLT, um a empreitada coletiva pode ensejar um a relação
com vínculo empregatício: o contrato de equipe. O trabalhador avulso não
tem vínculo empregatício com o tom ador de serviço, portanto sua situação
tam bém é abrangida por este dispositivo.
Art. 35. (R e v o g a d o p e la L e i n . 6 .5 3 3 , d e 2 4 .0 5 .1 9 7 8 .)
Seção V
D a s Reclam ações por Falta ou Recusa de Anotação

Art. 36. Recusando-se a empresa a fazer as anotações a que se refere o
art. 29 ou a devolver a Carteira de Trabalho e Previdência Social recebida,
poderá o empregado comparecer, pessoalmente ou por intermédio de seu
sindicato, perante a Delegacia Regional ou órgão autorizado, para apre
sentar reclamação.
Artigo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A legislação trabalhista permite que o empregado socorra-se das vias admi
nistrativas para tentar obter a anotação do contrato de trabalho em sua CTPS,
bem como para obter sua carteira de volta. Tal procedimento ocorrerá inde
pendentemente de iniciativa do empregado na hipótese de o Fiscal do Traba
lho averiguar a ausência da anotação em carteira. O fiscal, de ofício, deve co
m unicar a infração ao órgão competente que, por sua vez, deverá instaurar
o processo de anotação. O registro na CTPS é regra de ordem pública e impõe-se tanto ao empregado e ao empregador como às autoridades adm inis
trativas.
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A via adm inistrativa não é uma opção que deve ser necessariamente esco
lhida pelo reclamante. O art. 5o, XXXV, da CF assegura-lhe o acesso ao Po
der Judiciário a fim de reparar a lesão de seu direito. Esse cam inho pode ser
diretam ente trilhado, independentemente da opção pela via administrativa.
A redação anterior do art. 36 da CLT estabelecia um prazo de dez dias para
o empregado apresentar a reclamação adm inistrativa. A contagem do prazo
iniciava após o escoamento das 48 horas que o empregador tinha para ano
tar a CTPS do trabalhador (art. 29, caput, da CLT). Tratava-se de prazo decadencial do direito de reclamar adm inistrativam ente contra a falta de ano
tação ou contra o ato omissivo de devolver a CTPS no prazo legal, que foi
tacitamente derrogado pelo Decreto-lei n. 229/67. O empregado pode, tanto
individualmente como assistido por seu sindicato, interpor reclamação con
tra a falta de anotação ou contra a não devolução da CTPS. Caso opte por
fazê-lo individualmente, deverá comparecer pessoalmente perante a Delega
cia Regional para apresentar a reclamação, mesmo que seja assistido por ad
vogado. Somente a reclamação feita via sindicato dispensa o comparecimento
pessoal do empregado.
Art. 37. No caso do art. 36, lavrado o termo de reclamação, determinar-se-á a realização de diligência para instrução do feito, observado, se for o
caso, o disposto no § 2o do art. 29, notificando-se posteriormente o recla
mado por carta registrada, caso persista a recusa, para que, em dia e hora
previamente designados, venha prestar esclarecimentos ou efetuar as devi
das anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social ou sua entrega.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este artigo e os seguintes estabelecem o procedimento que deve ser adota
do em caso de utilização da via adm inistrativa. A reclamação será feita ver
balmente, pelo empregado ou por seu sindicato, ao funcionário da DRT en
carregado de recebê-la, que lavrará o term o de reclamação. Na hipótese de a
iniciativa da reclamação ter sido do empregado, necessária se faz a realização
de diligências pelo fiscal do trabalho, que colherá informações e, se for o caso,
autuará o infrator nos term os do art. 29, § 3o, da CLT. Caso persista a recu
sa, o reclamado deverá ser notificado para que, em dia e hora previamente
determinados, compareça para efetuar as devidas anotações ou justifique as
razões de não o fazer.
Uma observação: apesar da menção ao § 2o, devemos entender § 3o. A re
dação atual do presente artigo entrou em vigor em 29.02.1967, com o Decreto-lei n. 229/67. À época, o conteúdo do § 2o não havia sido incorporado pelo
§ 3o, o que veio a ocorrer somente em 24.10.1989, com a Lei n. 7.855.

44

I

ARTS.37E38

FRANCISCO LUCIANO MINHARRO

Parágrafo único. Não comparecendo o reclamado, lavrar-se-á termo de
ausência, sendo considerado revel e confesso sobre os termos da reclama
ção feita, devendo as anotações ser efetuadas por despacho da autoridade
que tenha processado a reclamação.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
A omissão do reclamado em comparecer, quer seja para efetuar as anota
ções - ou efetuar a sua entrega, se for o caso - quer seja para apresentar as ra
zões de sua recusa, gera as seguintes consequências adm inistrativas: a) presum ir-se-ão verdadeiras as alegações do reclam ante e a própria autoridade
adm inistrativa deverá proceder às anotações. Cum pre ressaltar que, aos ter
mos revelia e confissão, não podem ser atribuídos significados semelhantes ao
que se lhes atribui o processo do trabalho, pois uma eventual e futura deci
são judicial do feito poderá entender contrariam ente ao estabelecido pela ad
ministração; b) sujeita-o à penalidade de multa nos termos do art. 54 da CLT.
Os fatos serão consignados em um term o de ausência a ser lavrado pelo fun
cionário encarregado. A autoridade que dirigiu o processo tem a incum bên
cia de aplicar as penalidades adm inistrativas cabíveis, m andando anotar a
CTPS do reclamante, se for o caso.
Art. 38. Comparecendo o empregador e recusando-se a fazer as anotações
reclamadas, será lavrado um termo de comparecimento, que deverá con
ter, entre outras indicações, o lugar, o dia e hora de sua lavratura, o nome
e a residência do empregador, assegurando-se-lhe o prazo de 48 (quaren
ta e oito) horas, a contar do termo, para apresentar defesa.
Este artigo trata de um segundo cam inho possível no processo adm inis
trativo, que se inicia com o comparecimento do empregador. Lavrar-se-á, des
ta feita, um termo circunstanciado com data, hora e local do comparecimento,
dados do em pregador etc. Duas são as vias que o empregador pode tom ar:
an o tar a CTPS, aceitando com o verazes as afirm ações do reclam ante, ou
recusar-se a fazê-lo. Na segunda hipótese, terá um prazo de 48 horas para
apresentar suas razões para não reconhecer o alegado pelo reclamante. Caso
o empregador utilize o prazo que lhe é concedido, a defesa deve ser escrita e
protocolada, um a vez que não há previsão de um a nova audiência para a sua
apresentação. Cumpre ressaltar que não há óbice para a apresentação da de
fesa por ocasião da audiência. Portanto, entendemos que as razões da recusa
poderão ser feitas no momento do comparecimento do empregador, na for
ma verbal, e apostas no próprio term o de comparecimento.
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Parágrafo único. Findo o prazo para a defesa, subirá o processo à auto
ridade administrativa de primeira instância, para se ordenarem diligências,
que completem a instrução do feito, ou para julgamento, se o caso estiver
suficientemente esclarecido.
Esgotado o prazo de 48 horas (apresentada ou não defesa pelo em prega
dor), o processo seguirá para o delegado regional do trabalho, que é a auto
ridade adm inistrativa de prim eiro grau habilitada a apreciar e julgar o feito.
Caso julgue necessário, poderá requisitar diligências antes de decidir sobre o
feito. Admite-se recurso adm inistrativo da decisão da autoridade de prim ei
ro grau para o órgão adm inistrativo superior, que funciona como órgão re
visor.
Art. 39. Verificando-se que as alegações feitas pelo reclamado versam
sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar
essa condição pelos meios administrativos, será o processo encaminhado
à Justiça do Trabalho, ficando, nesse caso, sobrestado o julgamento do
auto de infração que houver sido lavrado.
Caput com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Se a alegação do reclamado consistir na negação da existência do vínculo
de emprego, os órgãos administrativos, por expressa disposição legal, estarão
impedidos de apreciar o feito. Devem encam inhar o procedimento adm inis
trativo para a Justiça do Trabalho, órgão do Poder Judiciário que tem com
petência constitucional para apreciar o feito definitivamente, nos termos do
art. 114 da CF. Uma leitura superficial do artigo pode induzir ao entendimen
to de que somente na hipótese de as alegações feitas pelo reclamado versarem
sobre a não existência de relação de emprego, ou sendo impossível verificar
esta condição, é que o processo deverá ser encam inhado à Justiça do Traba
lho. Tal interpretação meramente gramatical é inadmissível na hipótese, pois,
como vimos anteriorm ente, o processo adm inistrativo não é cam inho obri
gatório antes da via judicial, pois o acesso ao Judiciário é garantia constitu
cional.
Cumpre esclarecer ainda que, se houver pedido de reparação de danos a di
reitos lesados em decorrência da ausência do registro formal em carteira, o
processo adm inistrativo é via incorreta, pois somente a Justiça do Trabalho
tem competência para apreciar essa causa, uma vez que só o Poder Judiciário tem
competência para determ inar a reparação da lesão. O Decreto-lei n. 229/67
esclareceu o desfecho que o auto de infração deve tom ar caso o feito seja enca
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minhado para a Justiça do Trabalho: fica sobrestado o seu julgamento. Ressalte-se que o processo enviado à Justiça do Trabalho segue os trâm ites do pro
cesso do trabalho.
§ Io Se não houver acordo, a Junta de Conciliação e Julgamento, em sua
sentença, ordenará que a Secretaria efetue as devidas anotações, uma vez
transitada em julgado, e faça a comunicação à autoridade competente para
o fim de aplicar a multa cabível.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressõo Juntas de Conciliação e
Julgamento, com o órgdos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do
Trabalho e Varas do Trabalho, e ssa s confirm adas posteriorm ente pela E C n. 45,
de 08.12.2004.

A EC n. 24/99 transform ou as Juntas de Conciliação e Julgamento em Va
ras do Trabalho. O Decreto-lei n. 229/67 acrescentou este parágrafo e pos
sibilitou que a execução do julgado seja feita na esfera judicial, ou seja, já não
é necessário o retorno dos autos do processo à DRT para que se efetuem as
anotações na CTPS, o que assegurou m aior agilidade ao feito, um a vez que
a própria secretaria da Vara pode fazê-lo. Cum pre esclarecer que essa m edi
da só deve ser tomada em caso de recusa do empregador em cum prir a obri
gação de fazer. Antes de determ inar que a secretaria da Vara faça as anota
ções, deve-se determ inar que elas sejam feitas pelo empregador sob pena de
m ulta pelo descum prim ento da obrigação de fazer. Para o empregado, não
é interessante que sua carteira seja anotada pela secretaria da Vara, pois pode,
por ocasião da procura de nova colocação, ser discrim inado por isso. Antes
da introdução deste § Io, parte da doutrina sustentava que exclusivamente a
autoridade adm inistrativa poderia fazer as anotações a fim de cum prir a or
dem judicial. Tanto na hipótese de reconhecim ento do vínculo de emprego
pela via judicial como quando verifica-se a sua existência pela via adm inis
trativa, sempre é necessária a comunicação à autoridade administrativa com
petente (DRT) a fim de aplicação da penalidade adm inistrativa cabível à es
pécie.
§ 2o Igual procedimento observar-se-á no caso de processo trabalhista
de qualquer natureza, quando for verificada a falta de anotações na Car
teira de Trabalho e Previdência Social, devendo o juiz, nesta hipótese,
mandar proceder, desde logo, àquelas sobre as quais não houver contro
vérsia.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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De ofício, isto é, independentemente de pedido, o juiz deve ordenar a ano
tação na CTPS do trabalhador. A decisão que determ ina a anotação deve ter
transitado em julgado, ou seja, deve ter se tornado definitiva e não estar su
jeita a alterações pela via recursal (art. 39, § Io, da CLT). A lei esclarece, en
tretanto, que as anotações referentes a pontos incontroversos devem ser fei
tas de plano, ou seja, independentemente do trânsito em julgado da decisão
determ inante da anotação.
Seção VI
D o Valor das Anotações

Art. 40. As Carteiras de Trabalho e Previdência Social regularmente
emitidas e anotadas servirão de prova nos atos em que sejam exigidas
carteiras de identidade e especialmente:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As anotações apostas na CTPS presumem-se verdadeiras até prova contrá
ria. A Súmula n. 12 do TST esclareceu que “as anotações apostas pelo empre
gador na carteira profissional do empregado não geram presunção juris et de
jure” (presunção absoluta de veracidade). No mesmo sentido é o entendimen
to do STF (Súmula n. 225). No direito do trabalho, prevalece o princípio da
primazia da realidade (veja comentários ao art. 29 da CLT). Assim, o empre
gado pode demonstrar por qualquer meio admitido em direito que tal ou qual
anotação em sua CTPS não corresponde à realidade. Caso obtenha sucesso
em sua empreitada, prevalecerão os fatos por ele alegados e provados, que se
rão sobrepostos à prova docum ental, que é a anotação regular em sua CTPS
em itida regularmente. Q uanto ao empregador, essa regra não deve ser apli
cada no que concerne às anotações por ele apostas. É princípio de direito que
ninguém pode aproveitar-se de sua própria torpeza. A anotação inverídica,
feita dolosa ou culposamente pelo empregador, milita contra ele. Já as anota
ções de incumbência de terceiros - INSS, órgão emissor - podem ser contes
tadas pelo empregador, bem como ele pode alegar erro ou coação. A CTPS é
docum ento de identidade do trabalhador.
I - nos casos de dissídio na Justiça do Trabalho entre a empresa e o
empregado por motivo de salário, férias, ou tempo de serviço;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O art. 818 da CLT, que regula o ônus da prova no processo do trabalho, de
term ina que a prova das alegações incum be à parte que as fizer. Assim, co
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mo é o autor quem alega o fato constitutivo de seu direito, a ele incum be a
sua prova. O réu, além da possibilidade de negar o fato constitutivo do au
tor, pode alegar outros fatos impeditivos, modificativos ou extintivos. Esses
são os fatos que ele deve provar. Nesse sentido, é o art. 333,1 e II, do CPC/73
(art. 373,1 e II, do CPC/2015), que alguns autores entendem aplicável ao pro
cesso trabalhista por omissão parcial do mencionado art. 818 da CLT - des
necessariamente, pois o artigo referido apresenta a mesma regra do diploma
civilista, só que de forma sucinta e menos detalhada. A omissão no cum pri
mento desse ônus probatório terá consequências processuais, pois o fato ale
gado e não provado por quem tinha o ônus de fazê-lo não será considerado
com o verdadeiro pelo julgador ao apreciar o feito. As anotações na CTPS
presumem-se verdadeiras. Assim, a parte que alegar fato contrário a essa pro
va docum ental deverá dem onstrar a veracidade do que afirma. Caso não o
faça, prevalecerão as informações contidas nas anotações da CTPS - nas hi
póteses e situações mencionadas nos comentários ao caput deste artigo. Cum 
pre esclarecer, entretanto, que a CTPS é prova preferencial na demonstração
do vínculo de emprego, do valor do salário do empregado etc. Assim, ao ser
solicitada judicialmente a apresentação da CTPS pelo empregado - desde que
haja a designação do documento e de seu conteúdo, a indicação dos fatos que com
ele se deseja provar e as razões pelas quais se crê que o docum ento encontra-se em poder da parte contrária, nos term os do art. 356 do CPC/73 (art. 397
do CPC/2015) - e se houver recusa injustificada, presum ir-se-ão verdadei
ros os fatos alegados pelo empregador com base em anotações na CTPS, ou
seja, será declarada a confissão ficta do empregado (art. 359 do CPC/73 - art.
400 do CPC/2015 - e art. 769 da CLT). O art. 358, III, do CPC/73 (art. 399,
III, do CPC/2015 e art. 769 da CLT) determ ina que a parte não pode recusar
a exibição de docum ento em seu poder, desde que ele seja com um ao reque
rente e ao detentor em razão de seu conteúdo. É inegável o interesse comum
das informações contidas na CTPS no caso de litígio entre empregado e em 
pregador. Nela devemos encontrar os principais dados relativos ao contrato
de trabalho, anotações que terão presunção relativa de veracidade. Deve-se
levar em conta, entretanto, que essa presunção é relativa, ou seja, se houver
prova contrária, o m agistrado pode e deve decidir co n trariam en te a ela.
Ressalte-se ainda que meros indícios e suposições não têm o condão de infirm ar as anotações contidas na CTPS, que somente poderão ser sobrepos
tas por sólido arcabouço probatório.
II
- perante a Previdência Social, para o efeito de declaração de depen
dentes;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Em relação à previdência social, o valor probante da CTPS não se lim ita
aos dependentes. Ela é im portante para a garantia de benefícios e cálculo do
salário de contribuição.
III
- para cálculo de indenização por acidente do trabalho ou moléstia
profissional.
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A inform atização dos dados relativos às contribuições para o INSS possi
bilitou o cálculo dos benefícios por meio das informações constantes em seus
arquivos. Entretanto, tais informações podem chocar-se com os apontam en
tos constantes na CTPS, de forma a gerar diferenças quanto aos valores dos
benefícios. Isso ocorre geralmente em desfavor do empregado, um a vez que,
frequentemente, o empregador não utiliza o valor real do salário do em pre
gado como base de cálculo do salário de contribuição, com o intuito de frau
dar e recolher valores menores. Nesse caso, as anotações constantes da CTPS
são de grande valia para se obter o valor correto do benefício e para se res
ponsabilizar e onerar o autor da fraude ao INSS.
Seção VII
D o s Livros de Registro de Em pregados

Art. 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o
registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas
ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Mi
nistério do Trabalho.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Trata-se de obrigação adm inistrativa do empregador manter o registro dos
respectivos trabalhadores para efeito de fiscalização. Em relação ao INSS, o
registro dos empregados é obrigação tributária acessória (art. 113, § 2o, do
CTN), pois é um dos meios de a fiscalização verificar a correição dos valores
dos recolhimentos das contribuições previdenciárias. O antigo Ministério do
Trabalho, atualmente, denomina-se Ministério do Trabalho e Emprego. A re
dação original do dispositivo previa o registro somente em livros. Esse siste
ma é ainda adotado pela maioria das pequenas empresas. As fichas agora po
dem ter sua m atriz arquivada eletronicam ente, o que torna m ais fácil sua
utilização. A vantagem da ficha em relação ao livro é a facilidade de seu m a
nuseio e a utilização de meios mecânicos e eletrônicos em seu preenchimento,
o que é inviável em relação aos livros. A documentação a ser apresentada para
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a fiscalização trabalhista pode ter controle único e centralizado no caso de
empresas com vários estabelecimentos. Entretanto, cada um dos estabelecimen
tos deve possuir seus próprios livros de inspeção do trabalho, registros de em
pregados e de horário de trabalho (art. 3o da Portaria MTb/GM n. 1.121/95).
As instruções do M inistério do Trabalho a que se refere o artigo dizem res
peito aos modelos adotados e não à necessidade de autenticação prévia pelo
Ministério. O art. 42 da CLT exigia a autenticação, mas tal dispositivo foi re
vogado pela Lei n. 10.243/2001. A Portaria M Tb/GM n. 1.121, de 08.11.1995,
dispõe sobre a informatização do registro de empregados e demais dados re
lativos ao contrato de trabalho. Prevê que o sistema informatizado deverá ter
no m ínim o seis módulos, a saber: registro de empregados, valor da rem une
ração, local e jornada de trabalho, registro de descansos obrigatórios na jor
nada diária, semanal e anual, afastamentos legais e informações sobre segu
rança e saúde do trabalhador. O sistema inform atizado deverá possibilitar à
fiscalização o acesso a todas as informações e dados dos últimos doze meses,
no m ínim o, ficando a critério de cada empresa estabelecer o período m áxi
mo, de acordo com a capacidade de suas instalações.
Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada
trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão
no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais
circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

A Portaria n. 3.626/91 do M inistério do Trabalho e Emprego dispõe sobre
a matéria e apresenta algumas regras que detalham este dispositivo. Em seu
art. Io, aponta algumas informações que deverão obrigatoriamente constar
do registro de empregados: identificação do empregado, com núm ero e série
da CTPS ou núm ero de identificação do trabalhador, data de admissão e de
missão, se for o caso, cargo ou função, remuneração e forma de pagamento,
local e horário de trabalho, concessão de férias, identificação da conta vincu
lada do FGTS e da conta do PIS/Pasep e acidente de trabalho e doença pro
fissional, se tiverem ocorrido. O registro de empregados deve estar sempre
atualizado e num erado sequencialmente por estabelecimento.
Art. 42. (Revogado pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.)

Arts. 43 e 44. (Revogados pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.)
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Arts. 45 e 46. (Revogados pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.)

Art. 47. A empresa que mantiver empregado não registrado nos termos
do art. 41 e seu parágrafo único, incorrerá na multa de valor igual a 1 (um)
salário mínimo regional, por empregado não registrado, acrescido de igual
valor em cada reincidência.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Muito embora o Capítulo I - “Da Identificação Profissional” - do Título II “Das Norm as Gerais de Tutela do Trabalho” - possua um a seção específica
para tratar das penalidades (Seção VIII), os dois últimos artigos da Seção VII
tratam de penalidades para as empresas que não registram seus empregados
nos termos do art. 41 da CLT. A Portaria MTb/GM n. 290, de 11.04.1997, que
trata da aplicação de m ultas adm inistrativas trabalhistas, estabelece que a
m ulta corresponde a 378,2847 Ufirs. O art. Io da Lei n. 8.383/91 instituiu a
Ufir como medida de valor e parâm etro de atualização m onetária de trib u 
tos e de multas e penalidades de qualquer natureza. A reincidência é penaliza
da com a aplicação de nova multa aplicada em dobro - acréscimo de igual va
lor em cada reincidência.
Parágrafo único. As demais infrações referentes ao registro de empre
gados sujeitarão a empresa à multa de valor igual à metade do salário
mínimo regional, dobrada na reincidência.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As infrações aos preceitos que determ inam o registro de empregados - ex
ceto a infração por ausência de registro, que é penalizada na forma do caput
deste artigo - sujeita os infratores à m ulta correspondente a 189,1424 Ufirs
(veja art. Io da Lei n. 8.383/91 e Portaria MTb/GM n. 290/97).
Art. 48. As multas previstas nesta Seção serão aplicadas pelas Delegacias
Regionais do Trabalho.
A m ulta aplicável pela falta de registro interno do empregador (art. 41 da
CLT) é independente daquelas aplicadas para as infrações relativas à CTPS
(arts. 13 e respectivos parágrafos, 29, § 3o, 47, parágrafo único, e 55 da CLT).
Somente os fiscais das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego
poderão aplicar multas adm inistrativas trabalhistas.
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Seção VIII
D a s Penalidades

Art. 49. Para os efeitos da emissão, substituição ou anotação de C artei
ras de Trabalho e Previdência Social, considerar-se-á crim e de falsidade,
com as penalidades previstas no art. 299 do Código Penal:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Regra instituidora de tipo penal. Estabelece este artigo um tipo penal que se
desdobra em cinco condutas detalhadas nos incisos subsequentes. O legisla
dor, apesar de descrever em minúcias as condutas típicas penais, preferiu reme
ter ao CP, mais precisamente ao seu art. 299, a quantificação da pena: reclusão
de um a cinco anos e multa, se o docum ento for público, e reclusão de um a
três anos e multa, se o docum ento for particular. Caso o agente seja funcio
nário público, que comete o crime prevalecendo-se do cargo, a pena é aumen
tada de um sexto. Trata-se de tipo penal específico, com conduta típica sufi
cientemente descrita e, por consequência, não vinculada à conduta do tipo
penal geral de falsidade ideológica do art. 299 do CP. Somente a penalidade
é coincidente com a desse tipo penal. Verifica-se que o caput não distingue
falsidade material e ideológica. A distinção será feita pelos incisos, que des
crevem as diversas condutas típicas. Cum pre frisar ainda que a catalogação
das formas de falsidade nos cinco incisos im porta considerar como crim e
apenas essas cinco condutas. Não é possível considerar outras condutas de
falsidade relacionadas à CTPS como tipo penal em face dessa catalogação,
salvo se houver previsão da conduta em outro artigo do CP ou em legislação
penal esparsa. Só é possível com eter esse crim e na form a dolosa. A forma
culposa não é considerada crim e, por falta de expressa disposição legal. A
ação penal é pública incondicionada.
Competência para julgamento da ação penal. O processo e o julgamento do
crime de falsa anotação na CTPS é da competência da Justiça Estadual (Sú
mula n. 62 do STJ). Entretanto, se a falsificação for utilizada perante a Justi
ça do Trabalho, consistir crime contra a organização do trabalho ou ferir di
reitos dos trabalhadores considerados coletivam ente, a com petência para
processá-los e julgá-los será da Justiça Federal (art. 109, VI, da CF).
I
- fazer, no todo ou em parte, qualquer docum ento falso ou alterar o
verdadeiro;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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A conduta típica deste inciso somente pode ser entendida em consonância
com o caput. Assim, a conduta de fazer, no todo ou em parte, qualquer docu
mento falso ou alterar o verdadeiro só pode ser enquadrada nesse tipo penal
quando tiver relação com o uso em emissão, substituição ou anotação de CTPS.
Este tipo penal não exclui o crime de falsidade anterior, ou seja, ocorre o con
curso material com o crime de falsidade, punível com as penalidades previs
tas no CP. É especial, entretanto, em relação ao crime de uso de docum ento
falso, previsto no art. 304 do CP. Nessa hipótese, não há concurso material.
II
- afirm ar falsamente a sua própria identidade, filiação, lugar de nas
cimento, residência, profissão ou estado civil e beneficiários, ou atestar os
de outra pessoa;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O tipo objetivo é afirm ar falsamente a sua própria identidade, filiação, lu
gar de nascimento, profissão, estado civil ou beneficiários com o fim especí
fico de produzir efeitos em emissão, substituição ou anotação de CTPS. Esse
tipo penal é especial em relação ao de falsidade ideológica, previsto no art.
299 do CP. O art. 16, parágrafo único, b, da CLT determ ina que a CTPS será
fornecida mediante apresentação de docum ento oficial de identificação pes
soal do interessado. Na impossibilidade dessa apresentação, a CTPS será for
necida mediante declaração verbal de duas testemunhas. Assim, somente para
efeito de emissão de CTPS é que se admite a conduta de atestar falsamente os
dados de outra pessoa, ou seja, o interessado na obtenção da CTPS. Nessa hi
pótese, o declarante age em concurso com o interessado. Tratando-se de m e
nor de 18 anos, as declarações deverão ser prestadas pelo responsável legal.
Sendo o m enor de 18 anos inimputável penalmente, somente o responsável
legal declarante responderá pelo delito. Nas demais hipóteses, a conduta so
mente pode ser praticada pelo interessado, quer por ocasião da emissão, quer
na substituição ou na anotação. O art. 32 da CLT prevê que as anotações re
lativas a alterações no estado civil serão feitas m ediante prova docum ental.
Assim, não há como configurar-se o tipo penal previsto neste inciso. A con
duta enquadrar-se-ia na descrição do inciso III.
III - servir-se de docum entos, por qualquer form a falsificados;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O tipo objetivo, neste caso, é servir-se de docum ento falso para produzir
efeitos na emissão, na substituição ou na anotação da CTPS. Essa conduta cons
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titui um tipo penal especial em relação ao de uso de documento falso, previs
to no art. 304 do CP.
IV
- falsificar, fabricando ou alterando, ou vender, usar ou possuir Car
teiras de Trabalho e Previdência Social assim alteradas;
Inciso com redoçdo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Cuida este dispositivo de um tipo penal especial de falsidade material (falsi
ficar, especificamente, a CTPS). As condutas dessa falsidade material consis
tem em falsificar, fabricando ou alterando a CTPS. O tipo descreve ainda ou
tras condutas, posteriores à falsificação material, quais sejam, a venda, o uso
ou a posse de CTPS falsificada. Tais condutas estão sujeitas às mesmas pena
lidades da falsificação material. Destaca-se esse tipo penal especial do precei
to geral que cuida da falsidade material de docum ento público, previsto no
art. 297 do CP, por referir-se exclusivamente à falsificação de CTPS. Ressalte-se ainda que, muito embora se trate de falsidade material, a pena aplicável é
a da falsidade ideológica, um a vez que o próprio caput deste artigo especifi
ca expressamente que a pena aplicável é a do art. 299 do CP - que é o tipo ge
ral de falsidade ideológica.
V - anotar dolosamente em Carteira de Trabalho e Previdência Social
ou registro de empregado, ou confessar ou declarar, em juízo ou fora dele,
data de admissão em emprego diversa da verdadeira.
Inciso com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Trata este inciso de um tipo especial de falsidade ideológica. O objeto da
falsificação é o conteúdo do docum ento e não o próprio docum ento, como
no inciso anterior. Cumpre ressaltar que a anotação falsa da CTPS refere-se
exclusivamente à data de admissão de emprego. Outras anotações que não se
jam sobre esse assunto não podem levar à aplicação deste dispositivo, uma
vez que a capitulação penal não adm ite analogia ou interpretação extensiva.
O tipo prevê outras condutas além da anteriormente descrita. Trata-se da fal
sa confissão ou declaração de data de admissão no emprego. A menção à for
ma dolosa da conduta é desnecessária. Não há previsão para pena pela con
duta culposa. Por essa razão, somente a conduta dolosa é punível.
Distinção: falsidade material e ideológica. A falsidade material tem por ob
jeto a própria forma do documento, que é forjada ou alterada, no todo ou em
parte, pelo agente. Já a falsidade ideológica tem por objeto o conteúdo ou a
ideia do documento que é inserida falsamente pelo agente. É im portante essa
distinção por dois aspectos: a) no processo penal, o exame de corpo de delito
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só é indispensável na falsidade material, o que não ocorre na falsidade ideoló
gica; b) há distinção quanto às penas aplicáveis à falsidade ideológica e à fal
sidade material, nos tipos gerais do CP (arts. 297 e 299). Ao se tratar, contu
do, do tipo especial que concerne apenas à CTPS (art. 49 da CLT), a distinção
não apresenta tal im portância nesse particular, pois, para ambos os delitos, a
pena aplicável é a mesma.
Art. 50. Comprovando-se falsidade, quer nas declarações para emissão
de Carteira de Trabalho e Previdência Social, quer nas respectivas anota
ções, o fato será levado ao conhecimento da autoridade que houver emi
tido a carteira, para fins de direito.
A obrigatoriedade da CTPS e de suas respectivas anotações é norm a de or
dem pública, e o Poder Executivo deve zelar pelo seu cum prim ento. Assim,
ao ser comprovada a falsidade nas declarações para a emissão da CTPS ou em
sua respectiva anotação, a autoridade administrativa ou judicial - no proces
so penal ou trabalhista - deverá com unicar ao órgão emissor a ocorrência da
falsidade mencionada para que seja efetuada a respectiva correção. Além da co
m unicação ao órgão emissor e da verificação, em tese, da ocorrência de al
gum dos tipos penais descritos no artigo anterior, deverá a autoridade judi
cial - Justiça do Trabalho - ou adm inistrativa oficiar ao M inistério Público,
que deverá, se entender cabível, oferecer a denúncia e deflagrar a respectiva
ação penal.
Art. 51. Incorrerá em multa de valor igual a 3 (três) vezes o salário míni
mo regional aquele que, comerciante ou não, vender ou expuser à venda
qualquer tipo de carteira igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Além de cometer o crime previsto no art. 49, IV, da CLT, aquele - não ne
cessariamente comerciante - que vende ou simplesmente expõe à venda CTPS
igual ou semelhante ao tipo oficialmente adotado - e, portanto, falsificada - ,
sujeita-se a uma penalidade administrativa que consiste em uma multa, atual
mente no valor de três vezes o salário m ínim o regional.
Art. 52. O extravio ou inutilização da Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social por culpa da empresa sujeitará esta à multa de valor igual à
metade do salário mínimo regional.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.
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A culpa a que se refere o artigo deve ser entendida em seu sentido amplo,
ou seja, abrangente da situação de dolo e de culpa em sentido estrito - negli
gência, im prudência e imperícia. A m ulta não visa a reparar a lesão sofrida
pelo empregado. Trata-se de penalidade de caráter adm inistrativo.
Art. 53. A empresa que receber Carteira de Trabalho e Previdência Social
para anotar e a retiver por mais de 48 (quarenta e oito) horas ficará sujei
ta à multa de valor igual à metade do salário mínimo regional.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O presente artigo sanciona a violação ao disposto no art. 29, caput, da CLT.
Trata-se de penalidade adm inistrativa que deve ser aplicada independente
mente da contravenção penal prevista no art. 3o da Lei n. 5.553/68, se for o
caso. O mencionado diploma normativo dispõe sobre a apresentação e o uso
de docum entos de identificação pessoal e estabelece tipo contravencional,
punido com pena de prisão simples de um a três meses ou multa, que consis
te na retenção da CTPS (à época, a denom inação carteira profissional era a
utilizada e foi adotada pelo art. Io da Lei n. 5.553/68) por mais de cinco dias,
tempo máximo de retenção perm itido pelo art. 2o da mesma lei.
Art. 54. A empresa que, tendo sido intimada, não comparecer para
anotar a Carteira de Trabalho e Previdência Social de seu empregado, ou
cujas alegações para recusa tenham sido julgadas improcedentes, ficará
sujeita à multa de valor igual a 1 (um) salário mínimo regional.
Artigo com redaçao dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A ausência do empregador que, intimado, deixar de comparecer sem justi
ficativa ao órgão administrativo competente para anotar a CTPS do reclaman
te sujeita-o a duas consequências: o tratam ento como revel e a respectiva
consideração das alegações do reclamante como verazes, seguida da conse
quente anotação com pulsória da CTPS a ser efetuada por terceiros (art. 37,
parágrafo único, da CLT), bem como aplicação da m ulta prevista neste arti
go, que atualmente corresponde a 378,2847 Ufirs (veja art. Io da Lei n. 8.383/91
e Portaria M Tb/GM n. 290/97).
Art. 55. Incorrerá na multa de valor igual a 1 (um) salário mínimo re
gional a empresa que infringir o art. 13 e seus parágrafos.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

FRANCISCO L. MINHARRO
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Ressalte-se que essa m ulta, que atualm ente corresponde a 378,2847 Ufirs
(veja art. Io da Lei n. 8.383/91 e Portaria MTb/GM n. 290/97), não se confun
de com aquela prevista no art. 47, caput e parágrafo único, da CLT, que se apli
ca ante à falta de registro interno do empregado. A multa prevista neste arti
go aplica-se às infrações ao dispositivo que obriga o uso da CTPS nas situações
descritas no art. 13 e seus parágrafos da CLT (veja comentários a esse artigo).
Art. 56. O sindicato que cobrar remuneração pela entrega de Carteira
de Trabalho e Previdência Social ficará sujeito à multa de valor igual a 3
(três) vezes o salário mínimo regional.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O valor dessa m ulta corresponde, atualm ente, a 1.134,8541 Ufirs (veja art.
Io da Lei n. 8.383/91 e Portaria MTb/GM n. 290/97). A conduta passível des
sa penalidade viola o art. 26, parágrafo único, da CLT, que proíbe a cobran
ça pelos sindicatos de qualquer rem uneração pela entrega das CTPSs - no
caso de solicitação pelas diretorias dos respectivos sindicatos para que efe
tuem a entrega da CTPS aos empregados da categoria profissional que repre
sentam. Ressalte-se que o sujeito passivo da penalidade é a pessoa jurídica do
sindicato, que não se confunde com as pessoas físicas de seus diretores.
CAPÍTULO II
D A D U R A Ç Ã O D O T R A B A LH O

Seção I
D isp osição Preliminar

Art. 57. Os preceitos deste Capítulo aplicam-se a todas as atividades,
salvo as expressamente excluídas, constituindo exceções as disposições
especiais, concernentes estritamente a peculiaridades profissionais cons
tantes do Capítulo I do Título III.
O art. 57 é o prim eiro do Capítulo II, Título II, da CLT, que trata da dura
ção do trabalho. Este capítulo é dividido em: a) jornada de trabalho; b) pe
ríodos de descanso; c) trabalho noturno; e d) quadro de horário. Por este ar
tigo, temos que as regras de duração de trabalho previstas no capítulo em que
se insere aplicam-se a todas as atividades, à exceção daquelas especiais, pre
vistas no Capítulo I, T ítulo III, da CLT, relativas aos bancários (arts. 224 a
226), telefonistas (arts. 227 a 231), operadores cinematográficos (arts. 234 e
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235), m otoristas profissionais (arts. 235-A a 235-H), ferroviários (arts. 236 a
247), equipagens das embarcações da m arinha mercante nacional (arts. 248
a 252), serviços frigoríficos (art. 253), trabalho em m inas de subsolo (arts.
293 a 301), jornalistas (arts. 302 a 316), professores (arts. 317 a 323) e quím i
cos (arts. 325 a 350).
Além das disposições especiais contidas na CLT, existem leis esparsas que
tam bém constituem exceções, eis que estabelecem regras próprias para a ca
tegoria, com o aquelas referentes aos aeronautas (Decretos-leis ns. 18/66 e
78/66, Lei n. 7.183/84), médicos e dentistas (Lei n. 3.999/61), radialistas (Lei
n. 6.615/78), técnicos em radiologia (Lei n. 7.394/85), advogados (Lei n.
8.906/94), fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais (Lei n. 8.856/94), músi
cos profissionais (Lei n. 3.857/60, que revogou os arts. 232 e 233 da CLT) e
serviços de estiva (Lei n. 8.630/93, que revogou os arts. 254 a 292 da CLT).
Caso não haja exclusão expressa nas regras especiais, seja na jornada de tra
balho, seja nos períodos de descanso, seja no trabalho noturno, aplica-se a
regra geral prevista neste artigo.
Seção II
Da Jornada de Trabalho

É necessário fazer um a distinção entre duração, jornada e horário de tra
balho. A prim eira abrange o tempo de disponibilidade do empregado peran
te seu empregador em virtude do contrato; apresenta um aspecto mais am 
plo, podendo abranger as férias, por exemplo. A segunda tem um sentido mais
restrito, compreendendo o tempo diário em que o empregado está à disposi
ção de seu empregador, ou seja, é o lapso tem poral diário. O terceiro com 
preende o tempo de início e de térm ino do trabalho prestado, devendo haver
publicidade, no âmbito da empresa, sobre os horários de trabalho (art. 74 da
CLT).
Art. 58. A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer
atividade privada, não excederá de 8 (oito) horas diárias, desde que não
seja fixado expressamente outro limite.
Dispõe o inciso XIII do art. 7o da CF que a duração do trabalho norm al
não poderá ser superior a oito horas diárias e 44 semanais, sendo facultada a
compensação de horários e a redução da jornada m ediante acordo ou con
venção coletiva. Assim, após a CF/88, a jornada diária passou a ser de oito
horas desde que não ultrapasse a 44a hora semanal, podendo haver acordo ou
convenção coletiva em sentido contrário.
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A discussão gira em torno da possibilidade de a compensação de jornada
ser tam bém por acordo individual, o que é admissível, eis que, quando o tex
to constitucional pretendeu lim itar a negociação de direitos apenas por acor
do coletivo, assim o fez expressamente, conforme se pode verificar no inciso
VI do art. 7o, que trata da hipótese de redução de salário. Nesse sentido é a
redação do inciso II da Súmula n. 85 do TST.
Não será admitido acordo individual apenas se houver norma coletiva proi
bindo-o expressamente.
Existem outros limites de jornada que são fixados pela própria lei; por exem
plo, quanto aos turnos ininterruptos de revezamento, em que a jornada de
trabalho é de seis horas, salvo negociação coletiva. Ou seja, é lícito fixar jor
nada superior a seis horas e lim itada a oito horas por meio de regular nego
ciação coletiva. Nesse sentido, Súmula n. 423 do TST. Trabalham em turnos
ininterruptos de revezamento aqueles que laboram ora no período da manhã,
ora no período vespertino, ora no período noturno.
Para caracterizar turno ininterrupto de revezamento, é necessário que haja
a ininterrupção, não da atividade da empresa, mas sim do trabalho do em 
pregado que ora labora, por exemplo, das 6 às 14, ora das 14 às 22, ora das 22
às 6 horas.
O intervalo intrajornada, em hipótese alguma descaracteriza o turno inin
terrupto, como m uito se discutiu após o advento da Carta Magna de 1988, o
que originou a Súmula n. 360 do TST. Ao se utilizar do poder diretivo e do
ius variandi, pode o empregador fixar o turno de um determ inado emprega
do que labora em turnos ininterruptos de revezamento, sem que isso viole o
art. 468 da CLT, posto que não se trata de alteração ilícita do contrato de tra
balho nem de violação ao direito adquirido, pois a alteração é mais benéfica
para a saúde do trabalhador. Nesse sentido é a Portaria n. 412, de 20.09.2007,
do M inistério do Trabalho e Emprego.
Também é importante destacar os termos da Súmula n. 444 do TST, segun
do a qual “É válida, em caráter excepcional, a jornada de doze horas de traba
lho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente
mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, asse
gurada a remuneração em dobro dos feriados trabalhados. O empregado não
tem direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado na décima
prim eira e décima segunda horas” e os termos da OJ n. 323 da SDI-I do TST
no que tange à chamada semana espanhola: “É válido o sistema de com pen
sação de horário quando a jornada adotada é a denom inada ‘semana espa
nhola’, que alterna a prestação de 48 horas em uma semana e 40 horas em ou
tra, não violando os arts. 59, § 2o, da CLT e 7o, XIII, da CF/88 o seu ajuste
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho”.

60

I

ART.58

CARLOS AUGUSTO M. O. MONTEIRO

§ Io Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordi
nária as variações de horário no registro de ponto não excedentes de cin
co minutos, observado o limite máximo de dez minutos diários.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

Este parágrafo foi incluído pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001. A determ ina
ção prevista neste dispositivo já vinha sendo há muito aplicada pela jurispru
dência, tendo originado inclusive a Súmula n. 366 do TST. É o chamado “tem
po residual”. O lim ite de dez m inutos é lícito desde que sejam distribuídos
cinco minutos antes e cinco minutos depois da jornada. Se for ultrapassado, o
limite não será descontado para o pagamento de horas extras, ou seja, os m inu
tos totais ultrapassados são devidos ao empregado sem o desconto do limite.
Tal dispositivo é de suma im portância para empresas com grande núm ero
de funcionários, nas quais há necessidade de que o empregado chegue ao tra
balho minutos antes para proceder a anotação do controle de frequência. De
acordo com a Súmula n. 449 do TST, é inválida norma coletiva que elasteça
o limite de cinco minutos. Assim dispõe referida súmula: “A partir da vigên
cia da Lei n. 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § Io ao art. 58 da CLT,
não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que
elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de traba
lho para fins de apuração das horas extras”.
§ 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 fornecer a condução.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

O referido dispositivo também foi acrescido pela Lei n. 10.243/2001, e igual
mente já vinha sendo aplicado pelos tribunais, conforme a Súmula n. 90 do
TST. Para que as horas in itinere sejam computadas na jornada de trabalho,
é necessário que o transporte seja fornecido pelo empregador e o local seja de
difícil acesso ou não servido por transporte público. O fato de o empregador
fornecer transporte, por si só, não basta para com putar as horas in itinere na
jornada de trabalho, o que desestimularia o empresário a investir em condi
ções mais benéficas ao trabalhador. Repise-se, é necessário que o local seja de
difícil acesso ou não servido por transporte público regular (Súmula n. 9 0 ,1,
do TST). O fato de o empregador cobrar pelo transporte para local de difícil
acesso não afasta o direito do trabalhador a perceber as horas in itinere, con
forme a Súmula n. 320 do TST.
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O dispositivo é claro no sentido de que o local não deve ser servido por
transporte público, o que afasta o entendim ento de que, na hipótese de mera
insuficiência de transporte público, faria jus o empregado ao recebimento das
horas in itinere (Súmula n. 90, III, do TST), e, havendo transporte público em
apenas um a parte da trajetória, as horas in itinere só seriam remuneradas no
limite do percurso não alcançado pelo transporte público (Súmula n. 90, IV,
do TST). A incompatibilidade entre os horários de início e térm ino da jorna
da do empregado e os do transporte público regular é circunstância que tam 
bém gera o direito às horas in itinere (Súmula n. 90, II, do TST). Se as horas
in itinere forem computadas na jornada, o tempo que extrapola a jornada le
gal é considerado extraordinário, e sobre ele deve incidir o adicional respec
tivo (Súmula n. 90, V, do TST).
§ 3o Poderão ser fixados, para as microempresas e empresas de pequeno
porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte
fornecido pelo empregador, em local de difícil acesso ou não servido por
transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como
a forma e a natureza da remuneração.
Parágrafo acrescentado pela LC n. 123, de 14.12.2006.

Segundo a LC n. 123/2006, para empresas de pequeno porte e m icroem 
presas, as horas in itinere poderão sofrer alteração de sua natureza jurídica
por acordo ou convenção coletiva. Entendemos que é lícito por acordo indi
vidual, desde que não haja norm a coletiva proibindo-o. Também poderá ser
acordado o tempo que será pago, bem como a forma de pagamento. A nego
ciação coletiva para tratar das horas in itinere já era perm itida desde a pro
mulgação da CF/88 para qualquer espécie de empresa. As novidades do pre
sente dispositivo foram a autorização p o r meio de acordo individual e a
alteração da natureza jurídica, lim itadas a empresas de pequeno porte e m i
croempresas. Contudo, não parece razoável autorizar a entidade sindical a
estabelecer pagamento de forma singela, sem adicional, por exemplo, ou com
adicional inferior a 50%.
Art. 58-A. Considera-se trabalho em regime de tempo parcial aquele
cuja duração não exceda a 25 (vinte e cinco) horas semanais.
C a p u t acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O art. 58-A e seus parágrafos foram incluídos pela MP n. 2.164/2001, que
define o trabalho em regime parcial como aquele não excedente a 25 horas
semanais. O fato de a matéria aqui tratada ser introduzida por um a medida
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provisória só vem a dem onstrar o desvirtuam ento de tal providência excep
cional, que vem sendo utilizada pelo governo para trata r de questões sem
qualquer relevância ou urgência. O mencionado dispositivo anuncia apenas
jornada de 25 horas semanais, significando que a jornada em tempo parcial
pode ser de oito horas diárias, até o lim ite de 25 horas semanais. O regime
parcial não abrange aqueles empregados que tenham jornada reduzida pela
lei, mas tão somente aqueles inseridos no regime de oito horas diárias e 44
horas semanais. O período de férias para aqueles contratados em regime par
cial é proporcional nos termos do art. 133-A da CLT.
§ Io O salário a ser pago aos empregados sob o regime de tempo parcial
será proporcional à sua jornada, em relação aos empregados que cumprem,
nas mesmas funções, tempo integral.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O pagamento de salário proporcional ao tempo de trabalho está de acordo
com a característica sinalagmática do contrato de trabalho, em que há equi
líbrio formal entre as prestações onerosas. Na verdade, a redução proporcio
nal do salário aplica-se a qualquer situação de redução de jornada, não só no
trabalho em regime parcial.
§ 2o Para os atuais empregados, a adoção do regime de tempo parcial
será feita mediante opção manifestada perante a empresa, na forma pre
vista em instrumento decorrente de negociação coletiva.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O referido dispositivo perm ite a flexibilização do princípio da inalterabilidade contratual e o da intangibilidade salarial, devendo para tanto haver
previsão em instrum ento decorrente de negociação coletiva. É salutar condi
cionar tal medida à negociação coletiva, senão estaria ampliada a ressalva aos
princípios mencionados e poderiam ser impostas práticas abusivas de altera
ção contratual. Dessa forma, para reduzir-se a jornada de trabalho e, conse
quentemente, o salário, é necessária a manifestação do empregado perante a
empresa na forma prevista em convenção ou acordo coletivo.
Art. 59. A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas
suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo
escrito entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de
trabalho.
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As horas suplementares são as cham adas horas extras. São consideradas
horas extras todas aquelas em que se laborou além do limite legal ou contra
tual. O presente dispositivo trata da compensação de horas, que é lim itada a
duas horas extras diárias, devendo para tanto haver acordo ou convenção co
letiva nesse sentido, não sendo adm itida a forma tácita (Súmula n. 8 5 ,1, do
TST). Normalmente, é utilizada a compensação de horas para que o empre
gado tenha também o sábado para descanso. Por exemplo, caso haja negocia
ção coletiva ou acordo individual nesse sentido, poderá um empregado tra
balhar de segunda a quinta-feira das 8 às 18 horas e, às sextas-feiras, das 8 às
17 horas, sempre com um a hora de intervalo intrajornada, tendo o sábado e
o domingo de descanso. Com o exceção, a jurisprudência vem adm itindo o
regime 12 x 36, estipulado em acordos coletivos, no qual o empregado traba
lha 12 horas e descansa 36, posto que se trata de jornada mais favorável ao
empregado que, em um mês, tem mais horas de descanso, conforme a Súmu
la n. 444 do TST, que estabelece: “É válida, em caráter excepcional, a jorna
da de doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso, prevista em lei ou
ajustada exclusiva mente mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção
coletiva de trabalho, assegurada a rem uneração em dobro dos feriados tra 
balhados. O empregado não tem direito ao pagamento de adicional referen
te ao labor prestado na décima prim eira e décima segunda horas”. Também
é adm itida a cham ada “semana espanhola”, na qual o empregado alterna a
prestação de 48 horas em uma semana com 40 horas em outra, mediante ajus
te por negociação coletiva (OJ n. 323 da SDI-1 do TST).
A prestação das horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensa
ção de horas, devendo, nesse caso, as horas que ultrapassarem a jornada sema
nal legal ser pagas como extras e, quanto àquelas destinadas à compensação,
ser pago apenas o adicional (Súmula n. 85, IV, do TST). Isso na hipótese de
haver acordo de compensação por escrito, eis que, em sendo tácito, é devido
o pagamento de todas as horas laboradas além da 8a diária ou 44a semanal,
dependendo do que for mais benéfico ao empregado. Entretanto, “o mero
não atendimento das exigências legais para a compensação da jornada, inclusi
ve quando encetada m ediante acordo tácito, não implica a repetição do pa
gamento das horas excedentes à jornada norm al diária, se não dilatada a jor
n ad a m áx im a sem an al, sendo devido apenas o respectivo a d ic io n a l”
(Súmula n. 85, III, do TST). O FGTS incide sobre as horas extras (Súmula n.
63 do TST), como tam bém a gratificação natalina (Súmula n. 115 do TST),
e o DSR (Súmula n. 172 do TST), sendo que o cálculo será composto pelo va
lor da hora norm al, integrado por parcelas de natureza salarial e acrescido
do adicional previsto em lei, convenção ou acordo coletivo (Súmula n. 264
do TST).
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Em que pese entendermos ser lícita a supressão das horas extras pelo empre
gador, o TST editou a Súmula n. 291, em substituição à Súmula n. 76, que es
tabelece: “A supressão total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplemen
tar prestado com habitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano, assegura ao
empregado o direito à indenização correspondente ao valor de 1 (um) mês
das horas suprim idas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual
ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada norm al. O
cálculo observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) m e
ses anteriores à mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da su
pressão”. Antes da Súmula n. 291 do TST, as horas extras prestadas habitual
mente por mais de dois anos não poderiam ser suprimidas. Após a súmula,
as horas extras prestadas com habitualidade poderão ser suprimidas, mas o
empregador terá de pagar um mês de salário para cada ano ou fração de ano
igual ou superior a seis meses de horas extras suprimidas.
O valor das horas extras habitualmente prestadas integra o cálculo dos haveres trabalhistas, independentemente da limitação prevista no caput do art.
59 da CLT (Súmula n. 376 do TST). “O cálculo do valor das horas extras ha
bituais, para efeito de reflexos em verbas trabalhistas, observará o número de
horas efetivamente prestadas e a ele aplica-se o valor do salário-hora da épo
ca do pagamento daquelas verbas” (Súmula n. 347 do TST).
O empregado remunerado à base de comissões tem direito ao adicional pelo
trabalho em horas extras, calculado sobre o valor-hora das comissões rece
bidas no mês, considerando-se divisor o número de horas efetivamente tra 
balhadas (Súmula n. 340 do TST).
O não atendim ento das exigências legais para adoção do regime de com 
pensação de horário semanal não implica a repetição do pagamento das ho
ras excedentes, sendo devido apenas o adicional respectivo (Súmula n. 85, III,
do TST). O referido entendimento é aplicado tão somente quando não forem
atendidas as exigências legais para a adoção do regime de compensação, por
exemplo, o acordo escrito.
§ Io Do acordo ou do contrato coletivo de trabalho deverá constar,
obrigatoriamente, a importância da remuneração da hora suplementar,
que será, pelo menos, 20% (vinte por cento) superior à da hora normal.
Conforme art. 7o, XVI, da CF, o adicional mínimo para a hora extra é de 50%.
O trabalhador comissionista terá direito tão somente ao adicional de hora ex
tra, que será calculado sobre o valor das comissões a elas referentes (Súmula
n. 340 do TST). Em caso de empregado que recebe por produção, tam bém é
devido apenas o adicional, exceto o cortador de cana, conforme dispõe a OJ
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n. 235 da SDI-1 do TST: “O empregado que recebe salário por produção e tra
balha em sobrejornada tem direito à percepção apenas do adicional de horas
extras, exceto no caso do empregado cortador de cana, a quem é devido o pa
gamento das horas extras e do adicional respectivo”.
§ 2o Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acor
do ou convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for
compensado pela correspondente diminuição em outro dia, de maneira
que não exceda, no período máximo de 1 (um) ano, à soma das jornadas
semanais de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo
de 10 (dez) horas diárias.
Parágrafo com redaçõo dada pela M P n . 2.164-41, de 24.08.2001.
A redaçõo anterior, dada pela Lei n. 9.601, de 21.01.1998, assim dispunha:
"§ 2 o Poderá ser dispensado o acréscim o de salário se, por força de acordo ou
convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for com pensado
pela correspondente dim inuição em outro dia, de m aneira que não exceda, no
período m áxim o de 120 (cento e vinte) dias, à so m a d as jornadas sem anais de tra
balho previstas, nem seja ultrapassado o limite m áxim o de 10 (dez) horas diárias."

A Lei n. 9.601/98 alterou o § 2o do art. 59 da CLT e inseriu o § 3o, em que
cria o cham ado banco de horas, no qual as horas extras trabalhadas em um
dia são compensadas com a dim inuição em outro dia. Com isso, a com pen
sação de horas semanal foi estendida a qualquer período, desde que não su
pere um ano. Sua implantação depende de acordo coletivo ou convenção co
letiva de trabalho, não podendo a jornada diária ultrapassar o lim ite de dez
horas. Ou seja, se os sindicatos acordarem, mediante negociação coletiva, as
horas extras praticadas em um certo período não precisarão ser pagas, desde
que sejam compensadas no período m áxim o de um ano.
Há aqueles que entendem ser inconstitucional essa norma, por violar o dis
posto no art. 7o, XXII, da CF. Entendemos que não há inconstitucionalidade, pois a implementação do banco de horas depende de negociação com o
sindicato da categoria. É necessário ainda que as horas lançadas no banco
possam ser consultadas pelo empregado, ou seja, o empregado tem o direito
de controlar seu extrato de horas.
Os termos da Súmula n. 85 do TST não se aplicam ao regime do banco de
horas, que somente pode ser instituído por negociação coletiva (Súmula n. 85,
V, do TST).
§ 3o Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha
havido a compensação integral da jornada extraordinária, na forma do
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parágrafo anterior, fará o trabalhador jus ao pagamento das horas extras
não compensadas, calculadas sobre o valor da remuneração na data da
rescisão.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.601, de 21.01.1998.

Caso haja rescisão do contrato de trabalho, o trabalhador fará jus ao rece
bimento das horas armazenadas no banco de horas, que deverão ser calcula
das sobre o valor da remuneração na data da rescisão. No ato da rescisão, se
o empregado for devedor de horas, entendem os que o em pregador poderá
compensar no term o de rescisão até o valor equivalente a um mês de rem u
neração do empregado (art. 477, § 5o, da CLT). No final do período estipula
do na convenção ou no acordo coletivo, se houver horas a serem pagas, deve
rão elas refletir sobre os demais pagamentos, eis que a natureza jurídica da
hora extra é salarial. Entretanto, por ser um a hipótese em que a obrigação de
pagar surgiu após o pagamento da obrigação principal, não incidem multas
ou outros acréscimos.
§ 4o Os empregados sob o regime de tempo parcial não poderão prestar
horas extras.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O referido dispositivo foi inserido pela MP n. 2.164/2001. Havendo extra
polação do horário contratual para empregados sob regime parcial, ter-se-á
configurado o contrato de trabalho por tempo integral, ou seja, será desca
racterizado o regime parcial e serão devidas as diferenças salariais ao empre
gado.
Art. 60. Nas atividades insalubres, assim consideradas as constantes dos
quadros mencionados no capítulo “Da Segurança e da Medicina do Tra
balho”, ou que neles venham a ser incluídas por ato do Ministro do Traba
lho, Indústria e Comércio, quaisquer prorrogações só poderão ser acor
dadas mediante licença prévia das autoridades competentes em matéria
de higiene do trabalho, as quais, para esse efeito, procederão aos necessá
rios exames locais e à verificação dos métodos e processos de trabalho,
quer diretamente, quer por intermédio de autoridades sanitárias federais,
estaduais e municipais, com quem entrarão em entendimento para tal fim.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Até maio de 2011, o entendimento do TST era de que a jornada de trabalho
em atividade insalubre prescindia de inspeção prévia da autoridade compe

CARLOS AUGUSTO M. 0 . MONTEIRO

ARTS. 60 E 61

|

67

tente, em razão do disposto no art. 7o, XIII, da CF. Ou seja, o entendim ento
era de que o dispositivo em com ento não havia sido recepcionado pela CF.
Pois bem, com o cancelamento da Súmula n. 349 do TST, volta a discussão
quanto à validade de acordo e convenção de trabalho para compensação de
jornada em ambiente insalubre. De acordo com referido dispositivo, é neces
sária a autorização da autoridade competente, e o entendimento atual (com o
cancelamento da Súmula) é de que não há qualquer inconstitucionalidade no
referido dispositivo. Isso porque o mesmo art. 7o da CF, no inciso XXII, estabe
lece que são direitos dos trabalhadores “redução dos riscos inerentes ao traba
lho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança”, razão pela qual a ne
gociação coletiva encontra limites nas norm as de segurança e medicina do
trabalho.
Em outras palavras, é inválida compensação de jornada em am biente in 
salubre sem autorização prévia da autoridade competente.
Art. 61. Ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho
exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de
força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços ina
diáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto.
Há duas hipóteses de necessidade imperiosa. A prim eira é a ocorrência de
força maior, cuja definição encontra-se no art. 501 da CLT - “todo aconteci
mento inevitável, em relação à vontade do empregador, e para a realização do
qual este não concorreu, direta ou indiretam ente”. São exemplos de força
maior incêndios, o chamado apagão etc. A segunda hipótese é a necessidade
de cum prim ento de serviços inadiáveis, ou cuja não execução possa produ
zir prejuízo, por exemplo, a utilização de m atéria-prima perecível ou ainda a
colheita que está sob ameaça de inundação etc.
§ Io O excesso, nos casos deste artigo, poderá ser exigido independen
temente de acordo ou contrato coletivo e deverá ser comunicado, dentro
de 10 (dez) dias, à autoridade competente em matéria de trabalho, ou,
antes desse prazo, justificado no momento da fiscalização sem prejuízo
dessa comunicação.
O dispositivo autoriza exceder o limite nas hipóteses previstas no caput in
dependentemente de instrum entos coletivos ou acordo individual. Ou seja,
basta a ocorrência da necessidade imperiosa para que o trabalho extraordi
nário esteja autorizado, devendo ser com unicado, no prazo de dez dias, ao
delegado regional do trabalho, que é a autoridade com petente mencionada
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no parágrafo em epígrafe. Cumpre frisar que, nessas hipóteses, basta comu
nicar a autoridade competente; não há necessidade de autorização.
§ 2o Nos casos de excesso de horário por motivo de força maior, a remu
neração da hora excedente não será inferior à da hora normal. Nos demais
casos de excesso previstos neste artigo, a remuneração será, pelo menos,
25% (vinte e cinco por cento) superior à da hora normal, e o trabalho não
poderá exceder de 12 (doze) horas, desde que a lei não fixe expressamente
outro limite.
Se houver a necessidade de excedê-la, a jornada deverá ser lim itada a qua
tro horas, e deverão essas horas suplementares ser pagas com o adicional de
50%, tanto para a hipótese de força m aior como para a de serviços inadiá
veis, deixando de prevalecer a distinção feita pelo dispositivo em razão do
disposto no art. 7o, XVI, da CF.
O trabalho em dia de repouso semanal é perm itido, devendo haver comu
nicação ao delegado regional do trabalho no prazo de dez dias (art. 8o, a, do
Decreto n. 27.048/49).
§ 3o Sempre que ocorrer interrupção do trabalho, resultante de causas
acidentais, ou de força maior, que determinem a impossibilidade de sua
realização, a duração do trabalho poderá ser prorrogada pelo tempo ne
cessário até o máximo de 2 (duas) horas, durante o número de dias indis
pensáveis à recuperação do tempo perdido, desde que não exceda de 10
(dez) horas diárias, em período não superior a 45 (quarenta e cinco) dias
por ano, sujeita essa recuperação à prévia autorização da autoridade com
petente.
No período de paralisação do trabalho em decorrência de força m aior ou
de causas acidentais, o empregado terá direito ao salário, eis que estava à dis
posição do empregador. Para a reposição dessas horas, o parágrafo em co
mento autoriza a compensação diária de duas horas, em período não supe
rior a 45 dias por ano, sendo que essas horas deverão ser pagas apenas na
forma singela, sem o adicional de 50%, pois se trata de caso excepcional au
torizado por lei. Em que pese serem do empregador os riscos da atividade, no
presente caso estamos diante de um a autorização excepcional da lei, sendo
devido apenas o adicional quando for extrapolado o limite determinado.
Ao contrário da hipótese tratada no § Io deste artigo, em caso de interrup
ção, é necessária a autorização do delegado regional do trabalho. Incorre em
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falta grave o empregado que se recusa a trabalhar em horas suplementares
nas hipóteses do mencionado artigo.
Art. 62. Não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo:
C a p u t com redoçõo dad a pela Lei n. 8.966, de 27.12.1994.

O capítulo em que está inserido o artigo em comento trata da duração do
trabalho. Menciona que não estão abrangidos pelo regime previsto neste ca
pítulo os empregados de que tratam os incisos deste artigo, o que implica eles
não terem direito ao recebimento de hora extra nem de seu adicional, bem
como de todos os demais direitos previstos neste capítulo, como adicional
noturno e período de descanso.
O que este artigo estabelece são presunções relativas de que, em razão da
natureza e das prerrogativas dessas funções, torna-se incompatível a sistemá
tica do controle de jornada. Tal presunção é relativa, ou seja, havendo con
trole de jornada pelo empregador, fará jus o empregado a horas extras.
I
- os em pregados que exercem atividade externa incompatível com a
fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na C ar
teira de Trabalho e Previdência Social e no registro de empregados;
Inciso acrescentado pela Lei n. 8.966, de 27.12.1994.

A primeira hipótese são os empregados que exercem atividade externa in
compatível com o controle de horários. Não basta o trabalho ser externo; é ne
cessário que não haja possibilidade de controlar a jornada e que tal condição
seja anotada na carteira de trabalho do empregado. Trata-se de condições cumu
lativas a serem observadas.
O trabalhador que é obrigado a comparecer na sede da empresa ou em qual
quer outro local por ela designado, no início ou no término da jornada de tra
balho, não está incluído nessa exceção. Também não se pode incluir no pre
sente inciso o trabalhador que, a despeito de desenvolver atividade externa,
tem sua jornada controlada por qualquer meio.
A exceção prevista neste dispositivo justifica-se em razão da impossibilidade
de conhecer-se o real tem po de trabalho do empregado. O exemplo m uito
utilizado é o do m otorista viajante, que poderá ou não estar inserido na ex
ceção deste dispositivo, dependendo do caso concreto, em que se verificarão
as condições cumulativas anteriorm ente mencionadas.
“O tacógrafo, por si só, [...] não serve para controlar a jornada de trabalho
de empregado que exerce atividade externa” (OJ n. 332 da SDI-1 do TST).
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É preciso destacar que o disposto neste inciso perdeu-se no tempo. Isso por
que, em 1943, data de sua redação, de fato não era possível realizar o efetivo
controle de jornada do trabalhador externo. Porém, hodiernamente, o dispos
to neste artigo não se coaduna com as relações da sociedade, eis que o contro
le da jornada pode se dar por diversos meios eletrônicos, razão pela qual o que
se deve verificar é se o empregador teria como controlar a jornada e não o fez
por opção.
II - os gerentes, assim considerados os exercentes de cargos de gestão,
aos quais se equiparam, para efeito do disposto neste artigo, os diretores
e chefes de departamento ou filial.
Inciso acrescentado pela Lei n. 8.966, de 27.12.1994.
O presente inciso exclui do regime previsto neste capítulo os gerentes, que
exercem cargos de gestão. São equiparados aos gerentes os diretores e chefes
de departam ento ou filial. Antigamente, exigia-se a existência de m andato
para caracterização da exclusão legal, entendim ento que resta afastado após
a nova redação dada pela Lei n. 8.966/94.
A denom inação do cargo utilizada pela empresa não tem relevância, em
face do princípio da primazia da realidade. O que deve ser levado em consi
deração é o poder de autonomia nas decisões im portantes a serem tomadas,
cujos atos obrigam a empresa.
No que tange aos bancários, a CLT estabelece regra específica, inclusive no
que se refere ao cargo de confiança (art. 224, § 2o, da CLT), podendo ser apli
cado apenas quanto ao gerente geral (Súmula n. 287 do TST).
Parágrafo único. O regime previsto neste capítulo será aplicável aos
empregados mencionados no inciso II deste artigo, quando o salário do
cargo de confiança, compreendendo a gratificação de função, se houver,
for inferior ao valor do respectivo salário efetivo acrescido de 40% (qua
renta por cento).
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.966, de 27.12.1994.

O salário do cargo de confiança, que compreende a gratificação de função,
se houver, não poderá ser inferior ao valor do respectivo salário efetivo acres
cido de 40%. Ou seja, para configuração do cargo de gerente, não basta o po
der de autonomia e o exercício de cargo de gestão; é necessário tam bém au
ferir salário m aior que o dos dem ais em pregados, conform e determ ina o
presente dispositivo. Em regra, retornando o empregado ao cargo efetivo, fica
o empregador autorizado a suprim ir o adicional de 40%, exceto se percebi-
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da a gratificação de função por dez ou mais anos e a reversão ocorrer sem jus
to motivo (Súmula n. 372,1, do TST). M antido o empregado no exercício da
função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da gratificação.
Art. 63. Não haverá distinção entre empregados e interessados, e a par
ticipação em lucros e comissões, salvo em lucros de caráter social, não
exclui o participante do regime deste Capítulo.
A palavra interessados refere-se àqueles que participam dos lucros. O obje
tivo deste dispositivo é demonstrar, de forma clara, que interessado e empre
gado são tratados da mesma forma, não sendo excluído o empregado que re
cebe participação nos lucros do regime de duração de horário.
A participação nos lucros e resultados - PLR é estabelecida pela Lei n.
10.101/2000 e não tem caráter salarial. É preciso que tal verba seja de fato vin
culada aos resultados financeiros da empresa sob pena de ser considerada
gratificação habitual. Trata-se de benefício próprio de empregados da ativa,
não havendo a integração para fins de aposentadoria. Sobre a PLR, o TST edi
tou a Súmula n. 451, que assim dispõe: “Participação nos lucros e resultados.
Rescisão contratual anterior à data da distribuição dos lucros. Pagamento
proporcional aos meses trabalhados. Princípio da isonomia”.
Fere o princípio da isonomia instituir vantagem mediante acordo coletivo
ou norm a regulamentar que condiciona a percepção da parcela da participa
ção nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato de trabalho em vigor
na data prevista para a distribuição dos lucros. Assim, inclusive na rescisão
contratual antecipada, é devido o pagamento da parcela de forma proporcio
nal aos meses trabalhados, pois o ex-empregado concorreu para os resulta
dos positivos da empresa.
Art. 64. O salário-hora normal, no caso de empregado mensalista, será
obtido dividindo-se o salário mensal correspondente à duração do traba
lho, a que se refere o art. 58, por 30 (trinta) vezes o número de horas des
sa duração.
Com o advento da CF/88, a base de cálculo do salário-hora passou a ser a
jornada de trabalho, limitada a 220 horas mensais, e não mais os números de
horas de trabalho (8 x 30 = 240), eis que seu art. 7o, XIII, reduziu o limite se
m anal de trabalho de 48 para 44 horas, m antendo a jornada m áxim a diária
de oito horas.
Assim, antes da promulgação da CF/88, a carga de trabalho mensal era de
240 horas, que correspondia a 6 dias de trabalho na semana com oito horas
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de labor diário ( 6 x 8 = 48), perfazendo uma jornada de 240 horas mensais
(48 x 5 = 240).
Se a jornada de trabalho for reduzida, para se obter o divisor, multiplica-se por 30 o núm ero de horas diárias. Por exemplo, para o cômputo do divi
sor dos bancários, dos telefonistas e daqueles que laboram em turnos in in 
terruptos de revezamento, a jornada diária de seis horas é multiplicada por
30, resultando no divisor 180.
Já o jornalista, por exemplo, tem jornada diária de cinco horas, sendo por
tanto o divisor 150 (5 horas x 30 dias).
Para efeito de apuração da base de cálculo de horas suplementares - salário-hora norm al - , o divisor será sempre o mesmo - jornada de trabalho - em
caso de trabalhador m ensalista, não im portando quantos dias tem o mês,
quais os dias ou quantas horas foram efetivamente laboradas.
Sobre essa questão, o TST editou a Súmulas ns. 431 e 124: “431. Para os em 
pregados a que alude o art. 58, caputyda CLT, quando sujeitos a 40 horas sema
nais de trabalho, aplica-se o divisor 200 (duzentos) para o cálculo do valor do
salário-hora” “124. Bancário. Salário-hora. Divisor. I - O divisor aplicável para
o cálculo das horas extras do bancário, se houver ajuste individual expresso ou
coletivo no sentido de considerar o sábado como dia de descanso rem unera
do, será: a) 150, para os empregados submetidos à jornada de seis horas, pre
vista no caput do art. 224 da CLT; b) 200, para os empregados submetidos à
jornada de oito horas, nos termos do § 2o do art. 224 da CLT. II - Nas demais
hipóteses, aplicar-se-á o divisor: a) 180, para os empregados submetidos à jor
nada de seis horas prevista no caput do art. 224 da CLT; b) 220, para os empre
gados submetidos à jornada de oito horas, nos termos do § 2o do art. 224 da
CLT”.
Parágrafo único. Sendo o número de dias inferior a 30 (trinta), adotar-se-á para o cálculo, em lugar desse número, o de dias de trabalho por mês.
Não sendo trabalhador m ensalista, a rem uneração por hora é obtida di
vidindo-se o valor recebido pelo número de dias trabalhados.
Art. 65. No caso do empregado diarista, o salário-hora normal será
obtido dividindo-se o salário diário correspondente à duração do trabalho,
estabelecido no art. 58, pelo número de horas de efetivo trabalho.
Para efeito de cálculo de hora extra, é im portante a obtenção do correto va
lor do salário-hora normal. Para empregado diarista, o salário-hora norm al
é obtido dividindo-se o valor do salário diário pelo núm ero de horas de efe
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tivo trabalho, observando-se, para tanto, os limites legais diário e semanal.
Assim, o salário diário deverá ser dividido, no m áximo, por oito horas diá
rias (art. 7o, XIII, da CF). Em se tratando de categorias cuja jornada de tra 
balho estiver fixada em lei, por exemplo, a de médico, o limite legal deve ser
observado.
Seção III
D o s Períodos de Descanso

Art. 66. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um período mínimo
de 11 (onze) horas consecutivas para descanso.
O intervalo m ínim o entre o final de uma jornada de trabalho e o início de
outra é de onze horas, denominado intervalo interjornada. Esse intervalo deve
somar-se ao descanso semanal que é de 24 horas. Assim, um a vez por sema
na, o intervalo entre duas jornadas deve ser, no m ínim o, de 35 horas. Inicia-se a contagem do intervalo quando o trabalho cessa e não quando cessa a
jornada normal.
O objetivo da concessão desse intervalo é de o empregado poder descansar
e repor suas energias, evitando assim o estresse. Esse período é considerado
como suspensão do contrato de trabalho.
A Súmula n. 110 do TST estabelece que, no regime de revezamento, as horas
trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas, em prejuízo do inter
valo mínimo de onze horas consecutivas para descanso entre jornadas, devem
ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o respectivo adicional.
Em que pese o enunciado falar em regime de revezamento, tem-se entendido
que é devido também em todas as hipóteses nas quais não se observa o descan
so de onze horas consecutivas, nos termos da OJ n. 355 da SDI-1 do TST.
Trata-se de uma ficção jurisprudencial, eis que não se trata de horas extras,
mas de horas trabalhadas durante o período correspondente do descanso,
sem, contudo, ultrapassar as horas normais. Revendo posicionamento ante
rior, entendem os como correta a referida OJ. Apenas de o referido verbete
m encionar que as horas serão rem uneradas nos term os do art. 71, § 4o, da
CLT, entendemos que deverão ser pagas como horas extras as horas não usu
fruídas e não o período integral. Ou seja, se o empregado usufruir de apenas
7 horas de intervalo interjornada, é devido a ele 4 horas extras, e não 11 (re
ferentes ao período total).
Art. 67. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24
(vinte e quatro) horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência
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pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o do
mingo, no todo ou em parte.
A Lei n. 605/49, que dispõe sobre o repouso semanal remunerado, foi re
gulam entada pelo Decreto n. 27.048/49. O art. Io da Lei n. 605/49 derrogou
de forma tácita o caput do artigo sob exame, pois determ ina o repouso dever
coincidir com o domingo, enquanto aquele dispõe o repouso dever ser “pre
ferencialmente” aos domingos, atendendo assim o disposto no art. 7o, XV, da
CF, que regula a matéria. Desse modo, a determinação de que as folgas deveriam ser aos domingos, salvo motivo de conveniência ou necessidade impe
riosa do serviço, não é mais exigível.
O cálculo da remuneração do repouso semanal é objeto do art. 7o da Lei n.
605/49, em que estão relacionadas as várias modalidades de remuneração e
indicadas as diferentes formas de cálculo. Todos os pagamentos de natureza
salarial são computados na remuneração dos repousos, inclusive aos comissionistas (Súmula n. 27 do TST).
Se houver faltas injustificadas, o empregado perde o direito à remuneração
do descanso.
As gratificações de produtividade e por tem po de serviço, pagas m ensal
mente, não repercutem no cálculo do repouso semanal remunerado (Súmu
la n. 225 do TST).
Diante dos term os do art. 5o da Lei n. 605/49, esta não se aplica: aos fun
cionários públicos da União, dos estados e dos municípios e aos respectivos
extranum erários em serviço nas próprias repartições; e aos servidores de au
tarquias paraestatais, desde que sujeitos a regime próprio de proteção ao tra 
balho que lhes assegure situação análoga à dos funcionários públicos. O art.
9o da Lei n. 11.324/2006 revogou a alínea a do art. 5o da Lei n. 605/49, que ex
cluía da sua aplicação os empregados domésticos.
Aos funcionários públicos que não estejam sujeitos ao regime do funcio
nalismo público, é devido o repouso semanal rem unerado (art. 4o da Lei n.
605/49).
Parágrafo único. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com
exceção quanto aos elencos teatrais, será estabelecida escala de revezamen
to, mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização.
Os arts. 8o e 9o da Lei n. 605/49, regulamentados pelo art. 6o do Decreto n.
27.048/49, derrogaram tacitam ente o parágrafo único em comento. O § 2o
deste art. 6o repete o disposto neste parágrafo, acrescentando como exceção
os elencos teatrais e congêneres, que trabalham em espetáculos em geral, ca
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sos em que determina escala de revezamento previamente organizada e constan
te de quadro sujeito à fiscalização.
A Lei n. 10.101/2000, ao tratar do trabalho no comércio, estabelece que o
descanso deverá coincidir com o domingo a cada três semanas por mês. A or
ganização prévia é para que o empregado tenha tempo razoável para progra
m ar seu descanso. O revezamento deve ser imposto de forma que não acu
mule descansos semanais e nem os deixe próximos uns dos outros.
Art. 68. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do art.
67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competen
te em matéria de trabalho.
O presente dispositivo foi tacitam ente derrogado pelo art. 10 da Lei n.
605/49, que foi regulamentada pelo art. 7o do Decreto n. 27.048/49, em que,
para haver trabalho aos domingos, serão observadas as exigências técnicas de
ordem econômica, permanentes ou ocasionais, bem como as peculiaridades
locais.
Parágrafo único. A permissão será concedida a título permanente nas
atividades que, por sua natureza ou pela conveniência pública, devem ser
exercidas aos domingos, cabendo ao Ministro do Trabalho, Indústria e
Comércio expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades.
Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação
do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 (sessenta)
dias.
Vejo nota 1 n a p ágin a XXI.

Também derrogado de forma tácita, juntam ente com o caput, pelo art. 10
da Lei n. 605/49 e pelo art. 7o do Decreto n. 27.048/49. Os trabalhos aos do
mingos são permitidos nas atividades constantes da relação anexa ao decre
to, sendo que os pedidos de permissão para quaisquer outras atividades de
verão ser apresentados às autoridades regionais, que os encam inharão ao
M inistério do Trabalho e Emprego.
Art. 69. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao
regime deste Capítulo, os municípios atenderão aos preceitos nele estabe
lecidos, e as regras que venham a fixar não poderão contrariar tais precei
tos nem as instruções que, para seu cumprimento, forem expedidas pelas
autoridades competentes em matéria de trabalho.
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Este dispositivo tam bém se encontra tacitam ente derrogado pelo art. 10,
parágrafo único, da Lei n. 605/49, que regulamenta as atividades em dias de
repouso semanal remunerado.
Art. 70. Salvo o disposto nos arts. 68 e 69, é vedado o trabalho em dias
feriados nacionais e feriados religiosos, nos termos da legislação própria.
Artigo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A redação original do art. 70 resta derrogada tacitamente pela Lei n. 605/49.
Entretanto, a redação atual é dada pelo Decreto-lei n. 229/67, motivo pelo
qual não há que se falar em derrogação pela Lei n. 605/49, por esta ser ante
rior. Contudo, o dispositivo não tem qualquer utilidade, pois a matéria já se
encontra regulada pelo art. 8o da Lei n. 605/49.
Art. 71. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis)
horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou ali
mentação, o qual será, no m ínim o, de 1 (uma) hora e, salvo acordo es
crito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 (duas)
horas.
O presente artigo trata do intervalo intrajornada, que será de uma hora em
trabalho contínuo cuja duração exceda de seis horas. Por trabalho contínuo
entende-se, inclusive, o tempo do empregado à disposição do empregador. O
intervalo será, no mínimo, de uma hora e, no máximo, de duas. Para que exce
da duas horas, é necessário acordo individual ou coletivo ou ainda convenção
coletiva. Isso porque, durante o intervalo intrajornada, há a suspensão do con
trato de trabalho, o que se traduz em verdadeira compensação de horas, que
só é admitida por convenção coletiva ou por acordo individual ou coletivo, nos
termos do art. 7o, XIII, da CF.
A concessão de intervalos não previstos em lei representa tempo à disposi
ção da empresa, remunerados como serviço extraordinário, se acrescidos ao
final da jornada (Súmula n. 118 do TST).
§ Io Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obri
gatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapas
sar 4 (quatro) horas.
Sendo a jornada superior a quatro e inferior a seis horas, o intervalo a ser
concedido é de quinze minutos. Ou seja, só não será obrigatória a concessão
de intervalo intrajornada para labor com duração inferior a quatro horas.
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§ 2o Os intervalos de descanso não serão computados na duração do
trabalho.
Trata-se de suspensão do contrato individual de trabalho o efetivo gozo do
intervalo intrajornada, em que há paralisação do serviço sem remuneração. As
sim, para se com putar a jornada de trabalho do empregado, é necessário de
duzir o intervalo intrajornada.
§ 3o O limite mínimo de 1 (uma) hora para repouso ou refeição poderá
ser reduzido por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
quando, ouvido o Departamento Nacional de Higiene e Segurança do
Trabalho - DNHST, se verificar que o estabelecimento atende integral
mente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando
os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorro
gado a horas suplementares.
Veja nota 7 n a p ágin a XXI.
O parágrafo em questão autoriza a redução do intervalo intrajornada por
ato do Ministério do Trabalho e Emprego, que avaliará se o estabelecimento
atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios
e se os empregados laboram em jornada suplementar. Em que pese a redação
do item II da Súmula n. 437 do TST (antiga OJ n. 342 da SDI-I), entendemos
ser válida a redução também por negociação coletiva (convenção ou acordo
coletivo), com base no art. 7o, XIII e XXVI, da CF, que conferiu autonomia aos
acordos e convenções coletivas, sendo que o disposto no dispositivo em comen
to nada mais é do que mais uma hipótese de redução da intrajornada.
§ 4o Quando o intervalo para repouso e alimentação, previsto neste arti
go, não for concedido pelo empregador, este ficará obrigado a remunerar o
período correspondente com um acréscimo de no mínimo 50% (cinquenta
por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.923 , de 27.07.1994.

O presente parágrafo foi inserido no art. 71 da CLT por força da Lei n. 8.923/94,
sendo que, anteriormente a essa lei, a não concessão ensejava apenas multa ad
ministrativa. O parágrafo em comento dispõe que a não concessão do interva
lo intrajornada ensejará remuneração do período correspondente, com acrés
cimo de, no m ínim o, 50% sobre o valor da remuneração da hora norm al do
trabalho. A prim eira discussão em torno deste dispositivo gira em torno da
questão sobre a natureza jurídica do intervalo intrajornada, se indenizatória
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ou salarial. Entendemos ser de natureza indenizatória, pois não se trata de la
bor em jornada extraordinária. Dessa forma, não há qualquer incidência nas
demais verbas trabalhistas. Entendimento contrário é a posição do TST, por
meio do item III da Súmula n. 437 do TST (antiga OJ n. 354 da SDI-1).
O utra questão que suscita m uita discussão sobre a matéria em exame é o
termo “período correspondente”; para alguns, a não concessão, total ou par
cial, enseja condenação de um a hora mais o adicional e, para outros, a não
concessão enseja pagamento apenas do período não usufruído mais o adicio
nal. Em outras palavras, para os que defendem a primeira corrente, o empre
gado que goza de quarenta minutos de intervalo para refeição e descanso terá
direito ao pagamento de um a hora por dia mais o adicional; já para os que
defendem a segunda corrente, terá direito a apenas vinte minutos por dia mais
o adicional.
O TST, por interm édio do item I da Súmula n. 437 do TST (antiga OJ n.
307 da SDI-1, firmou entendim ento que confirma a tese da prim eira corren
te, ou seja, de que a não concessão total ou parcial enseja o pagamento de uma
hora mais o adicional.
C ontudo, não só pela leitura do art. 71, § 4o, da CLT, mas tam bém pelo
princípio da razoabilidade, entendemos ser devido ao empregado apenas o
período do desrespeito mais adicional de 50%, sob pena de se tratar os desi
guais de forma igual, o que levaria a situação em que aquele que goza de cin
co m inutos de intervalo intrajornada terá o mesmo direito daquele que goza
de cinquenta minutos.
Essa proporcionalidade, que deverá ser observada, tam bém está prevista
no art. 413 do CC. Até porque, durante o intervalo intrajornada, ocorre a sus
pensão do contrato de trabalho, não havendo que se falar em pagamento des
se período, sob pena de enriquecimento ilícito.
§ 5o O intervalo expresso no c a p u t poderá ser reduzido e/ou fracionado,
e aquele estabelecido no § Io poderá ser fracionado, quando compreendi
dos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora
trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de tra
balho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de
trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores,
fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodo
viários, empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, man
tida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao
final de cada viagem.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação
d ad a pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.
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Dispositivo inserido pela Lei n. 12.619/2012, que trata do motorista profis
sional. Antes do referido dispositivo, havia o item II da OJ n. 342 da SDI-I do
TST, já cancelado, que autorizava a redução do intervalo mediante a negocia
ção coletiva para os motoristas e cobradores de veículos rodoviários. Referido
dispositivo foi alterado pela Lei n. 13.103/2015 tão somente para estabelecer
que o intervalo previsto no § Io poderá ser ffacionado, não podendo mais ser
reduzido, conforme a redação anterior.
De acordo com este dispositivo, as empresas deverão conceder intervalo ao
longo da jornada e de forma fracionada, que não poderá ser descontado da
jornada diária, sendo válido o fracionamento apenas se concedido mediante
negociação coletiva. Não se pode fracionar por acordo individual.
Ao contrário do cancelado item II da OJ n. 342 da SDI-I do TST, referido dis
positivo não obriga o empregador a reduzir a jornada para sete horas diárias ou
42 semanais e também não impede a extrapolação da jornada diária e semanal.
Art. 72. Nos serviços permanentes de mecanografia (datilografia, escri
turação ou cálculo), a cada período de 90 (noventa) minutos de trabalho
consecutivo corresponderá um repouso de 10 (dez) minutos não deduzidos
da duração normal de trabalho.
Aqueles que exercem serviços perm anentes de mecanografia terão direito
a dez m inutos de intervalo a cada noventa trabalhados. Serviços perm anen
tes são aqueles que não são intercalados com outros serviços. Ao exercer-se
serviço de mecanografia juntam ente com outras funções, não será devido o
adicional previsto neste dispositivo.
O dispositivo em com ento não é taxativo, mas exemplificativo, podendo
ser incluídas outras atividades, como a de digitador (Súmula n. 346 do TST).
Esse intervalo é considerado tempo à disposição do empregador.
Seção IV
D o Trabalho Noturno

Art. 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o traba
lho noturno terá remuneração superior à do diurno e, para esse efeito, sua
remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por cento), pelo menos,
sobre a hora diurna.
C a p u t com redaçõo doda pelo Decreto-lei n. 9.666, de 28.08.1946.

É assegurado pela CF de 1988, no inciso IX do art. 7o, o direito de rem une
ração do trabalho noturno superior à do diurno.
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O presente dispositivo estabelece que o trabalho noturno terá rem unera
ção superior ao diurno, com acréscimo, no m ínim o, de 20%. A ressalva fei
ta pelo artigo, segundo o qual o trabalho em revezamento semanal ou quin
zenal não gera o direito ao adicional noturno, é inconstitucional, conforme
entendim ento já sumulado pelo STF (Súmula n. 213).
O adicional de 20% recai sobre o valor da remuneração do trabalho do mes
mo empregado ou de outro que execute o mesmo serviço no período diurno.
Esse adicional poderá ser superior, se convencionado.
Se houver alteração do turno de trabalho, de noturno para diurno, o em 
pregado perderá o direito de recebimento do adicional noturno (Súmula n.
265 do TST).
§ Io A hora do trabalho noturno será computada como de 52 (cinquen
ta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 9.666, de 28.08.1946.

A hora noturna é um a ficção da lei, pela qual um a hora equivale a 52 m i
nutos e 30 segundos. O trabalho durante sete horas noturnas equivale a oito
horas diurnas, ou seja, 52 minutos e meio equivalem a sessenta minutos. As
sim, 480 m inutos - que é o equivalente a oito horas - correspondem a 420
minutos - que equivalem a sete horas.
Logo, as horas trabalhadas acima da sétima noturna equivalem a hora extra,
devendo ser pagas com o adicional de 20% mais o adicional de hora extra. O
cálculo do adicional noturno e das horas extras será feito em separado, após
a conversão do período noturno em 52 m inutos e 30 segundos.
§ 2o Considera-se noturno, para os efeitos deste artigo, o trabalho executa
do entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as 5 (cinco) horas do dia seguinte.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 9.666, de 28.08.1946.

É considerado trabalho noturno, para trabalhador urbano, aquele realizado
entre 22 e 5 horas. Para o agrícola, o trabalho noturno é das 21 às 5 horas; para
o pecuário, das 20 às 4 horas (Lei n. 5.889/73); e, para o advogado, das 20 às 5
horas (Lei n. 8.906/94).
§ 3o O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de
empresas que não mantêm, pela natureza de suas atividades, trabalho
noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por
trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo
trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será
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calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devi
do quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.666 , de 28.08.1946.

A prim eira parte deste dispositivo estabelece que, não havendo trabalho
noturno em determinadas atividades, devido a sua natureza, o adicional será
calculado sobre os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza se
melhante. A segunda parte deste dispositivo perdeu eficácia ante o que dis
põe o art. 7o, IX, da CF.
§ 4o Nos horários mistos, assim entendidos os que abrangem períodos
diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno o disposto
neste artigo e seus parágrafos.
Antigo § 3° renum erado e com redação dad a pelo Decreto-lei n. 9.666, de
28.08.1946.

As jornadas que se iniciam no período diurno e se estendem para o período
noturno são consideradas horários mistos, previstos neste dispositivo. Serão
com putadas como hora n o tu rn a e, consequentem ente, com o adicional de
20%, todas as horas trabalhadas após as 22 horas. As jornadas que se iniciam
em período noturno e se estendem até o período diurno não são considera
das horários mistos.
§ 5o Às prorrogações do trabalho noturno aplica-se o disposto neste
Capítulo.
Antigo § 4 ° renum erado e com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.666, de
28.08.1946.

A melhor interpretação para este dispositivo é a de que as horas que exce
dem o horário noturno devem ser remuneradas como suplementares. Ou seja,
o trabalhador que labora em turno noturno e estende sua jornada para além
das 5 horas faz jus ao recebimento das horas suplementares como se fossem
horas noturnas, sob pena de incentivar-se a prorrogação da jornada. Nesse sen
tido é a Súmula n. 60 do TST.
Este parágrafo regula os trabalhos iniciados no período noturno e finali
zados no período diurno, que não são considerados horários mistos previs
tos no parágrafo anterior.
Aqueles que iniciam sua jornada às 21 e finalizam às 6 horas estarão labo
rando em horário noturno após as 22 horas, fazendo jus, portanto, ao adicio
nal de 20% e à hora reduzida, sendo que, após as 5 horas, terão direito ao re
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cebim ento de hora extra considerando a hora reduzida, sem prejuízo do
adicional de 20%.
Seção V
D o Quadro de Horário

Art. 74.0 horário do trabalho constará de quadro, organizado conforme
modelo expedido pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio e afixa
do em lugar bem visível. Esse quadro será discriminativo no caso de não ser
o horário único para todos os empregados de uma mesma seção ou turma.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

O modelo de quadro de horário aprovado pelo M inistério do Trabalho e
Emprego está previsto na Portaria n. 576/41, ratificada pelo art. 14 da Porta
ria n. 3.626/91, que dispõe sobre o registro de empregados, as anotações na
CTPS e o registro de horário de trabalho.
A empresa que adotar registros manuais, mecânicos ou eletrônicos indivi
dualizados para controle de horário de trabalho.
A tualm ente, o registro eletrônico da jo rn ad a é regido pela P o rtaria n.
1.510/2009 do M inistério do Trabalho, cujo início de vigência restou prorro
gado pela Portaria n. 2.686/2011, que assim estabelece: “Art. Io O art. 31 da
Portaria n. 1.510, de 21 de agosto de 2009, somente produzirá efeitos: I - A
partir de 2 de abril de 2012, para as empresas que exploram atividades na in
dústria, no comércio em geral, no setor de serviços, incluindo, entre outros,
os setores financeiro, de transportes, de construção, de com unicações, de
energia, de saúde e de educação; II - A partir de Io de junho de 2012, para as
empresas que exploram atividade agroeconômica nos term os da Lei n. 5.889,
de 8 de julho de 1973; III - A partir de 3 de setembro de 2012, para as microempresas e empresas de pequeno porte, definidas na forma da Lei Complemen
tar n. 126/2006 [sic, LC n. 123/2006]”.
§ Io O horário de trabalho será anotado em registro de empregados com
a indicação de acordos ou contratos coletivos porventura celebrados.
A anotação do horário de trabalho nos registros dos empregados com a in
dicação de acordos ou contratos coletivos celebrados facilita a fiscalização
quando da diligência do fiscal do trabalho no estabelecimento.
§ 2o Para os estabelecimentos de mais de dez trabalhadores será obriga
tória a anotação da hora de entrada e de saída, em registro manual, mecâ
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nico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministé
rio do Trabalho, devendo haver pré-assinalação do período de repouso.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Em estabelecimentos com mais de dez empregados, é obrigatório o contro
le da jornada de trabalho. A anotação nos controles deve ser feita pelo empre
gado, de forma manual, mecânica ou eletrônica, de modo a possibilitar a ve
rificação da quantidade de horas trabalhadas. Para tornar autêntico o controle
de jornada, é necessária a assinatura do empregado.
O ônus da prova quanto à jornada de trabalho é do empregador, pouco im 
portando o número de empregados. À não juntada dos controles de frequência
prevalecerá a jornada descrita na inicial, podendo, no entanto, ser produzida
prova em contrário (Súmula n. 338 do TST). Para as empresas com mais de dez
empregados, caso não haja cartões de ponto, mas outras provas quanto à jor
nada descrita na defesa, a sanção será apenas a multa prevista no art. 75 da CLT.
A Portaria M Tb/GM n. 373/2011, que dispõe sobre o controle da jornada
de trabalho, faculta, desde que seja autorizada por convenção ou acordo co
letivo, a adoção de sistemas alternativos, por exemplo, assinalarem-se apenas
as horas excedentes à jornada legal.
A anotação do intervalo deixou de ser obrigatória com a nova redação do
dispositivo em comento, que dispõe sobre a pré-assinalação. Se não estive
rem assinalados os intervalos para repouso, será ônus do empregado provar
que não gozava do intervalo legal.
§ 3o Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos
empregados constará, explicitamente, de ficha ou papeleta em seu poder,
sem prejuízo do que dispõe o § Io deste artigo.
Este dispositivo trata especificamente do trabalhador externo com contro
le de frequência e não do trabalhador externo, sobre o qual dispõe o art. 62,
I, da CLT, que é incompatível com o controle de jornada. O presente parágra
fo está em consonância com o disposto no art. 13, parágrafo único, da Por
taria n. 3.626/91. A diferença é que, nesta hipótese, os registros ficam em po
der do empregado.
Seção VI
D as Penalidades

Art. 75. Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão
na multa de cinquenta a cinco mil cruzeiros, segundo a natureza da infra
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ção, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no
caso de reincidência, e oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
A redação do presente dispositivo foi adaptada pelas Leis ns. 6.205/75 e
6.986/82. Caso haja qualquer infração às disposições contidas no Capítulo II,
do Título II, da CLT, que abrange os arts. 57 a 75, deverá ser aplicada a pena
prevista no artigo em comento. A hipótese de aplicação em dobro refere-se ape
nas aos casos de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
Parágrafo único. São competentes para impor penalidades as Delegacias
Regionais do Trabalho.
A competência mencionada é das Superintendências Regionais do Traba
lho e Emprego, e não do juiz do trabalho, que, se verificar infração a esses dis
positivos, deverá oficiar à DRT.
CAPÍTULO III
D O SA L Á R IO M ÍN IM O

Seção I
D o Conceito

O presente capítulo trata do conceito de salário m ínim o e das disposições
gerais, sendo que as seções que tratam “Das Regiões, Zonas e Subzonas” - Se
ção II - , “Da Constituição das Comissões” - Seção III - , “Das Atribuições
das Comissões de Salário M ínim o” - Seção IV - e “Da Fixação do Salário M í
nim o” - Seção V - estão revogadas ou derrogadas tacitam ente, como vere
mos a seguir.
É necessário fazer a distinção entre salário e remuneração. Remuneração
engloba todas as parcelas pagas ao trabalhador decorrentes do contrato de
trabalho, sendo o salário um a dessas parcelas; ou seja, o salário integra a re
muneração.
Art. 76. Salário mínimo é a contraprestação mínima devida e paga di
retamente pelo empregador a todo trabalhador, inclusive ao trabalhador
rural, sem distinção de sexo, por dia normal de serviço, e capaz de satis
fazer, em determinada época e região do País, as suas necessidades normais
de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
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O artigo sob análise restou tacitam ente derrogado pelo art. 6o da Lei n.
8.542/92, que está de acordo com o texto constitucional (art. 7o, IV). No dis
positivo da CLT, os componentes básicos que deveriam ser garantidos pelo
salário m ínim o são: alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte.
No dispositivo constitucional e no art. 6o da Lei n. 8.542/92, são incluídos
como componentes básicos a educação, a saúde, o lazer e a previdência social.
Dispõe o art. 6o, § Io, da Lei n. 8.542/92 que o salário m ínimo diário corres
ponderá a 1/30 do salário m ínim o mensal e o salário m ínim o horário a 1/220
do mensal.
O salário m ínim o estabelecido por lei é devido àqueles que laboram em
jornada normal de trabalho, sendo certo que, no caso do trabalhador que la
borar em tempo inferior à jornada norm al, o salário será reduzido propor
cionalmente.
Para os trabalhadores que tenham por disposição legal a jornada máxima
diária de trabalho inferior a oito horas, determ ina o art. 6o, § 2o, da Lei n.
8.542/92 que o salário m ínim o será igual ao definido no § Io do mesmo ar
tigo, anteriorm ente mencionado, multiplicado por oito e dividido pelo m á
ximo legal.
Dispõe a CF, em seu art. 7o, IV, que é vedada a vinculação do salário m íni
mo para qualquer fim. Tal dispositivo visa a evitar efeitos inflacionários de
correntes do reajuste do salário mínimo.
O salário é pago diretamente pelo empregador e não por terceiros, de forma
que a gorjeta não pode ser considerada para efeitos de se garantir o mínimo.
Art. 77. (R e v o g a d o p e lo a r t. 2 3 d a L e i n . 4 .5 8 9 , d e 11.1 2 .1 9 6 4 .)

Art. 78. Quando o salário for ajustado por empreitada, ou convencio
nado por tarefa ou peça, será garantida ao trabalhador uma remuneração
diária nunca inferior à do salário mínimo por dia normal.
Na hipótese de um trabalhador possuir remuneração variável, o salário m í
nimo fica garantido. A CF, em seu art. 7o, VII, tam bém garante salário m íni
mo àqueles que percebem remuneração variável. A garantia é de salário e não
de remuneração.
A Lei n. 8.716/93 dispõe sobre a garantia do salário m ínim o aos trabalha
dores que percebem remuneração variável, fixada por comissão, peça, tarefa
ou outras modalidades (art. Io), bem como aos trabalhadores que percebem
salário misto, integrado por parte fixa e parte variável (art. 2o). Contrato de
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empreitada é aquele pelo qual alguém se propõe a fazer ou a m andar fazer de
term inado serviço mediante im portância previamente ajustada.
Salário pago por tarefa tem como base a produção, caso no qual se acorda
que, em um tem po previam ente definido, deverá haver a produção de um a
determ inada tarefa. Salário convencionado por peça é o salário por unidade
de obra.
Parágrafo único. Quando o salário m ínim o mensal do empregado à
comissão ou que tenha direito à percentagem for integrado por parte fixa
e parte variável, ser-lhe-á sempre garantido o salário m ínim o, vedado
qualquer desconto em mês subsequente a título de compensação.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Esta vedação tam bém encontra-se prevista no art. 3o da Lei n. 8.716/93.
Seja o empregado interno ou externo, recebendo por comissão ou percenta
gem, deverá o empregador garantir-lhe o salário m ínim o, que não será pago
a título de adiantamento, mas sim como remuneração base, já que o risco do
negócio não pode ser transferido ao empregado.
Art. 79. (Revogado pelo art. 23 da Lei n. 4.589, de 11.12.1964.)

Art. 80. (Revogado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)

Art. 81. O salário mínimo será determinado pela fórmula Sm = a + b +
c + d + e, em que a , b , c , d e e representam, respectivamente, o valor das
despesas diárias com alimentação, habitação, vestuário, higiene e trans
porte necessários à vida de um trabalhador adulto.
O art. 6o da Lei n. 8.542/92 e o art. 7o, IV, da CF am pliaram os itens neces
sários para a vida do trabalhador que devem ser satisfeitos pelo salário m íni
mo. Além da alimentação, da habitação, do vestuário, da higiene e do tran s
porte, o salário m ínimo deverá satisfazer também a educação, a saúde, o lazer
e a previdência social.
O vale-refeição, fornecido por força do contrato de trabalho, tem caráter
salarial (Súmula n. 241 do TST). O fornecimento de vale-transporte, previs
to na Lei n. 7.418/85 e no seu Decreto Regulam entar n. 95.247/87, não tem
natureza salarial, não tendo incidência sobre a verba da Previdência Social
ou do FGTS. O empregado poderá ter descontado até 6% do seu salário.
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§ Io A parcela correspondente à alimentação terá um valor mínimo igual
aos valores da lista de provisões, constantes dos quadros devidamente
aprovados e necessários à alimentação diária do trabalhador adulto.
Os descontos por fornecimento de alimentação deverão ser feitos de acor
do com a Portaria n. 19/52. Quando a alimentação for preparada pelo próprio
empregador, os descontos não poderão exceder de 25% do salário m ínim o
(art. Io da Lei n. 3.030/56). Para essa hipótese, é necessário que as refeições se
jam preparadas e fornecidas no próprio estabelecimento empregador (art. 2o).
Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela
empresa nos programas de alimentação do trabalhador (PAT) (art. 3o da Lei
n. 6.321/76). A ajuda alimentação fornecida por empresa participante do PAT
não tem caráter salarial (OJ n. 133 da SDI-1 do TST)§ 2o Poderão ser substituídos pelos equivalentes de cada grupo, também
mencionados nos quadros a que alude o parágrafo anterior, os alimentos,
quando as condições da região o aconselharem, respeitados os valores
nutritivos determinados nos mesmos quadros.
H odiernam ente, as convenções e os acordos coletivos das categorias esta
belecem regras quanto à alimentação, o que torna obsoleto o presente dispo
sitivo.
§ 3o O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio fará, periodica
mente, a revisão dos quadros a que se refere o § Io deste artigo.
O presente dispositivo estabelece a competência do M inistério do Traba
lho e Emprego para revisar o quadro a que se refere o § Io deste artigo. En
tretanto, na maioria das vezes, a questão é tratada em convenções ou acordos
coletivos.
Art. 82. Quando o empregador fornecer, in n a t u r a , uma ou mais das
parcelas do salário mínimo, o salário em dinheiro será determinado pela
fórmula Sd = Sm - P, em que Sd representa o salário em dinheiro, Sm o
salário mínimo e P a soma dos valores daquelas parcelas na região.
Salário in natura é o pagamento em utilidades, que tem previsão legal no
art. 458 da CLT. Os percentuais fixados em lei relativos ao salário in natura
se referem apenas às hipóteses em que o empregado percebe salário mínimo,
apurando-se, nas demais, o real valor da utilidade (Súmula n. 258 do TST).
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Parágrafo único. O salário mínimo pago em dinheiro não será inferior
a 30% (trinta por cento) do salário mínimo fixado para a região.
Ainda que as utilidades superem 70% da remuneração, deverá o emprega
dor pagar 30% em dinheiro. Para os rurais, estabelece o art. 9o da Lei n.
5.889/73 que o desconto será lim itado a 20% pela ocupação de m orada e a
25% pelo fornecim ento de alim entação, calculado sobre o valor do salário
m ínimo.
Art. 83. É devido o salário mínimo ao trabalhador em domicílio, con
siderado este como o executado na habitação do empregado ou em oficina
de família, por conta de empregador que o remunere.
Trabalho em domicílio é aquele em que o empregado cum pre suas obriga
ções decorrentes do contrato de trabalho em sua residência. Não se distingue
entre o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado
no domicílio do empregado, desde que esteja caracterizada a relação de em 
prego (art. 6o da CLT). Na prática, para se verificar se o trabalho em domicí
lio é relação de emprego, é necessário verificar, via de regra, se: a) a rem une
ração do em pregado corresponde a salário fixo; b) o trab alh ad o r tem de
executar suas tarefas como se houvesse controle de jornada, embora não haja;
e c) o trabalhador responde pessoalm ente pela execução do serviço, ainda
que tenha algum auxiliar.
O dispositivo em comento garante aos trabalhadores em domicílio salário
m ínim o, desde que não haja piso salarial estabelecido em norm a coletiva.
Seção II
D as Regiões, Zo n as e Subzonas

Os dispositivos da presente Seção restaram todos tacitamente derrogados
pela CF/88, que estabelece, em seu art. 7o, IV, que o salário mínimo é nacional
e unificado.
Art. 84. Para efeito da aplicação do salário mínimo, será o País dividido
em 22 regiões, correspondentes aos Estados, Distrito Federal e Território
do Acre.
Caput tacitamente derrogado pelo Decreto-lei n. 2.351/87, que instituiu o
Piso Nacional de Salários e o salário m ínim o a todo trabalhador, determ i
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nando o reajuste em função da conjuntura socioeconômica do país. Além
disso, o art. 7o, IV, da CF não recepcionou o dispositivo.
Parágrafo único. Em cada região, funcionará um a Comissão de Salário
m ínim o, com sede na Capital do Estado, no D istrito Federal e na sede do
governo do Território do Acre.
Com a unificação nacional do salário m ínimo pelo art. 7o, IV, da CF, o refe
rido dispositivo perdeu sua eficácia ante a sua não recepção pela CF/88.
Art. 85. (Revogado pelo art. 23 da Lei n. 4.589, de 11.12.1964.)

Art. 86. Sempre que, em um a região ou zona, se verifiquem diferenças
de padrão de vida, determ inadas por circunstâncias econômicas de cará
ter urbano, suburbano, rural ou marítimo, poderá o m inistro do Trabalho,
Indústria e Comércio, m ediante proposta da respectiva Comissão de Sa
lário M ínim o e ouvido o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho,
autorizá-la a subdividir a região ou zona, de acordo com tais circunstâncias.
Vejo noto 1 no p ágin o XXI.

Caput tacitamente derrogado pelo Decreto-lei n. 2.351, de 07.08.1987, que
instituiu o Piso Nacional de Salários e o salário mínimo a todo trabalhador, de
terminando o reajuste em função da conjuntura socioeconômica do país. Além
disso, o art. 7o, IV, da CF não recepcionou o dispositivo e seus parágrafos.
§ Io Deverá ser efetuado, tam bém em sua totalidade, e no ato da entre
ga da declaração, o pagam ento do im posto devido, quando se verificar a
hipótese do art. 52.
Antigo porágrofo único renum erodo pelo Lei n. 5.381, de 09.02.1968.

Parágrafo tacitamente derrogado pela Lei n. 4.589, de 11.12.1964, que criou
o D epartam ento Nacional de Emprego e Salário.
§ 2o Enquanto não se verificarem as circunstâncias mencionadas neste
artigo, vigorará nos m unicípios que se criarem o salário m ínim o fixado
para os municípios de que tenham sido desmembrados.
Porágrofo acrescentado pela Lei n. 5.381, de 09.02.1968.

90

I

ARTS. 86 A 116

CARLOS AUGUSTO M. O. MONTEIRO

Parágrafo tacitam ente derrogado pelo Decreto-lei n. 2.351, de 07.08.1987,
que instituiu o Piso Nacional de Salários e o salário m ínim o a todo trabalha
dor, determ inando o reajuste em função da conjuntura socioeconômica do
país.
§ 3o No caso de novos municípios formados pelo desm em bram ento de
mais de um município, vigorará neles, até que se verifiquem as referidas
circunstâncias, o m aior salário m ínim o estabelecido para os municípios
que lhes deram origem.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.381 , de 09.02.1968.

Da mesma forma do parágrafo anterior, o presente dispositivo foi derroga
do tacitamente pelo Decreto-lei n. 2.351/87.
Seção III
Da Constituição das C o m issõ e s

Arts. 87 a 100. (R e v o g a d o s p e lo a r t. 2 3 d a L e i n . 4 .5 8 9 , d e 11.1 2 .1 9 6 4 .)
Seção IV
D a s Atribuições das C o m issõ e s de Salário M ín im o

Arts. 101 a 111. (R e v o g a d o s p e lo a r t. 2 3 d a L e i n . 4 .5 8 9 , d e 11.1 2 .1 9 6 4 .)
Seção V
Da Fixação do Salário M ín im o

Arts. 112 a 115. (R e v o g a d o s p e lo a r t. 2 3 d a L e i n . 4 .5 8 9 , d e 11.12.1964.)

Art. 116. O decreto fixando o salário m ínim o, decorridos 60 (sessenta)
dias de sua publicação no D iá r io O fic ia l , obrigará a todos que utilizem o
trabalho de outrem m ediante remuneração.
§ Io O salário mínimo, uma vez fixado, vigorará pelo prazo de 3 (três) anos,
podendo ser modificado ou confirmado por novo período de 3 (três) anos,
e assim seguidam ente, p o r decisão da respectiva C om issão de Salário
M ínim o, aprovada pelo M inistro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.
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§ 2o Excepcionalmente, poderá o salário mínimo ser modificado, antes
de decorridos 3 (três) anos de sua vigência, sempre que a respectiva Co
missão de Salário Mínimo, pelo voto de 3/4 (três quartos) de seus compo
nentes, reconhecer que fatores de ordem econômica tenham alterado de
maneira profunda a situação econômica e financeira da região interessada.
O presente artigo foi tacitam ente derrogado pelo Decreto-lei n. 2.351/87.
Com base nesse dispositivo, foi editada a Súmula n. 131 do TST, cancelada
pela Res. Adm. do Pleno do TST n. 121/2003 ante a sua inaplicabilidade, pois
editada em uma época superada. Assim dispunha a Súmula: “O salário m í
nimo, um a vez decretado em condições de excepcionalidade, tem imediata
vigência (ex-prejulgado n. 2)”.
Seção VI
D isp osiçõ es Gerais

Art. 117. Será nulo de pleno direito, sujeitando o empregador às sanções
do art. 120, qualquer contrato ou convenção que estipule remuneração
inferior ao salário m ínim o estabelecido na região em que tiver de ser
cumprido.
Em que pese o artigo em questão mencionar nulidade do contrato, é neces
sário declarar nula apenas a cláusula contratual que estabelece salário inferior
ao mínimo, sob pena de se tornar sem efeito um contrato no qual constem
cláusulas de proteção ao empregado. Em se tratando de contrato individual,
poderá o empregado pleitear a rescisão por culpa do empregador, caso haja
uma cláusula nesse sentido. Ainda que não existisse o presente dispositivo, re
feridas cláusulas seriam nulas, conforme determina o art. 9o da CLT.
Art. 118.0 trabalhador a quem for pago salário inferior ao mínimo terá
direito, não obstante qualquer contrato ou convenção em contrário, a
reclamar do empregador o complemento de seu salário mínimo estabele
cido na região em que tiver de ser cumprido.
Poderá ser pleiteada a complementação do salário inferior ao mínimo, ob
servando-se a prescrição prevista no art. 7o, XXIX, da CF. Assim, no prazo de
dois anos da extinção do contrato de trabalho, poderá ser reclamado o com
plemento salarial referente aos últimos cinco anos contados da data da propositura da ação.
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A rt. 119. Prescreve em 2 (dois) anos a ação p a ra reaver a diferença,
contados, para cada pagamento, da data em que o mesmo tenha sido efe
tuado.
Ao se tratar de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorren
tes de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à par
cela esteja tam bém assegurado por preceito de lei (Súmula n. 294 do TST).
Quando não se questionar o direito, as prestações vão prescrevendo, nas quais,
por preceito constitucional, contam-se os últimos cinco anos.
Art. 120. Aquele que infringir qualquer dispositivo concernente ao sa
lário m ínim o será passível de m ulta de cinquenta a dois m il cruzeiros,
elevada ao dobro na reincidência.
A Lei n. 7.855/89, triplicou o valor das multas previstas na CLT. Quem im 
põe a multa é o órgão administrativo e não a Justiça do Trabalho.
Art. 121. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n . 2 2 9, d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)

Arts. 122 e 123. (R e v o g a d o s p e lo a r t. 2 3 d a L e i n. 4 .5 8 9 y d e 11.12.1964.)

Art. 124. A aplicação dos preceitos deste Capítulo não poderá, em caso
algum, ser causa determ inante da redução do salário.
Prescreve o art. 7o, VI, da CF a irredutibilidade do salário salvo convenção
ou acordo coletivo, desde que seja respeitado o salário mínimo, eis que este é
o mínimo para atender as necessidades vitais.
Art. 125. (R e v o g a d o p e lo a r t. 2 3 d a L e i rt. 4 .5 8 9 , d e 11.1 2 .1 9 6 4 .)

A rt. 126. O M inistro do Trabalho, In d ú stria e Com ércio expedirá as
instruções necessárias à fiscalização do salário m ínim o, podendo cometer
essa fiscalização a qualquer dos órgãos componentes do respectivo M inis
tério, e, bem assim, aos fiscais dos Institutos de Aposentadoria e Pensões
na form a da legislação em vigor.
Veja nota 1 n a p ágin a XXL
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A inspeção do trabalho encontra previsão legal nos arts. 626 e segs. da CLT.
Arts. 127 e 128. (Revogados pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.)
CAPÍTULO IV
D A S FÉRIAS A N U A IS
Capítulo com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Seção I
D o Direito a Férias e da sua Duração
Seçõo com denom inaçdo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 129. Todo empregado terá direito anualmente ao gozo de um período
de férias, sem prejuízo da remuneração.
Artigo com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Férias é um período contínuo consagrado ao descanso do empregado para
recuperação das forças e da energia despendidas durante um ano de trabalho.
Conforme previsto na CF (art. 7o, XVII), todos os empregados, urbanos e ru
rais, têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas, com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal. Também a Declaração Universal dos Di
reitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, em seu art. 24, determina que
todo homem tem direito a repouso e lazer, inclusive com a limitação razoável
das horas de trabalho, e a férias remuneradas periódicas. Também a Conven
ção n. 132 da OIT, incorporada ao ordenamento jurídico interno, trata sobre
as férias anuais remuneradas. Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do
Decreto Legislativo n. 47/81, promulgada e publicada pelo Decreto n. 3.197/99
( D J U 06.10.1999), deve ser executada e cum prida inteiramente como nela se
contém (art. Io da Convenção n. 132). O art. 2o da Convenção Internacional
n. 132 determina sua aplicação a todas as pessoas empregadas, à exceção dos
marítimos (a exclusão dos trabalhadores marítimos é em razão de ser consi
derada uma categoria profissional com atividades e condições específicas).
Conclui-se assim a inclusão dos trabalhadores domésticos e rurais, sobretudo
porque o Brasil não apresentou ressalvas ao ratificar a Convenção, não excluin
do de sua abrangência essas categorias de trabalhadores, propondo-se a executá-la e cumpri-la inteiramente (art. 2o, §§ 2o e 3o, da Convenção n. 132). As fé
rias individuais constituem -se no direito de o em pregado interrom per o
contrato de trabalho durante período variável em cada ano sem perda da remu
neração.
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O fundamento para o gozo de férias é físico, moral e social. O objetivo visa
do pela sua instituição é garantir a saúde e a produtividade do trabalhador. As
férias visam a sanar necessidades fisiológicas e morais, capazes de satisfazer as
condições da dignidade humana. Sua finalidade, contudo, é mais ampla e pro
funda, pois tem em mira os progressos cultural, social e econômico da popu
lação. Trata-se de hipótese de interrupção do contrato de trabalho, pois não
haverá a prestação de serviço pelo empregado; entretanto, mantém-se a obri
gação do pagamento de salários pelo empregador.
O terço constitucional é uma gratificação compulsória instituída pela Car
ta Magna, cuja finalidade é proporcionar melhores condições financeiras ao
empregado para usufruir suas férias. Nada obsta, porém, que a lei ordinária,
o acordo coletivo ou a convenção coletiva de trabalho estabeleçam percentual
superior para a respectiva gratificação compulsória. Tal gratificação é devida
tanto nas férias integrais como nas proporcionais, sejam gozadas ou indeni
zadas.
Art. 130. Após cada período de 12 (doze) meses de vigência do contrato
de trabalho, o empregado terá direito a férias, na seguinte proporção:
C a p u t com redaçõo dado pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
O empregado adquire o direito a férias a cada período de doze meses de vi
gência do contrato de trabalho. Trata-se do período aquisitivo. As férias de
vem ser concedidas nos doze meses subsequentes à aquisição do direito, pe
ríodo este denominado concessivo. Se um empregado, por exemplo, foi admitido
em 20.10.2004, seu primeiro período aquisitivo será de 20.10.2004 a 19.10.2005,
iniciando-se o segundo período a partir de 20.10.2005. O empregador deve
rá conceder as férias dentro do período concessivo, ou seja, nos doze meses
subsequentes à aquisição do direito, portanto, de 20.10.2005 a 20.09.2006, sob
pena de pagamento em dobro. A Convenção n. 132 da OIT dispõe em seu art.
3o, § 3o, que a duração das férias não deverá ser inferior a três semanas. O Bra
sil, ao ratificar a referida Convenção, inform ou a OIT conform e facultado
pelo art. 3o, § 4o, a duração do período de férias de no m ínim o trin ta dias,
conforme já estabelecido na CLT. Em seu art. 6o, § Io, a Convenção prevê a
exclusão dos dias feriados oficiais ou costumeiros que se encontram ou não
dentro do período de férias anuais. Assim, na hipótese de um empregado go
zar férias em determ inado mês, os feriados eventualmente existentes no pe
ríodo não poderão ser computados. Dessa forma, o empregado que gozar fé
rias, por exemplo, no mês de novembro e fizer jus a trin ta dias corridos, não
terá os dois dias de feriados (Dia da República e de Finados) computados em
suas férias, tendo direito a mais dois dias.
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1 - 3 0 (trinta) dias corridos, quando não houver faltado ao serviço mais
de 5 (cinco) vezes;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A duração das férias depende da assiduidade do empregado, sofrendo redu
ção na proporção das faltas não justificadas. Assim, o empregado gozará trin 
ta dias corridos de férias se tiver faltado ao serviço de 1 a 5 dias injustificados.
1 1 - 2 4 (vinte e quatro) dias corridos, quando houver tido de 6 (seis) a
14 (quatorze) faltas;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Dependendo do núm ero de faltas injustificadas pelo empregado, este so
frerá redução de suas férias. O inciso em com ento dispõe que o empregado
que faltar ao serviço sem justificativa de 6 a 14 dias farájws a 24 dias corridos
de férias.
III
- 18 (dezoito) dias corridos, quando houver tido de 15 (quinze) a 23
(vinte e três) faltas;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Se o empregado faltar ao serviço de 15 a 23 dias, sem justificativa, terá de
zoito dias corridos de férias.
IV
- 12 (doze) dias corridos, quando houver tido de 24 (vinte e quatro)
a 32 (trinta e duas) faltas.
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Acima de 32 faltas injustificadas, no curso do período aquisitivo, o empre
gado não tem direito a férias.
§ Io É vedado descontar, do período de férias, as faltas do empregado ao
serviço.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

As faltas injustificadas cometidas pelo empregado não podem ser desconta
das do período de férias do trabalhador, uma vez que ele já sofreu o descon
to no salário. Assim, as faltas não justificadas durante o período aquisitivo
não poderão ser compensadas com a respectiva dim inuição do período de
gozo. Por isso, o legislador estabeleceu a escala de dias de férias conforme o
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núm ero de faltas injustificadas d uran te a prestação do serviço. Exemplo:
imagine-se que um empregado tivesse faltado sem justificativa por quatorze
dias. Conforme a escala do art. 130, o empregado terá direito a gozar de 24
dias corridos de férias. No entanto, se a lei não vedasse o desconto, esse mes
mo empregado teria somente dezesseis dias de férias. Portanto, é nesse senti
do a vedação do desconto das faltas não justificadas no período de férias.
§ 2o O período das férias será computado, para todos os efeitos, como
tempo de serviço.
Parágrafo com redaçdo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Embora ocorra a interrupção do contrato de trabalho, visto que não haverá
a obrigação da prestação de serviço pelo empregado, o período das férias será
computado como tempo de serviço. Contudo, cabe lembrar que somente entra
rão nesse computo as férias usufruídas, ficando excluídas aquelas indenizadas.
Art. 130-A. Na modalidade do regime de tempo parcial, após cada período
de 12 (doze) meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá
direito a férias, na seguinte proporção:
C a p u t acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O art. 58-A da CLT prevê o trabalho em regime de tempo parcial. Sua du
ração deverá ser, no m áxim o, de 25 horas semanais. Com a inserção dessa
nova modalidade de contrato de trabalho a regime de tempo parcial, a regra
geral de trin ta dias, no m ínim o, de gozo de férias e a vedação de fracionam ento inferior a dez dias para a fruição deixaram de prevalecer. Portanto,
dependendo da duração do trabalho semanal, o empregado fará jus a um pe
ríodo de férias, conforme escala dos incisos do presente artigo, já que o des
gaste físico e mental do empregado é menor.
1 - 1 8 (dezoito) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 22
(vinte e duas) horas, até 25 (vinte e cinco) horas;
Inciso acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O empregado terá direito a gozar de um período de dezoito dias de férias
se o contrato de trabalho foi firmado com a duração de 23 a 25 horas semanais.
II
- 16 (dezesseis) dias, para a duração do trabalho semanal superior a
20 (vinte) horas, até 22 (vinte e duas) horas;
Inciso acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.
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O empregado terá direito a gozar de um período de dezesseis dias de férias
se o contrato de trabalho foi firmado com a duração de 21 a 22 horas semanais.
III
- 14 (quatorze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a
15 (quinze) horas, até 20 (vinte) horas;
Inciso acrescentado pela M P n . 2.164-41, de 24.08.2001.

O empregado terá direito a gozar de um período de quatorze dias de férias
se o contrato de trabalho foi firmado com a duração de 16 a 20 horas sema
nais.
IV
- 12 (doze) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 10
(dez) horas, até 15 (quinze) horas;
Inciso acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O empregado terá direito a gozar de um período de doze dias de férias se o
contrato de trabalho foi firmado com a duração de 11 a 15 horas semanais.
V
- 10 (dez) dias, para a duração do trabalho semanal superior a 5 (cin
co) horas, até 10 (dez) horas;
Inciso acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O empregado terá direito a gozar de um período de dez dias de férias se o
contrato de trabalho foi firmado com a duração de 6 a 10 horas semanais.
VI
- 8 (oito) dias, para a duração do trabalho semanal igual ou inferior
a 5 (cinco) horas.
Inciso acrescentado pela M P n . 2.164-41, de 24.08.2001.

O empregado terá direito a gozar de um período de oito dias de férias se o
contrato de trabalho foi firmado com a duração de cinco ou menos horas se
manais.
Parágrafo único. O empregado contratado sob o regime de tempo parcial
que tiver mais de 7 (sete) faltas injustificadas ao longo do período aquisi
tivo terá o seu período de férias reduzido à metade.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O empregado não perde o direito às férias. Contudo, o período será reduzi
do à metade se tiver faltado ao serviço sem justificativa por oito dias ou mais.

98

I

ART. 131

ELAINE BERINIC. OLIVEIRA

Art. 131. Não será considerada falta ao serviço, para os efeitos do artigo
anterior, a ausência do empregado:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A seguir, estão previstas as hipóteses de ausências legais que não serão con
sideradas no computo dos dias de férias. Além das faltas abaixo justificadas,
podem ocorrer outros motivos tam bém abonados pelo empregador ou cons
tantes de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
I - nos casos referidos no art. 473;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O art. 473 da CLT apresenta as hipóteses em que o empregado poderá dei
xar de com parecer ao serviço, sem que haja a dim inuição ou o desconto de
seu salário, configurando-se como faltas justificadas. Veja os comentários do
referido artigo.
II - durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de
maternidade ou aborto, observados os requisitos para percepção do salário-maternidade custeado pela Previdência Social;
Inciso com redação dada pela Lei n. 8.921, de 25.07.1994.

Os arts. 71 a 73 da Lei n. 8.213/91 asseguram à empregada o direito de rece
ber, se forem preenchidos os requisitos necessários, o salário-m aternidade.
Trata-se de um benefício previdenciário concedido quando do nascimento
do filho da segurada, perm itindo-lhe o afastamento do exercício de sua ati
vidade por um período de 120 dias (art. 7o, XVIII, da CF), sem prejuízo do
emprego e do salário. No caso de aborto involuntário, considerado, portan
to, legal, a empregada terá direito ao afastamento do trabalho por um período
de duas semanas. Ressalta-se que o art. 71-A da Lei n. 8.213/91, acrescentado
pelas Leis ns. 10.421/2002 e 12.873/2013, concedem tratam ento igualitário à
mãe biológica e ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou
obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança, porque estes podem
não estar debilitados fisicamente, mas também necessitam de um período de
afastamento da atividade profissional para convivência e adaptação junto ao
filho. A lei, portanto, concede o pagamento do salário-maternidade pelo pe
ríodo de 120 dias tam bém ao segurado ou segurada que adotarem crianças.
Assim, o período de licença-maternidade não será considerado falta ao ser
viço.
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III
- por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, excetuada a hipótese do inci
so IV do art. 133;
Inciso com redaçõo dad a pela Lei n. 8.726, de 05.11.1995.

Acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a ser
viço da empresa, ou ainda pelo exercício do trabalho dos segurados especiais,
de form a a provocar lesão corporal ou perturbação funcional que cause a
morte, a perda ou a redução da capacidade para o trabalho, perm anente ou
temporária. Classicamente, diz-se que o acidente de trabalho é um aconteci
m ento casual, fortuito e imprevisto que ocorre pelo exercício da atividade
profissional, a serviço de uma empresa. No entanto, na maioria dos casos, ele
ocorre pelo descumprimento das normas de segurança e higiene do trabalho,
por negligência do empregador.
Para fins previdenciários, as doenças profissionais, as doenças do trabalho
e os acidentes de percurso - in itinere- equiparam-se aos acidentes de traba
lho. Se o afastamento decorrer de acidente de trabalho, o empregado recebe
rá auxílio-doença acidentário; se, ao contrário, decorrer de doença comum,
receberá auxílio-doença. A diferença fundam ental entre um e outro se refe
re à obrigatoriedade do depósito do FGTS na prim eira hipótese. O emprega
do terá direito a férias desde que, dentro do período aquisitivo o afastamen
to por auxílio-doença não tenha ultrapassado seis meses, mesmo descontínuos
(art. 133, IV, da CLT).
IV
- justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver
determinado o desconto do correspondente salário;
Inciso com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.555, de 15.04.1977.

As faltas justificadas pela empresa são aquelas em que o empregado não
comparece ao serviço, mas o empregador não procede ao desconto no salário.
V
- durante a suspensão preventiva para responder a inquérito admi
nistrativo ou de prisão preventiva, quando for impronunciado ou absol
vido; e
Inciso com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.555, de 15.04.1977.

De acordo com o art. 853 da CLT, o empregado estável somente poderá ter
como extinto o seu contrato de trabalho por justa causa após a apuração de
falta grave por meio do respectivo inquérito, ajuizado perante a Justiça do
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Trabalho. D urante a tram itação da respectiva ação, o empregado poderá ser
suspenso de suas atividades. Assim, não será considerado falta o período de
suspensão enquanto estiver respondendo ao inquérito adm inistrativo. D u
rante a prisão preventiva para apuração de crime, o empregado ficará impe
dido de comparecer ao serviço. Se ocorrer a im pronúncia, ou seja, se o juiz
concluir que não há provas suficientes para in crim in ar o réu, de m odo a
submetê-lo ao júri popular, ou se o empregado for absolvido nos demais cri
mes, o respectivo período de afastamento não será considerado falta ao ser
viço para aplicação da regra do art. 130 da CLT.
VI - nos dias em que não tenha havido serviço, salvo na hipótese do
inciso III do art. 133.
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535 , de 13.04.1977.

Prevalece a regra geral de que as faltas injustificadas cometidas pelo em 
pregado durante o período aquisitivo das férias serão descontadas de seu sa
lário. C ontudo, o art. 133 da CLT excepcionou algumas hipóteses, que são
consideradas faltas legais. O inciso em comento estabelece que a não presta
ção de serviço pelo empregado nos dias em que não houver expediente nas
dependências da empresa não será considerada falta, salvo se o empregado
não trabalhar por mais de trinta dias com recebimento de salário.
Art. 132. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado
para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo,
desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 (noventa) dias
da data em que se verificar a respectiva baixa.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Em razão do serviço m ilitar obrigatório (art. 143 da CF), o contrato de tra
balho fica suspenso. Se o empregado retornar ao trabalho dentro de noventa
dias da data da respectiva baixa, o tempo de serviço anterior à incorporação
será com putado no período aquisitivo.
Art. 133. Não terá direito a férias o empregado que, no curso do período
aquisitivo:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

As férias têm como finalidade repor as energias do trabalhador. Assim, na
ocorrência das hipóteses arroladas nos incisos do presente artigo, o em pre
gado que perm anecer afastado da prestação do serviço, dentro do período
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aquisitivo, por algum dos motivos a seguir apresentados, deixará de gozar as
férias, pois suas energias já foram restauradas. Caso ocorram os motivos que
ensejem a perda do direito às férias, inicia-se um novo período aquisitivo a
partir do retorno do empregado aos serviços.
I
- deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 (sessenta) dias
subsequentes à sua saída;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O empregado que, por exemplo, pede demissão ou se aposenta voluntaria
mente no curso do período aquisitivo e não retorna ao emprego no período
de sessenta dias perde o direito de usufruir férias.
II
- permanecer em gozo de licença, com percepção de salários, por mais
de 30 (trinta) dias;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Essa é a hipótese de licença remunerada. O empregado deixará de gozar fé
rias se ficar afastado do serviço, dentro do período aquisitivo, além de trinta
dias. A licença-maternidade não interrom pe o período aquisitivo das férias.
Sendo assim, os 120 dias de afastamento da licença-maternidade são compu
tados norm alm ente como se a em pregada estivesse em serviço. Se o parto
ocorrer durante o período das férias, elas serão interrom pidas e, quando do
térm ino da licença-maternidade, será retomado o restante do gozo das férias.
III
- deixar de trabalhar, com percepção do salário, por mais de 30
(trinta) dias, em virtude de paralisação parcial ou total dos serviços da
empresa; e
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Caso a empresa venha a paralisar suas atividades por um período superior
a trinta dias e o empregado não prestar seus serviços, porém receber seu sa
lário, ele perderá o direito às férias.
IV
- tiver percebido da Previdência Social prestações de acidente de tra
balho ou de auxílio-doença por mais de 6 (seis) meses, embora descontínuos.
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Se durante o período aquisitivo de férias ocorrer percepção de auxílio-doença pelo empregado por mais de seis meses, mesmo com interrupções
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no período, ele perderá o direito às férias. A perda do direito às férias decor
rente de percepção de auxílio-doença, bem como o novo período aquisitivo,
deverão ser anotados na CTPS e no livro de registro. Portanto, o recebimen
to de prestações por doença ou acidente por um período superior a seis me
ses, ainda que descontínuos, desconsiderados os quinze prim eiros dias de
afastamento, que são pagos pela empresa, no mesmo período aquisitivo, im 
plica a perda do direito às férias correspondentes. Caso o afastamento, em 
bora superior a seis meses, recaia em períodos aquisitivos diversos, de forma
que em nenhum deles, isoladamente considerados, supere o período de seis
meses, o direito às férias não sofrerá qualquer alteração em quaisquer dos pe
ríodos aquisitivos.
§ Io A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na Car
teira de Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Os afastamentos por motivo de acidente de trabalho e de auxílio-doença
devem ser anotados em CTPS pelo INSS. As demais hipóteses de interrupção
(incisos I, II e III) deverão ser anotadas pelo empregador.
§ 2o Iniciar-se-á o decurso de novo período aquisitivo quando o empre
gado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo,
retornar ao serviço.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Se o empregado deixar o emprego e não for readm itido dentro de sessenta
dias da sua saída; se perm anecer em gozo de licença ou deixar de trabalhar
em virtude de paralisação da empresa por mais de trinta dias com percepção
de salário; ou ainda, se tiver percebido do INSS prestações de acidente de tra
balho ou auxílio-doença, o empregado perderá o período aquisitivo anterior,
iniciando-se novo período aquisitivo de férias a partir de seu retorno ao tra
balho.
§ 3o Para os fins previstos no inciso III deste artigo a empresa comuni
cará ao órgão local do Ministério do Trabalho, com antecedência mínima
de 15 (quinze) dias, as datas de início e fim da paralisação total ou parcial
dos serviços da empresa, e, em igual prazo, comunicará, nos mesmos
termos, ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como
afixará aviso nos respectivos locais de trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.016, de 30.03.1995.
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Para evitar que a empresa se utilize indiscrim inadam ente do expediente
da paralisação parcial ou total de suas atividades, acarretando ao empregado
a perda do direito às férias, com o intuito de não pagamento do terço consti
tucional, o dispositivo legal determ ina a comunicação ao órgão do M inisté
rio do Trabalho e Emprego e ao sindicato de classe do empregado, com ante
cedência de quinze dias, o início e fim da paralisação, além da afixação de
aviso nos locais de trabalho.
§ 4o (Vetado.)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.016 , de 30.03.1995.

Seção II
Da C on cessão e da Época das Férias
Seção com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 134. As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só
período, nos 12 (doze) meses subsequentes à data em que o empregado
tiver adquirido o direito.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A concessão de férias é ato do empregador no exercício de seu poder de di
reção. Portanto, dentro do período concessivo, isto é, nos doze meses subse
quentes à aquisição do direito às férias, estas serão concedidas para gozo em
um só período, que não pode iniciar-se no domingo, já que se trata de des
canso semanal remunerado.
§ Io Somente em casos excepcionais serão as férias concedidas em 2
(dois) períodos, um dos quais não poderá ser inferior a 10 (dez) dias cor
ridos.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Em regra, as férias deverão ser concedidas em um só período. Contudo, a
CLT perm ite que, em casos excepcionais, entendidos como força m aior ou
caso fortuito, elas podem ser concedidas em dois períodos. Porém, um deles
não poderá ser inferior a dez dias. Entretanto, a Convenção n. 132 da OIT es
tabelece em seu art. 8o, § 2o, que, salvo estipulação em contrário contida em
acordo, um a das frações do período deverá corresponder pelo menos a duas
semanas de trabalho. Relativamente aos empregados contratados sob o regi
me de tempo parcial, a MP n. 1.709/98 inicialmente vedava o parcelamento
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das férias em dois períodos. Todavia, tal proibição não foi m antida nas ree
dições da mencionada medida, de forma a possibilitar o referido parcelamen
to, desde que um dos períodos seja de pelo menos dez dias.
§ 2o Aos menores de 18 (dezoito) anos e aos maiores de 50 (cinquenta)
anos de idade, as férias serão sempre concedidas de uma só vez.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

É proibido o parcelamento das férias aos empregados menores de 18 e maio
res de 50 anos de idade. Verifica-se que não há previsão de excepcionalidade
para o fracionamento. O fundam ento legal da obrigatoriedade da concessão
das férias em um único período, ao que parece, é a proteção do m enor e do
idoso, que, teoricamente, teriam condições físicas fragilizadas.
Art. 135. A concessão das férias será participada, por escrito, ao empre
gado, com antecedência de, no mínimo, 30 (trinta) dias. Dessa participa
ção o interessado dará recibo.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 7.414, de 09.12.1985.

A comunicação da concessão das férias é um ato do empregador no exer
cício de seu poder diretivo e deverá ser feita ao empregado de forma escrita,
com antecedência m ínim a de trinta dias, logicamente para que o empregado
possa planejar suas férias. Ao receber a comunicação, o empregado assinará
o respectivo recibo.
§ Io O empregado não poderá entrar no gozo das férias sem que apre
sente ao empregador sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, para
que nela seja anotada a respectiva concessão.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

É indispensável, para que o empregado possa iniciar o gozo das férias, que
apresente sua CTPS para o procedimento das respectivas anotações relativas
às férias.
§ 2o A concessão das férias será, igualmente, anotada no livro ou nas
fichas de registro dos empregados.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A concessão das férias será anotada tam bém em livro ou ficha de registro
dos empregados. De acordo com a LC n. 123/2006, art. 51, II, as microem-
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presas e as empresas de pequeno porte são dispensadas de procederem à ano
tação das férias de seus empregados nos respectivos livros ou fichas de re
gistro.
Art. 136. A época da concessão das férias será a que melhor consulte os
interesses do empregador.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O poder diretivo do empregador consiste na capacidade de organizar e con
trolar as regras de trabalho e produção de seu empreendimento. A organiza
ção da época da concessão de férias encontra-se dentro do poder diretivo do
empregador, a quem cabe decidir acerca do melhor momento para conceder
o período de férias a serem gozadas pelo empregado.
A Convenção n. 132 da OIT, inserida no ordenam ento jurídico brasileiro,
prevê em seu art. 10, § Io, que o período de gozo das férias será determinado
pelo empregador, porém após consulta ao empregado, salvo a fixação por re
gulamento, acordo coletivo, sentença arbitrai ou qualquer outra maneira con
forme a prática nacional. Para a fixação do período de férias, o empregador
deverá levar em conta as necessidades do trabalho e as possibilidades de re
pouso e diversão ao alcance da pessoa empregada (art. 10, § 2o, da Conven
ção Internacional).
§ Io Os membros de uma família, que trabalharem no mesmo estabele
cimento ou empresa, terão direito a gozar férias no mesmo período, se
assim o desejarem e se disto não resultar prejuízo para o serviço.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Referido dispositivo trata de um a exceção à regra, já que, de m aneira ge
ral, é o empregador quem decide o momento da concessão das férias. Porém,
quando os membros de uma família trabalharem para o mesmo empregador,
terão o direito de gozar férias conjuntamente, desde que isso não acarrete pre
juízo ao serviço.
§ 2o O empregado estudante, menor de 18 (dezoito) anos, terá direito a
fazer coincidir suas férias com as férias escolares.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A razão deste dispositivo é perm itir que o trabalhador possa coincidir suas
férias com as escolares, a fim de perm itir-lhe viajar, passear, enfim, desfrutar
efetivamente do descanso, que é o objetivo maior das férias.
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Art. 137. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que
trata o art. 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

As férias devem ser concedidas pelo empregador após o período aquisitivo,
dentro dos doze meses subsequentes. Sempre que forem concedidas após o pra
zo legal - período concessivo o empregador pagará em dobro a respectiva re
muneração. Ressalte-se que fica mantida a obrigação de o empregador conce
der as férias. Exemplos: a) o empregado foi admitido em 05.05.2002; o período
aquisitivo ocorrerá de 05.05.2002 a 04.05.2003; o período concessivo será de
05.05.2003 a 04.05.2004; se as férias forem concedidas em qualquer tempo a
partir dessa data, a remuneração deverá ser paga em dobro, inclusive com o ter
ço constitucional; b) o empregado foi admitido em 03.05.2002; o período aqui
sitivo ocorrerá de 03.05.2002 a 02.05.2003; o período concessivo será de 03.05.2003
a 02.05.2004; as férias serão gozadas de 16.04 a 15.05.2004; a remuneração de
verá ser de forma simples para os dezessete dias gozados dentro do período con
cessivo - 16.04 a 02.05.2004 - e os treze dias gozados após o período concessi
vo - 03.05 a 15.05.2004 - serão remunerados em dobro. Ressalte-se que o período
de gozo das férias é normal, somente a remuneração é paga em dobro.
§ Io Vencido o mencionado prazo sem que o empregador tenha conce
dido as férias, o empregado poderá ajuizar reclamação pedindo a fixação,
por sentença, da época de gozo das mesmas.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O Poder Judiciário é o últim o lugar em cuja porta o cidadão pode bater
para fazer valer os seus direitos. Assim, se o empregador, mesmo sabendo da
obrigação de conceder as férias, não se incum bir dessa obrigação, pode o tra
balhador, sozinho ou com a assistência do seu sindicato de classe, buscar a
efetivação do direito ao gozo das férias e o pagamento em dobro da respecti
va remuneração. A decisão, se não for cum prida, ensejará até a condenação
crim inal do empregador por crim e de desobediência (art. 330 do CP).
§ 2o A sentença cominará pena diária de 5% (cinco por cento) do salário
mínimo da região, devida ao empregado até que seja cumprida.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Ao ser ajuizada a ação pelo empregado, a pleitear a fixação do gozo de férias,
o juiz, na sentença, fixará o respectivo período e ainda fixará pena pecuniária
diária de 5% do salário mínimo a ser imposta ao empregador até que este cum 
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pra a decisão. A pena pecuniária será revertida ao trabalhador, não se tratando,
portanto, de multa administrativa. Essa multa cominada tem por fim punir o
empregador que descumpre a lei e representa uma verdadeira coação econômica,
uma vez que o seu valor aumenta conforme a demora no cumprimento do co
mando judicial. Como se vê, não há limitação para o seu valor final, porque não
se trata de cláusula penal, mas sim de verdadeira astreinte.
§ 3o Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao
órgão local do Ministério do Trabalho, para fins de aplicação da multa de
caráter administrativo.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1.535 , de 13.04.1977.

A concessão das férias é norm a de ordem pública, cujo descumprimento,
reconhecido em sentença transitada em julgado, ensejará a remessa de cópia
ao M inistério do Trabalho para a aplicação da m ulta adm inistrativa pelo re
ferido órgão, o que tam bém constitui um a forma de punição pelo Estado.
Art. 138. Durante as férias, o empregado não poderá prestar serviços a
outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazê-lo em virtude de con
trato de trabalho regularmente mantido com aquele.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Nada impede que o trabalhador preste serviço para mais de um emprega
dor, ou seja, não é requisito do contrato de trabalho a exclusividade, desde que
haja compatibilidade de horário. O presente artigo dispõe que o trabalhador
não pode exercer durante as férias qualquer outra atividade remunerada, sal
vo se já a viesse exercendo cumulativamente ou a entidade patronal o autori
zar a isso. O objetivo da norma é forçar o empregado a gozar as férias para re
cuperar as energias perdidas durante o período aquisitivo.
Seção III
D a s Férias Coletivas
Seçõo com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 139. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de
uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

São férias coletivas as concedidas, de forma simultânea, a todos os empre
gados de um a empresa, ou apenas aos empregados de determ inados estabe
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lecim entos ou setores de um a empresa, independentem ente de terem sido
completados ou não os respectivos períodos aquisitivos. As férias coletivas
deverão abranger, necessariamente, todos os empregados da unidade consi
derada, seja um estabelecimento, seja apenas um setor. As férias coletivas se
rão gozadas na época fixada em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Caso não haja tal previsão, cabe ao empregador a adoção do regime e a deter
minação da época de sua concessão. Não há disposição legal que proíba a con
cessão de férias coletivas aos empregados contratados em regime de tempo
parcial (art. 58-A da CLT).
Na doutrina, instala-se uma controvérsia com relação ao parcelamento de
férias coletivas de empregados menores de 18 anos e maiores de 50. Para al
guns, tal vedação aplica-se somente às férias individuais e não às coletivas.
Para outros, empregados menores de 18 e maiores de 50 anos de idade gozam
de licença remunerada durante o período das férias coletivas, em face da proi
bição de fracionamento (art. 134, § 2o). Na concessão das férias coletivas tam 
bém se aplica a regra da vedação de desconto das faltas injustificadas come
tidas pelo em pregado (art. 130, § Io, da CLT). As férias coletivas tam bém
deverão ser remuneradas com o acréscimo de um terço, como previsto na CF.
§ Io As férias poderão ser gozadas em 2 (dois) períodos anuais desde que
nenhum deles seja inferior a 10 (dez) dias corridos.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1535, de 13.04.1977.

As férias coletivas poderão ser fracionadas em dois períodos, sendo veda
do, entretanto, período inferior a dez dias, independentem ente da ocorrên
cia de casos excepcionais. A razão é que prazo inferior ao anteriorm ente re
ferido é insuficiente e ineficaz para atingir os objetivos das férias. Em um
período muito curto de férias, o empregado sequer consegue desligar-se men
talm ente dos afazeres laborais para bem usufruir as férias.
§ 2o Para os fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao
órgão local do Ministério do Trabalho, com a antecedência mínima de 15
(quinze) dias, as datas de início e fim das férias, precisando quais os esta
belecimentos ou setores abrangidos pela medida.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Entre outras formalidades, a concessão de férias coletivas carece da comu
nicação de sua ocorrência ao M inistério do Trabalho e Emprego, com ante
cedência m ínim a de quinze dias, exceto para microempresas e empresas de
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pequeno porte. Na comunicação, o empregador dará conhecim ento à enti
dade das datas de início e fim das férias, mencionando os estabelecimentos
ou setores abrangidos. Trata-se de mera comunicação e não de pedido de au
torização, pois a concessão das férias coletivas é ato do empregador.
§ 3o Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunica
ção aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional, e
providenciará a afixação de aviso nos locais de trabalho.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O dispositivo legal analisado determ ina o envio de cópia da comunicação
das férias coletivas ao sindicato dos trabalhadores - sindicato da categoria
profissional - , sem fazer menção à necessidade de se com unicar ao sindicato
da categoria econôm ica (sindicato dos empregadores). A inda sob pena de
m ulta adm inistrativa, o empregador deverá afixar, nos locais de trabalho, o
aviso das respectivas férias coletivas com data de início e térm ino, bem como
indicar os setores abrangidos.
Art. 140. Os empregados contratados há menos de 12 (doze) meses go
zarão, na oportunidade, férias proporcionais, iniciando-se, então, novo
período aquisitivo.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O empregado só fará jus às férias após cada período completo de doze me
ses de vigência do contrato de trabalho. As férias proporcionais são calcula
das à razão de 1/12 de 30,24,18 ou 12 dias por mês de serviço ou fração supe
rior a 14 dias, considerado o total de faltas injustificadas verificadas no período
correspondente. Q uando se tratar de férias coletivas, que acarretam parali
sação das atividades da empresa ou de determinados estabelecimentos ou se
tores, os empregados que não completaram ainda o período aquisitivo ficam
impedidos de prestar serviços. Assim, o empregado que tiver menos de doze
meses de serviço gozará férias proporcionais, com quitação do período aqui
sitivo anterior e início da contagem de novo período. Exemplo: o empregado
foi contratado em 02.05.2001. O em pregador concederá férias coletivas de
vinte dias a partir de 17.12.2001 até o dia 05.01.2002. Nesse caso, o direito ad
quirido do empregado constitui 8/12, o que corresponde a vinte dias, tempo
idêntico ao da duração das férias. Assim, o período aquisitivo desse em pre
gado ficará quitado, iniciando novo período a p artir do dia 17.12.2001.
Sendo as férias proporcionais do trabalhador inferiores ao período das fé
rias coletivas a serem concedidas e na impossibilidade de este ser excluído da
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medida, o empregador deverá considerar licença rem unerada os dias que ex
cederem àqueles correspondentes ao direito adquirido pelo empregado, e o
valor não poderá ser descontado dele posteriorm ente, seja em rescisão, seja
em concessão de férias do próximo período aquisitivo. Exemplo: o emprega
do foi contratado em 03.09.2001; o empregador concederá férias coletivas de
quinze dias a partir de 20.12.2001 até o dia 04.01.2002. O direito adquirido
do empregado constitui 4/12, o que corresponde a dez dias de férias propor
cionais. Serão pagos como férias coletivas dez dias, e os cinco dias restantes
serão pagos como licença remunerada, ou seja, na folha de pagamento nor
mal. O período aquisitivo desse empregado ficará quitado, iniciando novo
período a partir do dia 20.12.2001.
Se, na ocasião das férias coletivas, o empregado tiver direito a férias proporcio
nais superiores ao período de férias coletivas concedido pela empresa, o emprega
dor deverá conceder o período de férias coletivas ao empregado e complementar
os dias restantes em outra época, dentro do período concessivo, ou ainda conce
der ao empregado todo o período de férias adquirido para que haja quitação to 
tal. Exemplo: o empregado foi contratado em 01.03.2001.0 empregador concede
rá coletivas de vinte dias a partir do dia 17.12.2001 até o dia 05.01.2002.0 direito
adquirido do empregado constitui em 10/12, o que corresponde a 25 dias de fé
rias. Nesse caso, serão pagos como férias coletivas vinte dias, e os cinco dias restan
tes deverão ser concedidos posteriormente, dentro do período concessivo, ou, se
o empregador preferir, poderão ser concedidos na sequência das férias coletivas.
O novo período aquisitivo desse empregado inicia-se no dia 17.12.2001.
Art. 141. Q uando o núm ero de empregados contemplados com as férias
coletivas for superior a 300 (trezentos), a empresa poderá promover, m e
diante carim bo, anotações de que trata o art. 135, § Io.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O empregado não poderá entrar em gozo de férias sem que apresente ao
empregador a sua CTPS, para que nela seja anotada a respectiva concessão,
anotação esta que poderá, em se tratando de empresa com mais de trezentos
empregados, ser feita m ediante carimbo. A concessão das férias será igual
mente anotada no livro ou nas fichas de registro dos empregados.
§ Io O carimbo, cujo modelo será aprovado pelo Ministério do Trabalho,
dispensará a referência ao período aquisitivo a que correspondem , para
cada empregado, as férias concedidas.
Parágrafo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
Veja nota 1 n a p ágin a XXL
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A Portaria n. 3.626, de 13.11.1991, revogou a Portaria n. 3.560, de 10.10.1979,
que aprovou modelo de carim bo para anotações de férias coletivas para as
empresas com mais de trezentos empregados. Portanto, a utilização de ca
rim bo padronizado deixou de ser obrigatória, apesar de persistir a obrigato
riedade das anotações na CTPS, que podem ser feitas, então, com o uso, por
exemplo, de etiquetas gomadas, autenticadas pelo em pregador ou por seu
representante legal, ou até mesmo de carimbo, de conteúdo a critério do em
pregador. Não será necessária a referência ao período aquisitivo a que correspon
dem as férias, independentemente da forma utilizada pelo empregador para
proceder à anotação.
§ 2o Adotado o procedimento indicado neste artigo, caberá à empresa
fornecer ao empregado cópia visada do recibo correspondente à quitação
mencionada no parágrafo único do art. 145.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Após anotar a CTPS, o empregador fornecerá ao trabalhador cópia do re
cibo de quitação das férias coletivas, do qual deverá constar a indicação do
início e do térm ino das férias.
§ 3o Quando da cessação do contrato de trabalho, o empregador anota
rá na Carteira de Trabalho e Previdência Social as datas dos períodos
aquisitivos correspondentes às férias coletivas gozadas pelo empregado.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Embora seja dispensado de mencionar nas anotações da CTPS os períodos
aquisitivos das férias coletivas concedidas, o empregador deverá fazê-lo quan
do da extinção do contrato de trabalho.
Seção IV
Da Rem uneração e do A b o n o de Férias
Seção com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 142. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que
lhe for devida na data da sua concessão.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Durante as férias, o empregado perceberá a remuneração que lhe for devida
na data da sua concessão. A CF/88, em seu art. 7o, XVII, assegura o gozo de fé
rias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal. Se ocorrer rea
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juste do salário no mês de concessão das férias, o empregado terá direito às di
ferenças - inclusive no terço constitucional e no abono pecuniário, se for o caso.
§ Io Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apurar-se-á a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data
da concessão das férias.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Para os empregados que recebem por hora, com jornadas variáveis, apura-se a média de horas do período aquisitivo, multiplicado pelo valor da hora do
dia da concessão das férias, acrescido do terço constitucional. O valor do salá
rio das férias não poderá ser inferior ao salário mínimo legal ou convencional
(veja Súmula n. 199 do STF).
§ 2o Quando o salário for pago por tarefa tomar-se-á por base a média
da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor
da remuneração da tarefa na data da concessão das férias.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O pagamento de salário por tarefa compreende forma mista de rem unera
ção, que resulta na realização de um serviço dentro de um determinado tem
po. O cálculo para pagamento das férias do empregado remunerado por ta
refa será feito pela média da produção no período aquisitivo, multiplicado
pelo valor da tarefa no dia da concessão, acrescido do terço constitucional.
§ 3o Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem,
apurar-se-á a média percebida pelo empregado nos 12 (doze) meses que
precederem à concessão das férias.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Para os empregados que recebem por comissão ou percentagem sobre ven
das, a remuneração-base para o cálculo das férias é obtida pela média aritm é
tica dos valores recebidos nos doze meses anteriores à concessão das férias,
acrescida de um terço constitucional. Se a base da remuneração do emprega
do for por viagem, apurar-se-á a média de viagens no período, multiplicando-se pelo valor da viagem no dia da concessão das férias.
§ 4o A parte do salário paga em utilidades será computada de acordo
com a anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
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O art. 458 da CLT perm ite o pagamento de salário em utilidades e enum e
ra de forma exemplificativa, não taxativa, as prestações in natura. Contudo,
o art. 82, parágrafo único, do mesmo diploma legal dispõe que pelo menos
30% do salário m ínim o deverá ser pago em pecúnia. O presente parágrafo
determ ina que a parte do salário pago em utilidades será computada na for
mação da base de cálculo para a rem uneração das férias do empregado, de
acordo com a anotação na CTPS. Caso não tenha havido a anotação do salário-utilidade na CTPS, mas tenha sido pago, este integrará o cálculo das férias.
§ 5o Os adicionais por trabalho extraordinário, noturno, insalubre ou
perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da
remuneração das férias.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Os pagamentos de adicionais, tais como por horas extras, por insalubridade,
por periculosidade, por trabalho noturno etc., verificados durante o período aquisi
tivo, integrarão o salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias,
independentemente de sua habitualidade ou não. Com relação ao pagamento de
gorjetas e gratificações habituais, se estas forem pagas ao empregado, entende-se
que deverão ser integradas ao salário para fins de cálculo e pagamento de férias,
devendo ser calculados pela média recebida durante o período aquisitivo.
§ 6o Se, no momento das férias, o empregado não estiver percebendo o
mesmo adicional do período aquisitivo, ou quando o valor deste não tiver
sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele
período, após a atualização das importâncias pagas, mediante incidência
dos percentuais dos reajustamentos salariais supervenientes.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Q uando da concessão das férias, os valores pagos a título de adicional in
tegrarão a respectiva base de cálculo, devendo, no caso de o valor não ser o
mesmo durante todo o período aquisitivo, ser com putada a média dos últi
mos doze meses do período, a qual será atualizada mediante a utilização dos
mesmos índices de reajuste aplicados aos salários percebidos durante o pe
ríodo de aquisição do direito às férias.
Art. 143. É facultado ao empregado converter 1/3 (um terço) do período
de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração
que lhe seria devida nos dias correspondentes.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

114

|

ARTS. 143 E 144

ELAINE BERINIC. OLIVEIRA

O abono pecuniário é a faculdade concedida por lei ao empregado em con
verter um terço do seu período de fruição de férias em dinheiro, no valor da
rem uneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. O objetivo do
direito do empregado às férias é de lhe conceder um justo e reparador des
canso. Por isso, a lei não perm ite a conversão de todo o período em pecúnia,
ou seja, vender asfériasy autorizando apenas que um terço do direito a que o
empregado fizer jus seja convertido em dinheiro. Se no decorrer das férias
houver reajuste salarial, o empregado terá direito às diferenças apuradas em
relação ao abono pecuniário.
§ Io O abono de férias deverá ser requerido até 15 (quinze) dias antes
do término do período aquisitivo.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A faculdade de o empregado converter um terço de suas férias em dinhei
ro depende de um procedimento formal, ou seja, do requerimento ao empre
gador até quinze dias antes de completar o período aquisitivo de férias. Caso
o empregado não requeira dentro desse prazo e o faça extemporaneamente,
ficará na dependência da concordância ou não do empregador.
§ 2o Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este ar
tigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato
representativo da respectiva categoria profissional, independendo de re
querimento individual a concessão do abono.
Parágrafo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

No caso de férias coletivas, a conversão de um terço em abono pecuniário
deverá ser objeto de negociação firmada por meio de acordo coletivo.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos empregados sob o regime
de tempo parcial.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

Aos empregados contratados pelo regime de tempo parcial, é vedada a fa
culdade de converter em pecúnia parte de suas férias. Assim sendo, deverão
efetivamente usufruí-las integralmente.
Art. 144. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o
concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamen
to da empresa, de convenção ou acordo coletivo, desde que não excedente
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de 20 (vinte) dias do salário, não integrarão a remuneração do empregado
para os efeitos da legislação do trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997.

O artigo antecedente faculta ao empregado converter um terço de suas fé
rias em pecúnia, cuja verba tem natureza indenizatória. Nada impede, desde
que seja previsto em cláusulas contratuais ou em ajustes coletivos, que o abo
no pecuniário seja superior a um terço das férias. Se for assim, somente inte
grarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação trabalhista
caso seja superior a vinte dias de salário.
Art. 145. O pagamento da remuneração das férias e, se for o caso, o do
abono referido no art. 143 serão efetuados até 2 (dois) dias antes do início
do respectivo período.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

O empregador é obrigado a efetuar o pagamento das férias, do adicional de
um terço e do abono pecuniário, se for o caso, em até dois dias antes da con
cessão das férias, para propiciar ao empregado os recursos financeiros neces
sários ao custeio das próprias férias. A não observância desse prazo acarreta
rá ao empregador a imposição de m ulta adm inistrativa.
Parágrafo único. O empregado dará quitação do pagamento, com indi
cação do início e do termo das férias.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Quando do pagamento, o empregado assinará docum ento de quitação, do
qual constará, além dos valores pagos, a indicação do início e térm ino das fé
rias.
Seção V
D o s Efeitos da C essação do Contrato de Trabalho
Seção com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 146. Na cessação do contrato de trabalho, qualquer que seja a sua
causa, será devida ao empregado a remuneração simples ou em dobro,
conforme o caso, correspondente ao período de férias cujo direito tenha
adquirido.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
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Com a ruptura do contrato de trabalho, haverá a impossibilidade do gozo
das férias durante o período contratual. Nesse caso, deverão ser pagas, na res
cisão, as férias simples, que são aquelas em que o período aquisitivo consu
mou-se, mas não o concessivo, e as férias vencidas, também chamadas de do
bradas (art. 137 da CLT), que são aquelas em que os períodos aquisitivo e
concessivo já se esgotaram, sem que o empregado as usufruísse. Serão devi
das ao empregado em qualquer tipo de rescisão contratual - pedido de demis
são, dispensa com ou sem justa causa e aposentadoria espontânea - , pois é
direito adquirido.
As férias proporcionais, aquelas cujo período aquisitivo ainda não se com
pletou, serão calculadas à base de 1/12 por mês do período em aquisição. O
recebimento das férias proporcionais depende do tipo de rescisão contratual.
No caso de rescisão do contrato por culpa recíproca, o empregado terá direi
to às férias simples ou vencidas e à metade das férias proporcionais acresci
das de um terço (atual redação da Súmula n. 14 do TST).
Parágrafo único. Na cessação do contrato de trabalho, após 12 (doze)
meses de serviço, o empregado, desde que não haja sido demitido por
justa causa, terá direito à remuneração relativa ao período incompleto de
férias, de acordo com o art. 130, na proporção de 1/12 (um doze avos) por
mês de serviço ou fração superior a 14 (quatorze) dias.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1535, de 13.04.1977.
A cada doze meses de trabalho, completa-se um período aquisitivo de fé
rias do empregado. Caso seja demitido sem justa causa, farájus à rem unera
ção relativa às frações do período aquisitivo incompleto, ou seja, 1/12 por mês
ou fração de mês, superior a quatorze dias. No caso de pedido de demissão,
independentem ente do tempo do contrato (nova redação da Súmula n. 261
do TST), o empregado terá direito às férias proporcionais acrescidas do ter
ço constitucional. Se houver a cessação do contrato por justa causa, as férias
proporcionais não serão devidas (Súmula n. 171 do TST). O art. 11 da Conven
ção n. 132, contudo, estabelece que toda pessoa empregada que tenha com
pletado o período m ínim o de serviço deverá ter direito, em caso de cessação
da relação empregatícia, a um período de férias remuneradas proporcional à
duração do período de serviço pelo qual ele ainda não gozou tais férias, a uma
indenização compensatória, ou a um crédito de férias equivalente. Analisan
do tal dispositivo, verifica-se que a norm a em comento não especificou a for
ma de extinção do contrato de trabalho. Portanto, o empregado terá direito
às férias proporcionais mesmo que seja dem itido por justa causa, indepen
dentemente do núm ero de meses trabalhados.
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Art. 147. O empregado que for despedido sem justa causa, ou cujo con
trato de trabalho se extinguir em prazo predeterminado, antes de com
pletar 12 (doze) meses de serviço, terá direito à remuneração relativa ao
período incompleto de férias, de conformidade com o disposto no artigo
anterior.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1535, de 13.04.1977.

O dispositivo em comento refere-se aos contratos de trabalho extintos com
menos de doze meses de serviço. Caso ocorra a demissão sem justa causa, o
empregado terá direito de receber férias proporcionais. Se a dispensa ocorrer
por justa causa, ele perde o direito à remuneração do período incompleto de
férias.
As férias proporcionais serão devidas mesmo que o contrato de trabalho
por prazo determ inado seja firm ado com duração inferior a doze meses de
serviços. Elas serão devidas na extinção por implemento do term o final do
referido contrato ou na dispensa sem justa causa. Não serão devidas caso a
rescisão contratual ocorra por demissão por justa causa. Remete-se o leitor
aos comentários do artigo anterior relativamente à Convenção n. 132 da OIT.
Art. 148. A remuneração das férias, ainda quando devida após a cessação
do contrato de trabalho, terá natureza salarial, para os efeitos do art. 449.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A cessação do contrato de trabalho não altera a natureza salarial da rem u
neração das férias, mesmo que devida após a extinção do vínculo, em casos
de falência, recuperação empresarial ou dissolução da empresa; por exemplo,
devendo ser tratada como crédito privilegiado.
Seção VI
D o Início da Prescrição
Seçõo com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 149. A prescrição do direito de reclamar a concessão das férias ou
o pagamento da respectiva remuneração é contada do término do prazo
mencionado no art. 134 ou, se for o caso, da cessação do contrato de tra
balho.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

A CF/88 (art. 7o, XXIX) assegura aos trabalhadores urbanos e rurais o di
reito de ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com

118

|

ARTS. 149 E 150

ELAINE BERINIC. OLIVEIRA

prazo prescricional de 5 anos até o limite de 2 anos após a extinção do con
trato de trabalho. O período concessivo compreende os doze meses subse
quentes do período aquisitivo. Dentro do período concessivo, o empregador
poderá conceder as férias ao empregado a qualquer mom ento. Portanto, o
empregado somente terá direito de reclamar o direito de usufruir as férias ou
seu pagamento após o térm ino do período concessivo.
Seção VII
D isp o siçõ e s Especiais
Seçdo acrescentada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 150. O tripulante que, por determinação do armador, for transfe
rido para o serviço de outro, terá computado, para o efeito de gozo de férias,
o tempo de serviço prestado ao primeiro, ficando obrigado a concedê-las
o armador em cujo serviço ele se encontra na época de gozá-las.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Os arts. 248 a 252 da CLT tratam especificamente das equipagens das em 
barcações da M arinha Mercante nacional, de navegação fluvial e lacustre, do
tráfego nos portos e da pesca. Tripulante é o profissional habilitado inscrito
em um a capitania, delegacia ou agência e embarcado, que exerce funções na
operação da embarcação; é o trabalhador - empregado - , inscrito m arítim o,
que faz parte do rol de tripulação de uma embarcação de pesca ou foi contra
tado para dela fazer parte. Armador é a pessoa física ou jurídica que, em seu
nome ou sob sua responsabilidade, prepara a embarcação para sua utilização,
pondo-a ou retirando-a de navegação por sua conta; é a pessoa singular ou
coletiva, titular do direito de exploração econômica da embarcação - empre
gador.
As férias dos m arítim os são disciplinadas pela Convenção n. 91 da OIT
(Decreto n. 66.875/70). O dispositivo legal em análise estabelece que, caso
um tripulante seja transferido para serviço de outro armador, terá com pu
tado, para efeito de férias, o tempo de serviço prestado ao primeiro. As férias
serão concedidas pelo arm ador que estiver utilizando-se dos serviços do tri
pulante.
§ Io As férias poderão ser concedidas, a pedido dos interessados e com
aquiescência do armador, parceladamente, nos portos de escala de grande
estadia do navio, aos tripulantes ali residentes.
Parágrafo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
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Poderão os tripulantes residentes em portos de escala de grande estadia do
navio solicitar ao arm ador o parcelamento das férias, cuja concessão depen
de da aquiescência do armador.
§ 2o Será considerada grande estadia a permanência no porto por prazo
excedente de 6 (seis) dias.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Grande estadia é a permanência no porto por tempo superior a seis dias.
§ 3o Os embarcadiços, para gozarem férias nas condições deste artigo,
deverão pedi-las, p o r escrito, ao arm ador, antes do início da viagem, no
porto de registro ou armação.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Para fazerem jus ao direito de gozo das férias, deverão os tripulantes solicitá-las ao armador, por escrito, antes do início da viagem.
§ 4o O tripulante, ao term inar as férias, apresentar-se-á ao armador, que
deverá designá-lo para qualquer de suas embarcações ou o adir a algum dos
seus serviços terrestres, respeitadas a condição pessoal e a remuneração.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Ao findar o gozo das férias, deverá o tripulante apresentar-se ao armador,
que o designará para serviços em quaisquer de suas embarcações ou ainda para
serviços terrestres, sendo mantidos seu salário e sua condição de embarcadiço.
§ 5o Em caso de necessidade, d eterm in ad a pelo interesse público, e
com provada pela autoridade com petente, poderá o arm ad o r ord en ar a
suspensão das férias já iniciadas ou a iniciar-se, ressalvado ao tripulante
o direito ao respectivo gozo posteriorm ente.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Caso haja interesse público devidamente comprovado, é possível a suspen
são das férias já iniciadas ou não, por determinação do armador, ficando ga
rantido o direito de o tripulante gozá-las oportunam ente.
§ 6o O Delegado do Trabalho Marítimo poderá autorizar a acumulação de
2 (dois) períodos de férias do marítimo, mediante requerimento justificado:
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.
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O Delegado do Trabalho M arítim o é a autoridade competente para auto
rizar, ou não, a acum ulação de dois períodos de férias do tripulante, se for
justificadamente requerida.
I - do sindicato, quando se tratar de sindicalizado; e
Inciso com redoçdo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Caso o tripulante seja sindicalizado, é o sindicato que apresentará o reque
rim ento para acumulação de férias.
II - da empresa, quando o empregado não for sindicalizado.
Inciso com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Caso o tripulante não seja sindicalizado, é a empresa que apresentará o re
querim ento para acumulação de férias.
Art. 151. Enquanto não se criar um tipo especial de caderneta profissio
nal para os marítimos, as férias serão anotadas pela Capitania do Porto
na caderneta-matrícula do tripulante, na página das observações.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

As férias dos marítimos serão anotadas pela Capitania do Porto, na respec
tiva caderneta-m atrícula do tripulante, enquanto não for criado um tipo es
pecial de caderneta profissional.
Art. 152. A remuneração do tripulante, no gozo de férias, será acrescida
da importância correspondente à etapa que estiver vencendo.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Durante o gozo das férias, o tripulante receberá sua remuneração habitual,
acrescida da verba destinada a sua subsistência no navio, relativamente ao pe
ríodo que estiver vencendo.
Seção VIII
D a s Penalidades
Seção acrescentada pelo Decreto-lei n. 1.535, de 13.04.1977.

Art. 153. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas com
multas de valor igual a 160 BTN por empregado em situação irregular.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.
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De acordo com as normas aprovadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
as multas administrativas previstas na legislação trabalhista por infração às nor
mas previstas na CLT correspondem a 160 Ufirs por empregado, sujeitando-se o
empregador ao pagamento da multa sempre que deixar de cumprir quaisquer dos
preceitos e das obrigações contidos no capítulo referente às férias. Ressalte-se que
a Ufir foi extinta em 27.10.2000 e, de acordo com a Lei n. 10.192/2001, para a con
versão em real utiliza-se R$ 1,0641 (último valor da Ufir, fixado para o ano 2000).
Parágrafo único. Em caso de reincidência, embaraço ou resistência à
fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar
a lei, a multa será aplicada em dobro.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7855, de 24.10.1989.

Será punido com a aplicação da m ulta em dobro o empregador que, pes
soalmente ou por meio de prepostos, incorrer em reincidência de infração,
ou, po r ato ou omissão, criar em baraços ou resistência à fiscalização, ou
utilizar-se de expedientes fictícios com o claro objetivo de eximir-se do cum 
prim ento de exigências legais.
CAPÍTULO V
D A S E G U R A N Ç A E DA M E D IC IN A D O T R A B A LH O
Capítulo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Seção I
D isp osiçõ es Gerais

Art. 154. A observância, em todos os locais de trabalho, do disposto
neste Capítulo, não desobriga as empresas do cumprimento de outras
disposições que, com relação à matéria, sejam incluídas em códigos de
obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se
situem os respectivos estabelecimentos, bem como daquelas oriundas de
convenções coletivas de trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Até a edição da Lei n. 6.514/77, o presente capítulo era denominado “Segu
rança e Higiene do Trabalho”. Por força da referida lei, adotou-se a expressão
“Segurança e Medicina do Trabalho”.
As norm as de segurança e medicina do trabalho têm por finalidade fixar
condições que garantam a saúde e a segurança dos trabalhadores - quer no as
pecto preventivo, quer no aspecto protetivo - dentro do ambiente de trabalho,
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bem como recuperar e preservar sua integridade psicofísica. Em resumo, a se
gurança do trabalho visa prevenir doenças profissionais e acidentes de traba
lho no meio ambiente laborai, ao passo que a medicina do trabalho preza pela
preservação da saúde dos trabalhadores.
A CF/98, em seu art. 7o, XXII, estabeleceu como direito dos trabalhadores a
“redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, hi
giene e segurança”. Logo, é obrigação de todo empregador proporcionar aos
trabalhadores um ambiente laborai hígido, de m odo a zelar pela integridade
física e mental daqueles que lhe prestam serviços.
Ainda, o artigo em comento estabelece que além das disposições gerais (le
gislação federal), o empregador tem a obrigação de cum prir todas as demais
normas provenientes de autoridades estaduais ou municipais, assim como aque
las decorrentes de convenções coletivas.
Art. 155. Incumbe ao órgão de âmbito nacional competente em matéria
de segurança e medicina do trabalho:
C a p u t com redaçdo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O órgão de âmbito nacional competente para fixar normas ligadas à segu
rança e medicina do trabalho é a Secretaria de Inspeção do Trabalho (Decreto
n. 5.063/2004, Anexo I, art. 2o, II, b, 2; art. 14, II, e art. 16), do Ministério do
Trabalho e Emprego.
I - estabelecer, nos limites de sua competência, normas sobre a aplicação
dos preceitos deste Capítulo, especialmente os referidos no art. 200;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

À Secretaria de Inspeção do Trabalho, conforme art. 14, do Decreto acima
referido, compete formular e propor as diretrizes e normas de atuação da área
de segurança e saúde do trabalhador (II), participar, em conjunto com as de
mais secretarias, da elaboração de programas especiais de proteção ao traba
lho (III), além de outras incumbências. Ainda, o inciso em análise remete ao
art. 200 da presente Consolidação, que se destina a matérias relacionadas à
prevenção de doenças profissionais e acidentes de trabalho.
II - coordenar, orientar, controlar e supervisionar a fiscalização e as
demais atividades relacionadas com a segurança e a medicina do trabalho
em todo o território nacional, inclusive a Campanha Nacional de Preven
ção de Acidentes do Trabalho;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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Segundo disposição do art. 16 do Decreto n. 5.063/2004, compete à Secreta
ria de Inspeção do Trabalho, dentre outras atribuições, subsidiar a formulação
e proposição das diretrizes e normas de atuação da área de segurança e saúde
no trabalho (I), planejar, supervisionar, orientar, coordenar e controlar a exe
cução das atividades relacionadas com a inspeção dos ambientes e condições
de trabalho (II), além de planejar, coordenar e orientar a execução do Progra
ma de Alimentação do Trabalhador e da Campanha Nacional de Prevenção de
Acidentes do Trabalho (III).
III
- conhecer, em última instância, dos recursos, voluntários ou de
ofício, das decisões proferidas pelos Delegados Regionais do Trabalho, em
matéria de segurança e medicina do trabalho.
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
Em verdade, o Decreto n. 5.063/2004 não especifica qual é o órgão do M i
nistério do Trabalho e Emprego incumbido de analisar eventuais recursos in
terpostos contra autos de infração decorrentes do descumprimento das nor
mas de segurança e medicina do trabalho. Todavia, na prática, tem sido atribuída
referida competência à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego
(com o advento do Decreto n. 6.341/2008, foi alterada a nomenclatura de De
legacias Regionais do Trabalho para Superintendências Regionais do Trabalho
e Emprego - SRTE).
Art. 156. Compete especialmente às Delegacias Regionais do Trabalho,
nos limites de sua jurisdição:
Caput com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
Embora o legislador tenha se utilizado do vocábulo “jurisdição” (atribuição
do Poder Judiciário), quer nos parecer que a intenção foi estabelecer a “com
petência” (poder atribuído a um indivíduo em razão de seu cargo ou função)
das Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego.
A NR n. 1 da Portaria n. 3.214/78 estabelece a competência das atuais Supe
rintendências Regionais do Trabalho e Emprego no que concerne à segurança
e medicina do trabalho, destacando-se a execução da Campanha Nacional de
Prevenção dos Acidentes do Trabalho (item 1.4.), e o embargo de obras ou a
interdição de estabelecimentos (item 1.4.1., c).
I - promover a fiscalização do cumprimento das normas de segurança
e medicina do trabalho;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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É obrigação do empregador zelar pelo cum prim ento das normas de segu
rança e medicina do trabalho. A NR n. 28 da Portaria n. 3.214/78 trata da fis
calização e das penalidades decorrentes das violações às normas de segurança
e medicina do trabalho, discorrendo sobre a metodologia a ser adotada pelo
agente de inspeção do trabalho no que se refere à fiscalização e aplicação de
sanções.
II
- adotar as medidas que se tornem exigíveis, em virtude das disposi
ções deste Capítulo, determinando as obras e reparos que, em qualquer
local de trabalho, se façam necessárias;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A fiscalização do trabalho tem caráter não só punitivo, mas também preven
tivo e pedagógico. Dessa forma, o órgão fiscalizador (SRTE), por meio de seus
agentes, deve sempre orientar e, dependendo da infração, com base em crité
rios técnicos, conceder prazos para as correções das irregularidades detectadas.
III
- impor as penalidades cabíveis por descumprimento das normas
constantes deste Capítulo, nos termos do art. 201.
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Nos casos de reincidência, embaraço ou resistência à fiscalização, deve-se apli
car a multa de que trata o art. 201, parágrafo único, da presente Consolidação.
Art. 157. Cabe às empresas:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O artigo em comento repete um equívoco constante do art. 2o desta Consoli
dação, ao utilizar a expressão “empresa” para se referir ao conceito de emprega
dor. O dispositivo em questão trata das obrigações dos empregadores no que se
refere às normas de segurança e medicina do trabalho de modo a minimizar a
probabilidade de ocorrência de doenças profissionais ou acidentes de trabalho.
I
- cumprir e fazer cumprir as normas de segurança e medicina do
trabalho;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O descumprimento das normas de segurança e medicina do trabalho por
parte do empregador pode lhe acarretar sanções administrativas (art. 201 da
CLT), interdição do estabelecimento (art. 161 da CLT), rescisão indireta do
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contrato de trabalho por parte do empregado (art. 483, c e d> da CLT), sem pre
juízo das sanções civis (arts. 186 e 927 do CC) e penais correspondentes. As
sim, o inciso em apreço estabelece ao empregador uma conduta, uma ação.
II
- instruir os empregados, através de ordens de serviço, quanto às
precauções a tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças
ocupacionais;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O empregador é obrigado a orientar por escrito (ordens de serviço) seus em
pregados acerca das medidas preventivas a serem utilizadas no sentido de se
evitar moléstias profissionais ou acidentes de trabalho. Também está o empre
gador obrigado a fornecer equipamentos de proteção individual, a fim de di
m inuir ou eliminar agentes insalubres que possam colocar em risco a integri
dade psicofisica de seus empregados. Desse modo, o empregado que descumprir
as instruções do em pregador somente será punido se comprovado que teve
prévio conhecimento das normas relativas à segurança e medicina do traba
lho. É aconselhável que o empregador oriente seus empregados sobre as nor
mas de segurança e medicina do trabalho no momento da admissão.
III
- adotar as medidas que lhes sejam determinadas pelo órgão regional
competente;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

É óbvio que o empregador está obrigado a adotar todas as medidas determina
das pela autoridade competente que tenham por finalidade salvaguardar a inte
gridade psicofisica dos empregados. Assim, na hipótese de a fiscalização deter
m inar alguma medida acerca do am biente de trabalho, o em pregador deve
cumpri-la, sob pena de sofrer as sanções descritas no inciso I do presente ar
tigo.
IV - facilitar o exercício da fiscalização pela autoridade competente.
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O empregador não pode opor nenhum óbice à fiscalização, devendo sempre
facilitar a inspeção realizada pela autoridade competente.
Art. 158. Cabe aos empregados:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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Os empregados também estão obrigados por lei a cum prir as normas liga
das à segurança e medicina do trabalho, sendo certo que no caso de descumprimento injustificável de tais normas sofrerão sanções.
I
- observar as normas de segurança e medicina do trabalho, inclusive
as instruções de que trata o item II do artigo anterior;
Inciso com redoçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Assim como a lei obriga os empregadores a cum prir as normas de seguran
ça e medicina do trabalho, a fim de prevenir doenças profissionais e acidentes
de trabalho, tam bém im puta aos empregados o dever de observar referidas
normas, inclusive instruções ou ordens de serviços relativas ao meio ambien
te laborai.
O meio ambiente de trabalho hígido tem por finalidade proteger a integridade
psicofisica do empregado, de tal modo que este deve zelar pela observância das
normas de segurança e medicina do trabalho.
II - colaborar com a empresa na aplicação dos dispositivos deste Capítulo.
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Não basta apenas observar as normas atinentes ao meio ambiente laborai. O
empregado deve participar, com seu empregador, no sentido de fazer com que
os demais colegas de trabalho cumpram com referidas normas. Pouco adian
ta o empregador adotar os melhores equipamentos de segurança se o empre
gado não tom ar consciência de que somente com sua participação efetiva será
possível alcançar um ambiente de trabalho idôneo.
Parágrafo único. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977

Como mencionado, o descumprimento injustificável das normas de segu
rança e medicina do trabalho, por parte do empregador, implica sanções. Hi
póteses de descumprimento justificável seria a recusa em utilizar equipamen
to de proteção individual (EPI) não aprovado pela autoridade competente ou
que não se presta a eliminar o agente insalubre, EPI com prazo de validade ven
cido ou danificado etc.
à observância das instruções expedidas pelo empregador na forma
do item II do artigo anterior;
a)

Alínea com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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Caso o empregado descumpra ordens de serviço destinadas à proteção do
meio ambiente laborai, comete ato faltoso, podendo ser advertido, suspenso
ou até mesmo dispensado por justa causa (art. 482, h>da CLT - indisciplina,
caso se trate de descumprimento reiterado de ordens gerais; ou insubordina
ção, em se tratando de inobservância de ordem direta de seu superior), caso a
falta seja considerada grave.
ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela
empresa.
Alínea com redaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
b)

O empregador está obrigado a fornecer ao seu empregado EPI capaz de di
m inuir ou eliminar agentes insalubres encontrados no ambiente laborai. As
sim, constitui obrigação do empregado utilizar referidos equipamentos, sob
pena de incidir em ato faltoso, o que pode lhe acarretar até mesmo a dispensa
por justa causa, como mencionado na alínea anterior.
Art. 159. Mediante convênio autorizado pelo Ministério do Trabalho,
poderão ser delegadas a outros órgãos federais, estaduais ou municipais
atribuições de fiscalização ou orientação às empresas quanto ao cumpri
mento das disposições constantes deste Capítulo.
Artigo com redaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
O art. 23, parágrafo único, da Constituição da República, possibilita a celebra
ção de convênios entre a União e os estados ou municípios para fins de fiscali
zação e orientação aos empregadores acerca do cumprimento das normas de se
gurança e medicina do trabalho. É de notar que aludidos convênios não podem
ser celebrados com entidades sindicais, por se tratarem de entidades privadas.
Seção II
Da Inspeção Prévia e do Em bargo ou Interdição

Seção com denominação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
Art. 160. Nenhum estabelecimento poderá iniciar suas atividades sem
prévia inspeção e aprovação das respectivas instalações pela autoridade
regional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho.
Caput com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
O referido dispositivo tem por finalidade a preservação da segurança e da
saúde dos trabalhadores. Pela redação do texto legal, tanto a indústria como a
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empresa comercial, a prestadora de serviços e outras estão obrigadas à inspe
ção (a antiga redação do art. 162 da CLT obrigava apenas a indústria à ins
peção).
Após a realização da inspeção pelo órgão do Ministério do Trabalho e Em
prego, será emitido um Certificado de Aprovação de Instalações (NR n. 2 da
Portaria n. 3.214/78, item 2.2.).
§ Io Nova inspeção deverá ser feita quando ocorrer modificação subs
tancial nas instalações, inclusive equipamentos, que a empresa fica obri
gada a comunicar, prontamente, à Delegacia Regional do Trabalho.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Ocorrendo modificação substancial nas instalações, o empregador deve co
municar imediatamente a Superintendência Regional do Trabalho e Emprego,
a fim de que seja realizada nova inspeção.
§ 2o É facultado às empresas solicitar prévia aprovação, pela Delegacia
Regional do Trabalho, dos projetos de construção e respectivas instala
ções.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977

Ainda, é facultado ao empregador solicitar prévia aprovação de seu projeto
de construção e respectivas instalações nos casos em que não for possível rea
lizar a inspeção prévia antes do início das atividades empresariais (NR n. 2 da
Portaria n. 3.214/78, item 2.3.).
Embora não haja obrigação legal de solicitar a inspeção prévia, é aconselhá
vel que se faça, de modo a evitar embargo ou interdição de obra que não este
ja em harmonia com as especificações necessárias.
Art. 161. O Delegado Regional do Trabalho, à vista do laudo técnico do
serviço competente que demonstre grave e iminente risco para o traba
lhador, poderá interditar estabelecimento, setor de serviço, máquina ou
equipamento, ou embargar obra, indicando na decisão, tomada com a
brevidade que a ocorrência exigir, as providências que deverão ser adota
das para prevenção de infortúnios de trabalho.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Trata-se de relevante avanço no que se refere à proteção do trabalhador.
Atualmente, o órgão incumbido de tal tarefa é a Superintendência Regional do
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Trabalho e Emprego. Referido órgão, com fundamento em laudo técnico que
indique grave e iminente risco para o trabalhador (toda condição ambiental
que possa causar acidente de trabalho ou doença profissional - NR n. 3 da Por
taria n. 3.214/78, item 3.1.), tem a faculdade de interditar o estabelecimento ou
embargar a obra, indicando com brevidade as providências a serem tomadas,
para que o empregador possa solucionar os problemas detectados.
Embora se trate de medidas drásticas, são extremamente necessárias, eis que
têm por objetivo evitar acidentes de trabalho e doenças profissionais, zelando
assim pela integridade psicofisica dos trabalhadores.
§ Io As autoridades federais, estaduais e municipais darão imediato
apoio às medidas determinadas pelo Delegado Regional do Trabalho.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego conta com o apoio
das autoridades federais, estaduais e municipais para que sua decisão (de in
terdição ou embargo à obra) seja devidamente cumprida, podendo, por exem
plo, solicitar intervenção da autoridade policial para se efetivar sua determ i
nação.
§ 2o A interdição ou embargo poderão ser requeridos pelo serviço com
petente da Delegacia Regional do Trabalho e, ainda, por agente da inspe
ção do trabalho ou por entidade sindical.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O legislador possibilitou ao órgão competente da SRTE, ao agente de inspe
ção do trabalho e às entidades sindicais (o sindicato tem o “poder-dever” de
representar a categoria, conforme art. 8o da CF) solicitar a interdição ou o em
bargo, a fim de preservar a integridade física e mental dos trabalhadores.
§ 3o Da decisão do Delegado Regional do Trabalho poderão os interes
sados recorrer, no prazo de 10 (dez) dias, para o órgão de âmbito nacional
competente em matéria de segurança e medicina do trabalho, ao qual será
facultado dar efeito suspensivo ao recurso.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Caso o empregador não concorde com a interdição ou o embargo, poderá,
no prazo de 10 dias, interpor recurso, sendo facultado ao referido órgão con
ferir efeito suspensivo ao apelo.
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§ 4o Responderá por desobediência, além das medidas penais cabíveis,
quem, após determinada a interdição ou embargo, ordenar ou permitir o
funcionamento do estabelecimento ou de um dos seus setores, a utilização
de máquina ou equipamento, ou o prosseguimento de obra, se, em conse
quência, resultarem danos a terceiros.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O empregador que não cum prir a determinação de interdição ou embargo
responderá por crime de desobediência (art. 330 do CP), independentemente
de causar ou não prejuízos a terceiros. Ademais, o art. 132 do CP tipifica como
crime “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”. Assim,
caso a desobediência do empregador em relação à determinação de interdição
ou embargo coloque em perigo direto a vida ou a saúde do empregado, pode
rá ele responder pelo tipo penal previsto no art. 132 do CP.
Havendo danos a terceiros, além da responsabilidade penal, responderá tam 
bém pelo ilícito civil.
§ 5o O Delegado Regional do Trabalho, independente de recurso, e após
laudo técnico do serviço competente, poderá levantar a interdição.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

É facultado ao superintendente regional do trabalho e emprego, indepen
dentemente de recurso, após laudo técnico (que indique as medidas adotadas
pelo empregador para a eliminação dos riscos) elaborado pelo serviço compe
tente, levantar a interdição.
§ 6o Durante a paralisação dos serviços, em decorrência da interdição
ou embargo, os empregados receberão os salários como se estivessem em
efetivo exercício.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O legislador considerou, acertadamente, como interrupção o período em
que os em pregados não prestarão serviços em razão da interdição ou do
embargo, uma vez que a paralisação dos serviços se deu por conta de condu
ta inadequada do empregador, o qual não observou as norm as de seguran
ça e m edicina do trabalho, não podendo assim os em pregados sofrerem
quaisquer prejuízos em seus salários. Trata-se de hipótese de risco da ativida
de do em pregador (art. 2o da CLT), que não pode ser transferido ao em pre
gado.
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Seção III
D o s Ó rgão s de Segurança e de M edicina do Trabalho nas Em presas
Seçdo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 162. As empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializa
dos em segurança e em medicina do trabalho.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Conforme a NR n. 4 da Portaria n. 3.214/78, item 4.1., todas as empresas pri
vadas e públicas que tenham empregados regidos pela CLT têm a obrigação de
manter Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina
do Trabalho (SESMT).
Parágrafo único. As normas a que se refere este artigo estabelecerão:
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

classificação das empresas segundo o número mínimo de empregados
e a natureza do risco de suas atividades;
a)

Alínea com redação d ad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A classificação se dá conforme o risco da atividade (há quatro graus de ris
cos, conforme Quadro I, NR n. 4 da Portaria n. 3.214/78), bem como pelo nú
mero de empregados em cada estabelecimento (no mínimo 50, segundo Qua
dro II, NR n. 4 da Portaria n. 3.214/78).
b)
o número m ínim o de profissionais especializados exigido de cada
empresa, segundo o grupo em que se classifique, na forma da alínea anterior;
Alínea com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Como referido na alínea anterior, o dimensionamento do SESMT se dá em
função do grau de risco da atividade do em pregador (Quadro I, NR n. 4 da
Portaria n. 3.214/78) e do número mínimo de empregados (Quadro II, NR n.
4 da Portaria n. 3.214/78). Desse modo, fixa-se o número de técnicos de segu
rança do trabalho, auxiliares de enfermagem do trabalho, enfermeiros do tra
balho e médicos do trabalho que integrarão o SESMT.
a qualificação exigida para os profissionais em questão e o seu regime
de trabalho;
c)

Alínea com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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A NR n. 4 da Portaria n. 3.214/78, item 4.4. e Quadro II, além de estabelecer
a qualificação dos profissionais que irão compor o SESMT, fixa também o tem
po mínimo de trabalho de cada um dos profissionais.
as demais características e atribuições dos serviços especializados em
segurança e em medicina do trabalho, nas empresas.
d)

Alínea com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 4 da Portaria n. 3.214/78 traz todas as regras acerca de criação, es
trutura e funcionamento do SESMT.
Art. 163. Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Pre
venção de Acidentes - CIPA, de conformidade com instruções expedidas
pelo Ministério do Trabalho, nos estabelecimentos ou locais de obra nelas
especificadas.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) passou a ser obriga
tória a partir da Lei n. 6.514/77, que alterou o art. 163 da CLT. A CIPA é disci
plinada pela NR n. 5 da Portaria n. 3.214/78, sendo obrigatória sua constitui
ção para empresas privadas e públicas que tenham empregados regidos pela
CLT. Tendo a empresa 20 ou mais empregados, deve, obrigatoriamente, cons
tituir a CIPA (Quadro I, NR n. 5 da Portaria n. 3.214/78).
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará as atribuições,
a composição e o funcionamento das CIPAs.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 5 da Portaria n. 3.214/78 dispõe sobre criação, estrutura, atribuições
e funcionamento da CIPA.
Art. 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa e dos
empregados, de acordo com os critérios que vierem a ser adotados na re
gulamentação de que trata o parágrafo único do artigo anterior.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A CIPA tem composição mista, uma vez que é formada por representantes
dos empregados e do empregador.
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§ Io Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, serão
por eles designados.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os representantes do empregador, titulares e suplentes, serão por este indicados.
§ 2o Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão
eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de
filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977

No que concerne aos representantes dos empregados, titulares e suplentes,
estes serão escolhidos mediante processo eleitoral. Todos os empregados inte
ressados podem participar do referido processo eletivo, independentemente de
filiação sindical (art. 8o, V, da CF).
§ 3o O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 (um)
ano, permitida uma reeleição.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Tais critérios estabelecidos pelo legislador têm por objetivo evitar que o mandato
seja utilizado para fins diversos daqueles para os quais o membro da CIPA fora elei
to (a efetiva participação do empregado no ambiente laborai de modo a colaborar
para a preservação e segurança dos trabalhadores). Referida disposição não se aplica
aos membros indicados pelo empregador, em razão de inexistir processo eleitoral.
§ 4o O disposto no parágrafo anterior não se aplicará ao membro su
plente que, durante o seu mandato, tenha participado de menos da meta
de do número de reuniões da CIPA.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Caso o membro suplente não tenha participado de mais da metade das reu
niões da CIPA durante seu mandato, poderá ser reeleito. O tratamento diferen
ciado se dá em razão de o membro suplente somente participar das reuniões
na ausência do titular.
§ 5o O empregador designará, anualmente, dentre os seus representantes,
o Presidente da CIPA, e os empregados elegerão, dentre eles, o Vice-Presidente.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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O presidente da CIPA é indicado, anualmente, pelo empregador, ao passo
que os empregados elegem o vice-presidente. Como já ressaltado, pelo fato de
não haver eleição para representante do empregador, mas mera indicação, este
pode ser indicado indeterminadas vezes pelo empregador.
Art. 165. Os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não
poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se
fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514 , de 22.12.1977.

O presente dispositivo veda a dispensa arbitrária aos membros eleitos da
CIPA, ou seja, aos representantes dos empregados. Trata-se de garantia provi
sória de emprego que tem por objetivo proporcionar ao membro da CIPA au
tonomia para o pleno exercício de seu mandato. Entende-se por despedida ar
bitrária aquela que não se funda em motivo disciplinar (descumprimento das
determinações do empregador), técnico (resulta das adoções de novas tecno
logias ou metodologias operacionais), financeiro ou econômico (decorrente
das receitas e despesas do empregador, bem como dos custos da produção).
Ainda, o art. 10, II, a, do ADCT, proíbe a dispensa arbitrária do empregado
eleito para cargo de direção de CIPA, desde o registro da candidatura até um
ano após o término do mandato, se eleito.
Segundo jurisprudência do TST (Súmula n. 339) e do STF (Súmula n. 676),
o suplente da CIPA goza da garantia provisória de emprego prevista no art. 10,
II, a, do ADCT. A referida garantia provisória de emprego deixa de existir com
a comunicação da demissão do empregado (o qual deve ser assistido pelo res
pectivo sindicato, aplicando-se por analogia o art. 500 desta Consolidação),
bem como em razão da extinção do estabelecimento.
Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em
caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qual
quer dos motivos mencionados neste artigo, sob pena de ser condenado a
reintegrar o empregado.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Havendo a despedida de um m embro da CIPA, o onus probandi é do em 
pregador em relação à motivação da dispensa, sob pena de reintegrar o mem
bro da CIPA imotivadamente despedido. É de notar que para a dispensa do
membro da CIPA não se exige inquérito para apuração de falta grave, basta ao
empregador justificar a despedida em motivos disciplinares, técnicos, finan-
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ceiros ou econômicos. O empregado que se sentir lesado deve procurar o Po
der Judiciário laborai, a fim de pleitear sua reintegração aos quadros da em 
presa.
Seção IV
D o Equipam ento de Proteção Individual
Seçõo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 166. A empresa é obrigada a fornecer aos empregados, gratuitamen
te, equipamento de proteção individual adequado ao risco e em perfeito
estado de conservação e funcionamento, sempre que as medidas de ordem
geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes e danos
à saúde dos empregados.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Segundo a NR n. 6 da Portaria n. 3.214/78, item 6.1., considera-se equipa
mento de proteção individual todo dispositivo ou produto, de uso individual
do empregado, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segu
rança e a saúde no trabalho.
É obrigação do em pregador fornecer ao empregado, sem qualquer custo,
EPIs adequados ao risco e em perfeito estado de conservação e funcionamen
to. Ainda, deve o empregador proporcionar treinamento aos seus empregados,
para que o trabalhador possa se proteger adequadamente dos agentes nocivos
à sua saúde existentes no ambiente laborai. Caso o equipamento apresente al
gum vício ou não se enquadre nas especificações técnicas, deverá ser substi
tuído.
Art. 167. O equipamento de proteção só poderá ser posto à venda ou
utilizado com a indicação do Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Agiu com acerto o legislador ao estabelecer referida exigência, uma vez que
a utilização de EPIs que não obedeçam às especificações técnicas possa não se
prestar à sua finalidade, expondo assim o empregado a riscos acentuados à sua
integridade psicofísica. Logo, o equipamento de proteção individual somente
será colocado à venda ou utilizado após indicação do Certificado de Aprova
ção do Ministério do Trabalho e Emprego. No mesmo sentido é a orientação
da NR n. 6 da Portaria n. 3.214/78, item 6.2.

136

|

ART.168

NORDSON GONÇALVES DE CARVALHO

Seção V
D as M e d id a s Preventivas de M edicina do Trabalho
Seçõo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 168. Será obrigatório exame médico, por conta do empregador, nas
condições estabelecidas neste artigo e nas instruções com plem entares a
serem expedidas pelo M inistério do Trabalho:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Por ser o exame médico uma das medidas de prevenção da medicina do tra
balho, o legislador entendeu por bem torná-lo obrigatório, sendo sempre por
conta do empregador. Não se permite, portanto, que seja exigido qualquer va
lor do empregado. O trabalhador deve tom ar ciência do resultado dos exames
realizados.
I - n a admissão;
Inciso com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Por ocasião da admissão, o empregado será submetido a exame médico, a
fim de verificar sua condição de saúde (física e mental) para o exercício das ati
vidades laborais. O referido exame é realizado antes do início da prestação de
trabalho.
II - na demissão;
Inciso com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Quando da dispensa do empregado, é obrigatória a realização de exame mé
dico até a data da assistência à rescisão contratual, levando-se em conta o grau
de risco da atividade e o núm ero de dias entre o último exame médico reali
zado (NR n. 7 da Portaria n. 3.214/78, item 7.4.3.5.). Todavia, a ausência de
exame médico por ocasião da despedida não torna nulo o ato, configurando
mera infração administrativa (art. 201 da CLT).
III - periodicamente.
Inciso com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Os exames periódicos devem ser realizados a cada dois anos para os empre
gados que não estejam expostos a riscos ou situações de trabalho que impli
quem o desencadeamento ou agravamento de doenças ocupacionais, assim
como para os maiores de 18 anos e menores de 45 anos de idade; a cada ano
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ou intervalo inferior a critério do médico do trabalho para aqueles emprega
dos portadores de doenças crônicas, assim como para os menores de 18 anos
e maiores de 45 anos de idade (NR n. 7 da Portaria n. 3.214/78, item 7.4.3.2.).
§ Io O Ministério do Trabalho baixará instruções relativas aos casos em
que serão exigíveis exames:
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Compete ao Ministério do Trabalho e Emprego fixar as situações em que os
exames médicos obrigatórios e complementares serão necessários.
a ) por ocasião da demissão;
Alínea com redação d ad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

O exame médico por ocasião da dispensa do empregado tem por finalidade
verificar as condições de saúde (física e mental) do trabalhador. O empregador
deve fornecer ao trabalhador o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), confor
me NR n. 7 da Portaria n. 3.214/78, item 7.4.4.2. Uma vez constatada doença
profissional, o empregador deve encaminhar o trabalhador imediatamente ao
INSS.
b ) complementares.
Alínea com redação d ad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Acerca dos exames complementares, compete ao Ministério do Trabalho e
Emprego fixar as hipóteses em que serão exigíveis.
§ 2o Outros exames complementares poderão ser exigidos, a critério
médico, para apuração da capacidade ou aptidão física e mental do em
pregado para a função que deva exercer.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Dependendo do tipo de atividade a ser exercida, o médico pode solicitar ou
tros exames complementares, cuja a finalidade é verificar a aptidão física e men
tal do empregado para o desenvolvimento daquela atividade.
§ 3o O Ministério do Trabalho estabelecerá, de acordo com o risco da
atividade e o tempo de exposição, a periodicidade dos exames médicos.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.
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O legislador conferiu competência ao M inistério do Trabalho e Emprego
para estabelecer a periodicidade dos exames médicos, segundo o risco da ativi
dade e o tempo de exposição do empregado a condições adversas à sua saúde.
§ 4o O empregador manterá, no estabelecimento, o material necessário à
prestação de primeiros socorros médicos, de acordo com o risco da atividade.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

O referido dispositivo se aplica a qualquer tipo de empregador (Precedente
Normativo n. 107 do TST), independentemente do núm ero de empregados,
eis que se trata de norma de proteção permanente à saúde dos trabalhadores.
Logo, os empregadores estão obrigados a m anter material capaz de prestar
atendimento de primeiros socorros a empregados que tenham sofrido aciden
te até sua locomoção para um hospital.
§ 5o O resultado dos exames médicos, inclusive o exame complementar,
será comunicado ao trabalhador, observados os preceitos da ética médica.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Como mencionado, para cada exame médico realizado, o médico emitirá o
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO), sempre em duas vias (NR n. 7 da Por
taria n. 3.214/78, item 7.4.4.). Os resultados dos exames médicos realizados se
rão entregues ao empregado, mediante recibo (NR n. 7 da Portaria n. 3.214/78,
item 7.4.4.2.), sendo certo que a primeira via ficará arquivada no local de tra
balho do empregado, à disposição da fiscalização do trabalho (NR n. 7 da Por
taria n. 3.214/78, item 7.4.4.1.).
§ 6o Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por
ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, as
segurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a con
fidencialidade dos resultados dos respectivos exames.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O referido parágrafo, acrescido pela Lei n. 13.103/2015, torna obrigatória a
exigência de exames toxicológicos quando se tratar de motorista profissional
(de veículos automotores de transporte rodoviário de passageiros e de trans
porte rodoviário de cargas) previamente à admissão e, também, por ocasião da
dispensa, sendo assegurado ao m otorista o direito à contraprova na hipótese
de o resultado ser positivo, assim como a confidencialidade dos resultados dos
mencionados exames.
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§ 7o Para os fins do disposto no § 6o, será obrigatório exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, específico para
substâncias psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente,
comprometam a capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa
finalidade o exame toxicológico previsto na Lei n. 9.503, de 23 de setembro
de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos
60 (sessenta) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Para os fins do disposto no parágrafo anterior, a Lei n. 13.103/2015 torna
obrigatório o exame toxicológico com janela de detecção mínima de noventa
dias, específico para substâncias psicoativas capazes de causar dependência ou
que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção.
Poderá, segundo o parágrafo em comento, para tal finalidade ser utilizado o
exame toxicológico previsto na Lei n. 9.503/97 (CTB), desde que realizado nos
últimos sessenta dias.
De ressaltar, por fim, que segundo a redação do art. 3o da Lei n. 13.103/2015,
“aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é assegu
rado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual e fede
ral, no âmbito do SUS, podendo ser realizados convênios com entidades pri
vadas para o cum prim ento da obrigação”.
Art. 169. Será obrigatória a notificação das doenças profissionais e das
produzidas em virtude de condições especiais de trabalho, comprovadas
ou objeto de suspeita, de conformidade com as instruções expedidas pelo
Ministério do Trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O empregador está obrigado a comunicar ao INSS eventual doença profis
sional ou do trabalho, confirmadas ou objetos de suspeita.
A doença profissional é equiparada ao acidente de trabalho, sendo conside
rada aquela produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar à
determinada atividade e constante da relação elaborada pelo Ministério do Tra
balho e da Previdência Social (art. 2 0 ,1, da Lei n. 8.213/91).
É considerada doença do trabalho aquela adquirida ou desencadeada em
função das condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se
relacione diretamente, constante da relação mencionada (art. 20, II, da Lei n.
8.213/91). É necessária referida comunicação para que sejam tomadas as pro
vidências profiláticas, a fim de se evitar novos casos.
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Seção VI
D a s Edificações
Seçõo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 170. As edificações deverão obedecer aos requisitos técnicos que
garantam perfeita segurança aos que nelas trabalhem.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78 versa sobre as edificações, estabelecendo
os requisitos técnicos mínimos que devem ser observados para garantir segu
rança e conforto aos trabalhadores (NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78, item 8.1.).
Im porta lembrar que no caso de obra nova (art. 160 da CLT) ou modifica
ções substanciais (§ I o do art. 160 da CLT) no local de trabalho, será necessá
ria a realização de inspeção prévia, sob pena de interdição ou embargo, caso
não obedeça aos requisitos legais.
Art. 171. Os locais de trabalho deverão ter, no mínimo, 3 (três) metros
de pé-direito, assim considerada a altura livre do piso ao teto.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O legislador tratou de fixar parâmetros mínimos que devem ser observados,
sob pena de interdição ou embargo (art. 161 da CLT). Como mencionado, a
NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78 traz todas as especificações técnicas que devem
ser observadas no que se refere às edificações.
Parágrafo único. Poderá ser reduzido esse mínimo desde que atendidas
as condições de iluminação e conforto térmico compatíveis com a natu
reza do trabalho, sujeitando-se tal redução ao controle do órgão compe
tente em matéria de segurança e medicina do trabalho.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O parágrafo em comento possibilita modificar os padrões estabelecidos no caputy desde que seja objeto de avaliação pela autoridade administrativa compe
tente, e sejam mantidas as condições de iluminação e conforto térmico. Haven
do aprovação por parte da autoridade competente, a alteração pode ser realizada.
Art. 172. Os pisos dos locais de trabalho não deverão apresentar saliên
cias nem depressões que prejudiquem a circulação de pessoas ou a movi
mentação de materiais.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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A intenção é clara no sentido de se prevenir acidentes de trabalho. Saliências
e depressões nos pisos podem dificultar o trânsito de pessoas ou movimenta
ção de materiais, ocasionando acidentes.
Art. 173. As aberturas nos pisos e paredes serão protegidas de forma que
impeçam a queda de pessoas ou de objetos.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Novamente se vê o objetivo de prevenir acidentes de trabalho, em especial
quedas (NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78, item 8.3.2.).
Art. 174. As paredes, escadas, rampas de acesso, passarelas, pisos, cor
redores, coberturas e passagens dos locais de trabalho deverão obedecer
às condições de segurança e de higiene do trabalho estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho e manter-se em perfeito estado de conservação e
limpeza.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As condições de segurança e de higiene de que trata o presente artigo se en
contram na NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78. Assim, as rampas e as escadas fi
xas devem ser construídas em conformidade com as normas técnicas oficiais e
mantidas sempre em perfeito estado de conservação (NR n. 8 da Portaria n.
3.214/78, item 8.3.4).
Os pisos, escadas e rampas devem oferecer resistência suficiente para supor
tar as cargas móveis e fixas para as quais a edificação se destina (NR n. 8 da
Portaria n. 3.214/78, item 8.3.3). Ainda, nos locais de trabalho onde existir pe
rigo de escorregamento, devem ser utilizados materiais ou processos antiderrapantes (NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78, item 8.3.5). As partes externas, as
sim como as que separam unidades autônom as de um a edificação, devem,
obrigatoriamente, observar as normas técnicas oficiais referentes à resistência
ao fogo, isolamento térmico, isolamento e condicionamento acústico, resis
tência estrutural e impermeabilidade (NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78, item
8.4.1).
Os pisos e as paredes dos locais de trabalho devem ser - sempre que possí
vel - impermeabilizados e protegidos contra umidade (NR n. 8 da Portaria n.
3.214/78, item 8.4.2). As coberturas dos locais de trabalho devem assegurar
proteção contra chuvas (NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78, item 8.4.3). As edifi
cações dos locais de trabalho devem ser projetadas e construídas de m odo a
evitar insolação excessiva ou falta de iluminação (NR n. 8 da Portaria n. 3.214/78,
item 8.4.4).
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Seção VII
Da Ilum inação
Seçõo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 175. Em todos os locais de trabalho deverá haver iluminação ade
quada, natural ou artificial, apropriada à natureza da atividade.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A iluminação deixou de ser considerada fator insalubre a partir de 23.02.1991,
passando a fazer parte das regras de ergonomia constantes da NR n. 17 da Por
taria n. 3.214/78, por força da Portaria n. 3.751/90, que revogou o Anexo n. 4
da NR n. 15 da Portaria n. 3.214/78. A iluminação adequada é fundamental
para que o empregado exerça suas atividades de modo apropriado.
§ Io A iluminação deverá ser uniformemente distribuída, geral e difusa,
a fim de evitar ofuscamento, reflexos incômodos, sombras e contrastes
excessivos.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A fim de se evitar que os fenômenos acima relatados interfiram no exercício
da atividade laborai do empregado, em especial de modo a não prejudicar sua
visão, o empregador deve obedecer aos critérios técnicos especificados no re
ferido parágrafo, bem como na NR n. 17 da Portaria n. 3.214/78, itens 17.5.3.1.
e 17.5.3.2.
§ 2o O Ministério do Trabalho estabelecerá os níveis mínimos de iluminamento a serem observados.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 17 da Portaria n. 3.214/78 fixa os níveis mínimos de iluminação con
forme o tipo de atividade laborai exercida, adotando os valores estabelecidos
pela NBR n. 5.413 do Inmetro.
Seção VIII
D o Conforto Térmico
Seção com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 176. Os locais de trabalho deverão ter ventilação natural, compatí
vel com o serviço realizado.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

DULCE MARIA S. G. RIJO

ARTS. 176 A 178

|

143

A CF/88, nos arts. 6o e 7o, XXII, XXIII, XXVIII e XXXIII, dispõe sobre se
gurança e saúde dos trabalhadores. A CLT dedica o Capítulo V do Título II à
segurança e medicina do trabalho. A melhoria das condições de trabalho tem
como objetivo prim ordial a dim inuição do custo social com os acidentes de
trabalho e a valorização da autoestim a e da qualidade de vida dos trabalha
dores. A qualidade do ambiente de trabalho não pode ser tratada com indi
ferença. Os riscos do ambiente de trabalho e as boas práticas de segurança e
higiene ocupacional são im portantes para evitar acidentes e garantir a saúde
dos trabalhadores. Os ambientes quentes representam questão im portante
no estudo da patologia ocupacional, em decorrência da fadiga física ocasio
nada por ambiente quente e perda de produtividade. O organismo pode per
der ou ganhar calor de acordo com as condições ambientais.
Parágrafo único. A ventilação artificial será obrigatória sempre que a
natural não preencha as condições de conforto térmico.
Parágrafo com redaçôo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A ventilação no ambiente de trabalho é essencial, seja natural, seja artifi
cial. O trabalho em condições de sobrecarga térmica, sem o controle adequa
do, ocasiona efeitos nocivos ao trabalhador. O equilíbrio térmico do corpo
deve ser m antido, caso contrário, poderá causar estados patológicos.
Art. 177. Se as condições de ambiente se tornarem desconfortáveis, em
virtude de instalações geradoras de frio ou de calor, será obrigatório o uso
de vestimenta adequada para o trabalho em tais condições ou de capelas,
anteparos, paredes duplas, isolamento térmico e recursos similares, de
forma que os empregados fiquem protegidos contra as radiações térmicas.
Artigo com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Há necessidade de atenuar e proteger as lesões que decorrem do desconforto
térmico. Para tanto, deve ser usado equipamento de proteção. A observância da
segurança e higiene ocupacional é im portante para que se evitem acidentes e
para que se possa garantir a saúde dos trabalhadores, o que, sem dúvida, está
vinculado à melhoria das condições de trabalho. Não se pode criar ambiente de
trabalho propício a acidentes; portanto, medidas de proteção que eliminam ou
reduzam a formação de agentes prejudiciais à saúde devem ser implantadas.
Art. 178. As condições de conforto térmico dos locais de trabalho devem
ser mantidas dentro dos limites fixados pelo Ministério do Trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

144

|

ARTS. 178 A 180

DULCE MARIA S. G. RIJO

O empregador é obrigado a realizar avaliações quantitativas e adotar m e
didas com o objetivo de controlar a exposição do empregado a agentes noci
vos à saúde. O desconforto térmico prejudica a capacidade de trabalho. O ca
lor causa nível de estresse; no entanto, existem formas de m anter o local de
trabalho confortável termicamente. Há de se evitar que o calor venha do am 
biente externo, motivo pelo qual são usadas técnicas de ventilação - colocar
abertura de janelas ou portas e instalar mecanismos de ventilação; evitar pi
sos que retêm calor; usar cores suaves para paredes internas e boa ventilação
próxima ao telhado. As condições ambientais devem ser adequadas às carac
terísticas psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser
exercido.
Seção IX
D a s Instalações Elétricas
Seção com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 179.0 Ministério do Trabalho disporá sobre as condições de segu
rança e as medidas especiais a serem observadas relativamente a instalações
elétricas, em qualquer das fases de produção, transmissão, distribuição
ou consumo de energia.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 10 estabelece condições m ínim as exigíveis para garantir a segu
rança dos empregados que trabalham em instalações elétricas. A eletricida
de consubstancia-se em um agente de risco, por causar acidentes tanto a pro
fissionais que operam sistemas elétricos como a usuários. As operações em sistemas
energizados devem ser supervisionadas por pessoas competentes na área elé
trica. A principal medida de segurança adotada em instalações elétricas é o
aterram ento, ou seja, a eliminação, através do solo, das correntes perigosas
ao ser humano. Já os ambientes com instalações elétricas que apresentem ris
co de incêndio devem ter proteção contra o fogo.
Art. 180. Somente profissional qualificado poderá instalar, operar, ins
pecionar ou reparar instalações elétricas.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os serviços de m anutenção e reparos em instalações elétricas sob tensão
somente podem ser executados por profissionais qualificados e devidamente
treinados em cursos especializados. A corrente elétrica pode causar queima
duras e morte, motivo pelo qual somente eletricistas qualificados devem ser
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destacados para resolver problemas de m anutenção e reparos. Profissionais
qualificados são aqueles que comprovam perante o empregador a capacita
ção por meio de curso específico e de treinam ento na empresa, conduzido
por profissional autorizado.
Art. 181. Os que trabalharem em serviços de eletricidade ou instalações
elétricas devem estar familiarizados com os métodos de socorro a aciden
tados por choque elétrico.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Em situação de emergência, todo profissional, para instalar, operar, inspe
cionar ou reparar instalações elétricas, deve estar apto a prestar os primeiros
socorros a acidentados, ter conhecimento de técnicas de reanimação cardiorrespiratória, bem como estar apto a manusear e operar equipamentos de comba
te a incêndio. Os profissionais qualificados devem ser instruídos quanto às
precauções relativas ao seu trabalho e devem apresentar estado de saúde com
patível com as atividades.
Seção X
Da M ovim entação, Arm azenagem e M an u se io de M ateriais
Seção com denom inação dada pelo Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 182. O Ministério do Trabalho estabelecerá normas sobre:
C a p u t com redação dad a peta Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As norm as regulamentadoras do trabalho são estabelecidas pelo M inisté
rio do Trabalho e Emprego com o objetivo de fixar requisitos de segurança
que devem ser observados no local de trabalho, evitando acidentes.
I
- as precauções de segurança na movimentação de materiais nos locais
de trabalho, os equipamentos a serem obrigatoriamente utilizados e as
condições especiais a que estão sujeitas a operação e a manutenção desses
equipamentos, inclusive exigências de pessoal habilitado;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 11 estabelece os requisitos de segurança a serem observados nos
locais de trabalho no que se refere ao transporte, à movimentação, à arm a
zenagem e ao manuseio de materiais, seja de forma mecânica, seja de forma
manual. Os equipamentos de içamento de cargas devem ser projetados para
o uso seguro, além de possuir todos os dispositivos de segurança necessários.
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Os mencionados equipamentos devem ser inspecionados de forma periódi
ca, bem como passar por manutenções preventivas e corretivas.
II - as exigências similares relativas ao manuseio e à armazenagem de
materiais, inclusive quanto às condições de segurança e higiene relativas
aos recipientes e locais de armazenagem e os equipamentos de proteção
individual;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os operadores dos equipamentos devem ser treinados a respeito de como
a carga será am arrada e suspensa, além de alertados sobre os riscos de içamento mecânico ao ar livre em decorrência do vento. No caso especial de empilhadeiras, utilizadas para movimentação de materiais, deve ser dada espe
cial im portância, haja vista o núm ero de acidentes. Nos equipam entos de
içamento, a preocupação com ganchos e com travas de segurança deve ser
constante, e a inspeção deve ser feita periodicamente. Com relação ao arm a
zenamento de materiais, há que se considerar a resistência do piso e a venti
lação, bem como facilitar o combate ao fogo em caso de incêndio. Não se de
vem deixar pontas fora do alinham ento, e devem ser removidos pregos ou
arames que se projetem para fora, devido à situação de perigo que oferecem.
É im portante levar-se em consideração o tipo de material e sua embalagem.
Os trabalhadores envolvidos no trabalho de içamento devem usar equipa
mentos de proteção: capacete, sapato com proteção reforçada nos dedos, lu
vas. Para os carrinhos m anuais de movimentação de carga, deve existir pro
teção para as mãos, a fim de se evitar impactos.
III
- a obrigatoriedade de indicação de carga máxima permitida nos
equipamentos de transporte, dos avisos de proibição de fumar e de adver
tência quanto à natureza perigosa ou nociva à saúde das substâncias em
movimentação ou em depósito, bem como das recomendações de primei
ros socorros e de atendimento médico e símbolo de perigo, segundo pa
dronização internacional, nos rótulos dos materiais ou substâncias arma
zenados ou transportados.
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O equipamento não deve operar sobrecarregado, sob pena de algumas pe
ças vitais se quebrarem . A operação de içam ento deve estar devidam ente
coordenada com o restante do trabalho. Para evitar riscos, a área deve ser
isolada.

ARTS. 182 A 184

DULCE MARIA S. G. RIJO

|

147

Parágrafo único. As disposições relativas ao transporte de materiais
aplicam-se, também, no que couber, ao transporte de pessoas nos locais
de trabalho.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O levantamento manual de carga é abordado especificamente na NR n. 17 Ergonomia. A capacidade de levantamento m anual de uma pessoa não é, ne
cessariamente, proporcional à sua altura ou a seu peso. Se o peso de uma car
ga for superior ao que um operário pode remover, deve ser designado mais
um trabalhador para a operação ou deve ser utilizado equipam ento mecâ
nico.
Art. 183. As pessoas que trabalharem na movimentação de materiais
deverão estar familiarizadas com os métodos racionais de levantamento
de cargas.
Artigo com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As pessoas são diferentes em altura, estrutura óssea e muscular, por isso,
têm, obviamente, capacidades diferenciadas. Os fatores básicos não podem
ser alterados e servem para planejar condições de trabalho. O trabalho m a
nual pesado aum enta a frequência respiratória e as batidas do coração; ao le
vantarem-se cargas pesadas, devem ser usadas as pernas e não as costas como
apoio e sustentação do movimento. Os ombros devem ser posicionados para
trás, a coluna deve ser m antida ereta e os joelhos, flexionados. A carga deve
ser posicionada perto do corpo, os pés devem estar separados e o corpo equi
librado, o pescoço e as costas devem ficar alinhados, as pernas enrijecidas e
as costas retas, devendo a carga ser sustentada com as duas mãos. Devem-se
evitar o carregamento e levantamento de carga pesada manualmente.
Seção XI
D a s M áq u in as e Equipam entos
Seção com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 184. As máquinas e os equipamentos deverão ser dotados de dispo
sitivos de partida e parada e outros que se fizerem necessários para a pre
venção de acidentes do trabalho, especialmente quanto ao risco de acio
namento acidental.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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A NR n. 12 estabelece medidas de prevenção de segurança e higiene do tra
balho, as quais devem ser adotadas na instalação, operação e manutenção de
máquinas e equipamentos com o objetivo de prevenir acidentes de trabalho.
As máquinas e os equipamentos devem ser construídos, instalados e utiliza
dos de tal forma a não expor o trabalhador a risco. A posição dos controles
deve perm itir uma operação simples e segura, ou seja, os controles de partida
devem ter posição que não perm ita o acionamento acidental, e o comando de
parada deve ser posicionado próximo ao comando de partida, assim como os
pedais de operação devem ser protegidos contra operação acidental. Todos
os controles devem ser identificados de forma clara.
Parágrafo único. É proibida a fabricação, a importação, a venda, a loca
ção e o uso de máquinas e equipamentos que não atendam ao disposto
neste artigo.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Quando um equipamento é adquirido, deve atender aos requisitos básicos de
segurança. A máquina deve ser construída de modo a evitar proteção extra e
deve dispor de instrução de manutenção, segurança e proteção. Quando a má
quina é instalada, deve-se verificar se todas as instalações estão bem fixadas.
Art. 185. Os reparos, limpeza e ajustes somente poderão ser executados
com as máquinas paradas, salvo se o movimento for indispensável à rea
lização do ajuste.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A revisão cuidadosa de máquinas é m uito importante. Enquanto a m áqui
na estiver em movimento, não devem ser feitos reparos. Além disso, sempre
deve levar-se em consideração que uma máquina parada oferece risco de vol
tar a funcionar de forma repentina. A lubrificação excessiva das máquinas e
dos equipamentos deve ser evitada, e a inspeção deve ser feita de forma perió
dica pelo supervisor.
Art. 186. O M inistério do Trabalho estabelecerá normas adicionais
sobre proteção e medidas de segurança na operação de máquinas e equi
pamentos, especialmente quanto à proteção das partes móveis, distância
entre estas, vias de acesso às máquinas e equipamentos de grandes dimen
sões, emprego de ferramentas, sua adequação e medidas de proteção exi
gidas quando motorizadas ou elétricas.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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Existem normas adicionais referentes a medidas de segurança na operação de
máquinas e equipamentos, até porque há necessidade de garantir a segurança
dos trabalhadores durante seu funcionamento. Os pisos em que se encontram
instaladas as máquinas e os equipamentos devem ser vistoriados e limpos; as
áreas de circulação e espaços em torno das máquinas devem perm itir a movi
mentação dos trabalhadores e do material de forma segura, bem como deve exis
tir uma distância mínima que separa as máquinas. Além disso, a área de traba
lho deve ser adequada aos tipos de operação, de máquina e de equipamento.
Seção XII
D as Caldeiras, Fornos e Recipientes sob Pressão
Seçõo com denom inaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 187. As caldeiras, equipamentos e recipientes em geral que operam
sob pressão deverão dispor de válvulas e outros dispositivos de segurança,
que evitem seja ultrapassada a pressão interna de trabalho compatível com
a sua resistência.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 13 estabelece requisitos técnicos e legais relativos à instalação, ope
ração e manutenção de caldeiras e vasos de pressão, a fim de prevenir a ocor
rência de acidentes de trabalho. As caldeiras são os equipamentos que, simul
taneam ente, geram e acum ulam vapor de água ou outro fluido. As válvulas
de segurança devem ser adequadamente projetadas, instaladas e mantidas. A
quantidade e o local de instalação de válvulas de segurança devem atender às
normas técnicas aplicáveis, e é preciso haver pelo menos um instrum ento que
indique a pressão do vapor acumulado.
Parágrafo único. O Ministério do Trabalho expedirá normas complemen
tares quanto à segurança das caldeiras, fornos e recipientes sob pressão,
especialmente quanto ao revestimento interno, à localização, à ventilação
dos locais e outros meios de eliminação de gases ou vapores prejudiciais
à saúde, e demais instalações ou equipamentos necessários à execução
segura das tarefas de cada empregado.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O M inistério do Trabalho e Emprego estabelece norm a regulamentadora
de segurança e medicina do trabalho, na qual existem requisitos técnicos e
legais referentes à instalação, operação e manutenção de caldeiras e vasos de
pressão para prevenir acidentes de trabalho.
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Art. 188. As caldeiras serão periodicamente submetidas a inspeções de
segurança, por engenheiro ou empresa especializada, inscritos no Minis
tério do Trabalho, de conformidade com as instruções que, para esse fim,
forem expedidas.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As inspeções em caldeiras devem ser periódicas e realizadas por profissionais
habilitados, aqueles que têm competência para o exercício da profissão de enge
nheiro nas atividades em questão. O registro nos Conselhos Federais é a única
comprovação necessária a ser exigida do profissional habilitado. Os laudos, rela
tórios e pareceres têm valor legal se forem assinados por profissional habilitado.
§ Io Toda caldeira será acompanhada de “Prontuário”, com documen
tação original do fabricante, abrangendo, no mínimo: especificação téc
nica, desenhos, detalhes, provas e testes realizados durante a fabricação e
a montagem, características funcionais e a pressão máxima de trabalho
permitida (PMTP), esta última indicada, em local visível, na própria cal
deira.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Toda caldeira deve ter o prontuário no estabelecimento onde está instala
da. Esse prontuário deve conter código de projeto, ano de edição, especifica
ção de materiais, procedimentos utilizados, dados necessários para o m onito
ramento da vida útil da caldeira, características funcionais, dados dos dispositivos
de segurança, ano de fabricação e categoria da caldeira. Os docum entos que
compõem o prontuário devem estar agrupados, e a docum entação deve ser
m antida durante toda a vida útil do equipamento.
A pressão máxima de trabalho adm itida (PMTA) é o maior valor de pres
são compatível com o código de projeto, a resistência de materiais utilizados
e as dimensões do equipamento. A sua atualização deve ser efetuada de acor
do com os procedimentos escritos que estão indicados no prontuário.
§ 2o O proprietário da caldeira deverá organizar, manter atualizado e
apresentar, quando exigido pela autoridade competente, o Registro de
Segurança, no qual serão anotadas, sistematicamente, as indicações das
provas efetuadas, inspeções, reparos e quaisquer outras ocorrências.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O registro de segurança deve ser constituído por um livro com páginas nu
meradas, exclusivo para cada caldeira. Nesse livro, devem ser registradas as
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ocorrências que podem afetar, positiva ou negativamente, a integridade físi
ca do ser humano. Quando da inspeção da caldeira, o profissional habilitado
deve anotar no registro de segurança a data e o tipo de inspeção realizada.
§ 3o Os projetos de instalação de caldeiras, fornos e recipientes sob
pressão deverão ser submetidos à aprovação prévia do órgão regional
competente em matéria de segurança do trabalho.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O projeto de instalação de caldeiras e fornos é de responsabilidade do pro
fissional habilitado e deve obedecer aos aspectos de segurança, saúde e meio
ambiente previstos nas normas regulamentadoras, nas convenções e nos dis
positivos legais aplicáveis.
Seção XIII
D as Atividades Insalubres ou Perigosas
Seção com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A rt 189. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que,
por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados
a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da
natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A palavra insalubre tem origem no latim e significa tudo aquilo que origi
na doença. O conceito legal de insalubridade observa os princípios de higie
ne industrial. A higiene do trabalho é uma ciência que se direciona ao reconhe
cimento, à avaliação e ao controle do agente agressivo passível de ensejar a
aquisição de doença profissional.
Os agentes agressivos dividem-se em físicos, químicos e biológicos. Os fí
sicos são o ruído, o calor, as radiações, o frio e a umidade; os químicos são as
poeiras, os gases e os vapores, as névoas e os fumos; os biológicos são os micro-organismos, os vírus e as bactérias.
O surgimento de doença profissional depende da natureza, da intensidade
e do tempo de exposição ao agente agressivo, motivo pelo qual foram estabele
cidos limites de tolerância para os agentes. A insalubridade somente se carac
teriza quando o limite de tolerância for superado.
Art. 190. O Ministério do Trabalho aprovará o quadro das atividades e
operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização
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da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de
proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O M inistério do Trabalho e Emprego (MTE) estabeleceu o quadro de ati
vidades insalubres, as normas de caracterização da insalubridade, os limites
de tolerância e os meios de proteção.
A NR n. 15 e os seus anexos regulamentam as atividades e as operações in
salubres, e três critérios foram estabelecidos para a caracterização da insalubri
dade: avaliação quantitativa, qualitativa e qualitativa de riscos inerentes à ati
vidade. Na avaliação quantitativa, verifica-se a intensidade do agente, bem
como se verifica se o limite de tolerância foi ultrapassado; na avaliação quali
tativa, devem ser analisados os postos de trabalho e a função do trabalhador;
já a avaliação qualitativa de riscos inerentes à atividade verifica se há meios
de elim inar ou neutralizar a insalubridade, ou se esta é inerente à atividade.
Parágrafo único. As normas referidas neste artigo incluirão medidas de
proteção do organismo do trabalhador nas operações que produzem aerodispersoides tóxicos, irritantes, alergênicos ou incômodos.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A higiene ocupacional dedica-se à prevenção, ao reconhecimento, à avalia
ção e ao controle dos riscos e dos possíveis im pactos sobre o am biente de
trabalho que existem ou que se originam no local de trabalho, e que podem
prejudicar a saúde e o bem -estar dos trabalhadores. Há obrigatoriedade de
levantamentos ambientais dos agentes químicos e físicos quantificáveis. A ca
racterização das atividades e das operações insalubres somente será possível
após um exame criterioso das avaliações quantitativas e qualitativas, com o
objetivo de orientar o empregador sobre a necessidade de pagamento do adi
cional de insalubridade ao empregado.
Art. 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá:
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O ambiente insalubre não gera o pagamento do adicional de insalubrida
de quando existem medidas que o neutralizam ou o eliminam.
I - com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho
dentro dos limites de tolerância;
Inciso com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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A eliminação ou neutralização da insalubridade ocorrerá com a adoção de
medidas que m antenham o ambiente de trabalho dentro dos limites de tole
rância, com a utilização de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelo
empregado, os quais dim inuem a intensidade do agente agressor.
O controle de exposição aos riscos ocupacionais é realizado por meio de
medidas relativas ao ambiente e ao homem.
A obrigatoriedade do pagamento do adicional de insalubridade é suprim i
da com a eliminação ou neutralização em razão do uso do EPI, desde que haja
dim inuição dos riscos em níveis abaixo dos limites de tolerância.
II - com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalha
dor, que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância.
Inciso com redoçdo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As medidas de proteção destinam-se a eliminar o problema em sua fonte e,
caso não seja possível o controle no ambiente, deve-se utilizar o controle in
dividual. Entre as medidas individuais, a lei prevê o uso do EPI, o qual deverá
diminuir a intensidade do agente, de forma a mantê-la nos limites de tolerância.
O equipamento a ser adquirido deve adequar-se ao risco e possibilitar pro
teção que permita reduzir a intensidade do agente insalubre, de modo a mantê-la dentro dos limites de tolerância. O uso efetivo do EPI é fundamental, o que
não significa somente portar. A empresa deve fornecer gratuitam ente o EPI,
que deve ser adequado à atividade; além disso, o trabalhador precisa ser trei
nado para o uso e para sua conservação, que devem ser obrigatórios.
Parágrafo único. Caberá às Delegacias Regionais do Trabalho, compro
vada a insalubridade, notificar as empresas, estipulando prazos para sua
eliminação ou neutralização, na forma deste artigo.
Parágrafo com redaçao dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A autoridade regional competente em matéria de segurança e saúde do tra
balhador deve fixar adicional aos empregados expostos à insalubridade quan
do é impraticável a sua eliminação ou neutralização. A comprovação da in
salubridade é feita por laudo técnico de engenheiro de segurança do trabalho
ou médico do trabalho devidamente habilitado.
A eliminação ou neutralização da insalubridade ficará caracterizada por meio
de avaliação pericial que comprove a inexistência de risco à saúde do trabalhador.
Art. 192. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos
limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, assegura
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a percepção de adicional respectivam ente de 40% (quarenta p o r cento),
20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário m ínim o da região,
segundo se classifiquem nos graus m áximo, médio e mínim o.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O grau de insalubridade depende do tipo de agente insalubre a que o em 
pregado está exposto. O grau varia de acordo com a intensidade do agente, e a
determinação do grau de insalubridade é definida pela Portaria n. 3.214/78,
NR n. 15.
É vedada a percepção cumulativa de adicionais de insalubridade: se o em 
pregado estiver exposto a dois agentes insalubres de diferentes graus, perce
be somente sobre aquele de m aior grau. Para os agentes do mesmo grau, os
adicionais não se somam.
A base de cálculo do adicional de insalubridade, de acordo com a CLT, é o
salário m ínim o. Ocorre que o art. 7o, XXIII, da CF usou o term o “rem une
ração” para qualificar o adicional, havendo a intenção de aum entar a base so
bre a qual incide o trabalho realizado em condições adversas. Alguns enten
dem que houve a derrogação do art. 192 da CLT, posição que se fundam enta
na distinção entre remuneração e salário e no próprio espírito do legislador
no sentido de reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de norm as de
saúde, higiene e segurança.
Art. 193. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma
da regulam entação aprovada pelo M inistério do T rabalho e Emprego,
aquelas que, por sua natureza ou m étodos de trabalho, im pliquem risco
acentuado em virtude de exposição perm anente do trabalhador a:
C a p u t com redação dada pela Lei n. 12.740, de 08.12.2012.

I - inflamáveis, explosivos ou energia elétrica;
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.740, de 08.12.2012.

II - roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profis
sionais de segurança pessoal ou patrim onial.
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.740, de 08.12.2012.

A Lei n. 12.740/2012 (DOU 10.12.2012), em vigor desde sua publicação, mo
dificou a redação deste artigo da CLT, implicando significativa alteração no
regramento do adicional de periculosidade.
O art. 193 contemplava apenas as hipóteses de atividades em contato per
manente com inflamáveis ou explosivos. Com a mudança, além dessas hipó
teses, foram tam bém contempladas, desde que com risco acentuado, a expo
sição à energia elétrica (inciso I, in fine) e a exposição a “roubos ou outras

DULCE MARIA S. G. RIJO

ART. 193

|

155

espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal
ou patrim onial” (inciso II).
A primeira situação acrescentada pelo novo diploma é a dos trabalhadores que
laboram, com risco acentuado, em exposição permanente à energia elétrica.
A Lei n. 12.740/2012 revogou expressamente a Lei n. 7.369/85, que, em seu
art. Io, previa a percepção de adicional de 30% aos empregados que exerces
sem atividade no setor de energia elétrica sobre o salário que percebesse. Com
a revogação, esses profissionais passam a ser regulados pelo art. 193 da CLT.
Assim, enquanto o dispositivo revogado estabelecia a incidência do adicio
nal sobre o salário dos eletricitários, o novo regramento genérico prevê a in
cidência sobre o salário básico (sem os acréscimos resultantes de gratifica
ções, prêm ios ou participações nos lucros da em presa). Nesse sentido, já
rezava a Súmula n. 191 do C. TST: “O adicional de periculosidade incide ape
nas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. Em
relação aos eletricitários, o cálculo do adicional de periculosidade deverá ser
efetuado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial”.
O inciso II do art. 193 consolidado visa a abranger os profissionais do setor
de segurança pessoal e patrim onial. Agora, os vigilantes, regidos pela Lei n.
7.102/83, também fazem jus ao adicional de periculosidade, desde que expos
tos de forma permanente a risco acentuado no desenvolver de suas atividades.
Cabe esclarecer que o caput do art. 193 fala em “atividades ou operações
perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo M inistério do Traba
lho e Emprego”. Assim, a situação do inciso II diz respeito exclusivamente aos
vigilantes, profissionais regidos por lei própria e que atendam a uma série de
requisitos, como os do art. 16 de sua lei regente.
Sendo assim, os vigias, que são os trabalhadores do setor de vigilância não
habilitados conforme a Lei n. 7.102/83, não fazem jus ao adicional de pericu
losidade.
§ Io O trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado
um adicional de 30% (trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos
resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Ao ser instituído, o adicional de periculosidade teve como objetivo inde
nizar o empregado, um a vez que não é possível elim inar o risco a que se ex
põe em virtude da prestação laborai, sendo imprevisível o momento em que
o infortúnio pode ocorrer. O período diário de exposição ao risco não retira
do empregado o direito do adicional de periculosidade, que não é proporcio
nal ao tempo de serviço. O adicional de periculosidade incide sobre o salário
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contratual, ou seja, sobre o salário básico, e não sobre este acrescido de ou
tros adicionais.
§ 2o O empregado poderá optar pelo adicional de insalubridade que
porventura lhe seja devido.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os adicionais de insalubridade e de periculosidade não podem ser cum u
lativos; por isso, o empregado não terá direito a esses dois adicionais conco
m itantem ente, deve optar por um deles. N orm alm ente, o empregado opta
pelo adicional de periculosidade, pois este é calculado sobre o salário e não
sobre o salário m ínim o - de acordo com a CLT - , o que é, sem dúvida, mais
vantajoso.
§ 3o Serão descontados ou compensados do adicional outros da mesma
natureza eventualmente já concedidos ao vigilante por meio de acordo
coletivo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.740, de 08.12.2012.

Se o trabalhador já percebe adicional de insalubridade ou mesmo adicio
nal de risco de vida por força de norm a coletiva, este poderá ser abatido do
acréscimo do adicional de periculosidade. O adicional deverá ser apurado so
bre a remuneração.
§ 4o São também consideradas perigosas as atividades de trabalhador
em motocicleta.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.997, de 18.06.2014.

Foi sancionada a lei que inclui o pagamento de adicional de periculosidade
para mototaxistas, motoboys e motofretistas, sob o argumento de que a medi
da é justa e um direito de trabalhadores que enfrentam perigos e risco de vida.
A lei alterou a CLT e determina que os brasileiros que usam a motocicleta para
trabalhar com o transporte de passageiros e mercadorias recebam adicional de
30% sobre o salário. O projeto tram itou por mais de dois anos no Congresso.
O pagamento foi suspenso em decisão tomada pela 20a Vara da Justiça Fe
deral da Seção Judiciária do Distrito Federal, que deferiu o pedido de tutela an
tecipada feito pela Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de
Bebidas não Alcoólicas - ABIR. A Justiça determinou que o Ministério do Tra
balho e Emprego suspenda os efeitos da Portaria n. 1.565 MTE, de 13.10.2014
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(que regulamenta o pagamento de adicional de periculosidade aos motociclis
tas), até o julgamento final dessa demanda.
Art. 194. O direito do empregado ao adicional de insalubridade ou de
periculosidade cessará com a eliminação do risco à sua saúde ou integri
dade física, nos termos desta Seção e das normas expedidas pelo Ministé
rio do Trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O pagamento do adicional de insalubridade e do adicional de periculosi
dade cessa com a eliminação do risco à saúde e à integridade física do empre
gado. Por força do art. 191 da CLT, o pagamento do adicional de insalubrida
de ficará suprimido com a eliminação ou neutralização do risco por meio do
uso do EPI, desde que este seja hábil e suficiente a dim inuir o risco. O paga
mento do adicional de periculosidade somente poderá ser cessado com a eli
minação do risco.
A caracterização da insalubridade e da periculosidade é de sum a im por
tância, haja vista que a cessação do pagamento somente é possível com nova
perícia que comprove a efetiva eliminação ou neutralização dos riscos. A ces
sação do pagamento ocorre da seguinte forma: a reclassificação ou descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente e comprovação
da modificação de fato das condições insalubres ou periculosas, fazendo-se
nova avaliação pericial do local, no sentido de constatar a eliminação ou neu
tralização do risco.
Art. 195. A caracterização e a classificação da insalubridade e da pericu
losidade, segundo as normas do Ministério do Trabalho, far-se-ão através
de perícia a cargo de Médico do Trabalho ou Engenheiro do Trabalho,
registrados no Ministério do Trabalho.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A norma legal impõe a prova pericial. A perícia é obrigatória para a caracte
rização da insalubridade ou periculosidade. A perícia é realizada por perito
único designado pelo juiz, fixando-se o prazo de entrega do laudo pericial. O
perito deve ser médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, e o seu laudo
pericial deve ser claro, objetivo e fundam entado, assim como deve apresen
tar conclusão de forma a contribuir para a formação do convencimento. O
perito deve recorrer aos princípios e às normas da higiene industrial e da segu
rança e medicina do trabalho para o correto enquadram ento das atividades.
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§ Io É facultado às empresas e aos sindicatos das categorias profissionais
interessadas requererem ao Ministério do Trabalho a realização de perícia
em estabelecimento ou setor deste, com o objetivo de caracterizar e clas
sificar ou delimitar as atividades insalubres ou perigosas.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O parágrafo citado atribui competência ao Executivo para a realização de
perícia. O M inistério do Trabalho e Emprego tem como função prim ordial a
fiscalização do cum prim ento das normas de segurança e de medicina do tra
balho, motivo pelo qual os sindicatos e a empresa fazem a perícia por inter
médio de profissionais por eles escolhidos.
§ 2o Arguida em juízo insalubridade ou periculosidade, seja por empre
gado, seja por sindicato em favor de grupo de associados, o juiz designará
perito habilitado na forma deste artigo, e, onde não houver, requisitará
perícia ao órgão competente do Ministério do Trabalho.
Parágrafo com redaçáo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Ao ser designada a perícia pelo juiz, é nomeado perito e as partes poderão
indicar assistentes técnicos, cujo laudo deve ser apresentado no mesmo pra
zo assinado para o perito oficial.
O perito deve cum prir o encargo e, para o desempenho de sua função, pode
utilizar-se de todos os meios necessários fixados em lei, agindo com ética e
imparcialidade.
No laudo, o perito deve: m encionar a legislação em que se baseou para a
prova pericial; especificar os instrum entos utilizados nas medições; declinar
qual a metodologia de avaliação usada; descrever, de forma detalhada, as ativi
dades desenvolvidas, os locais de trabalho e os agentes agressivos presentes;
fazer constarem os resultados de avaliação no que se refere a tempo de expo
sição, avaliação quantitativa, área de risco, análises químicas; se for consta
tada a insalubridade, deve ser verificado o grau; os quesitos das partes devem
ser respondidos de m aneira objetiva e fundam entada; por últim o, deve ela
borar conclusão clara e decorrente da atividade analisada.
No âmbito judicial, o juiz não está adstrito ao laudo pericial e pode formar
a sua convicção com outros elementos.
§ 3o O disposto nos parágrafos anteriores não prejudica a ação fiscalizadora do Ministério do Trabalho, nem a realização e x o ffic io da perícia.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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O M inistério do Trabalho e Emprego estabelece normas quanto: à classifi
cação das empresas segundo o núm ero de empregados e a natureza do risco
de suas atividades; à qualificação exigida para os profissionais especializados
em medicina e segurança do trabalho e às demais características e atribui
ções dos serviços especializados nessa área nas empresas.
A inspeção é feita antes de iniciar o funcionamento do estabelecimento do
empregador; além disso, quando ocorrerem modificações substanciais no lo
cal de trabalho, será feita nova fiscalização.
Estabelecimentos, setores, m áquinas ou equipam entos podem ser inter
ditados em razão de laudo técnico que dem onstre grave e im inente risco
para o empregado. Há possibilidade, inclusive, de embargar a obra. A interdi
ção ou o embargo pode ser levantado após laudo técnico do serviço compe
tente.
Art. 196. Os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições
de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data da in
clusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do
Trabalho, respeitadas as normas do art. 11.
Artigo com redoçõo dado pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os adicionais de insalubridade e de periculosidade são devidos, não a con
tar da data do ajuizamento da ação trabalhista, mas sim da data da vigência
da Lei n. 6.514/77, enquanto não decorrem dois anos de sua vigência.
Art. 197. Os materiais e substâncias empregados, manipulados ou trans
portados nos locais de trabalho, quando perigosos ou nocivos à saúde,
devem conter, no rótulo, sua com posição, recomendações de socorro
imediato e o símbolo de perigo correspondente, segundo a padronização
internacional.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A existência de objetivos preventivos contra acidentes e danos à saúde é cons
tante. Reduzem-se as causas de riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho.
Parágrafo único. Os estabelecimentos que mantenham as atividades
previstas neste artigo afixarão, nos setores de trabalho atingidos, avisos
ou cartazes, com advertência quanto aos materiais e substâncias perigosos ou
nocivos à saúde.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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A segurança do trabalho visa prevenir e evitar acidentes de trabalho, e as
norm as de proteção à vida e à saúde do trabalhador deverão ser am plam en
te observadas.
Seção XIV
Da Prevenção da Fadiga
Seçõo com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 198. É de 60 (sessenta) quilogramas o peso máximo que um empre
gado pode remover individualmente, ressalvadas as disposições especiais
relativas ao trabalho do menor e da mulher.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O artigo em exame tem vinculação direta com a ergonomia, ciência que
estuda as relações do homem com o seu trabalho sob o aspecto psicofisiológico.
O limite máximo de 60 quilos para remoção individual diz respeito ao ho
mem, um a vez que a m ulher não pode fazer serviços que empreguem força
superior a 20 quilos no trabalho contínuo, ou 25 quilos no trabalho ocasio
nal. Os menores tam bém obedecem limitações de peso de acordo com o art.
405, § 5°, da CLT.
Parágrafo único. Não está compreendida na proibição deste artigo a
remoção de material feita por im pulsão ou tração de vagonetes sobre
trilhos, carros de mão ou quaisquer outros aparelhos mecânicos, podendo
o Ministério do Trabalho, em tais casos, fixar limites diversos, que evitem
sejam exigidos do empregado serviços superiores às suas forças.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O lim ite m áxim o de peso pode ser alterado por fixação do M inistério do
Trabalho e Emprego, desde que seja feita a remoção por aparelhos m ecâni
cos, até porque estes exigem menos esforço por parte do empregado.
Art. 199. Será obrigatória a colocação de assentos que assegurem pos
tura correta ao trabalhador, capazes de evitar posições incôm odas ou
forçadas, sempre que a execução da tarefa exija que trabalhe sentado.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O trabalho m anual sentado e o trabalho que deve ser feito em pé exigem
alguns equipamentos para resguardar as condições ergonômicas. Bancadas,
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mesas, escrivaninhas e painéis devem proporcionar ao empregado condições
de boa postura, visualização e operação. Q uando o trabalho é realizado em
pé, os empregados devem ter à disposição assentos para ser utilizados nas
pausas que o serviço permitir.
As medidas preventivas devem ser implementadas pelos empregadores no
intuito de proteção contra os efeitos desfavoráveis de fatores físicos, quím i
cos e biológicos no local de trabalho, de promoção de melhores condições de
trabalho e da adaptação das instalações e locais de trabalho à capacidade men
tal e física dos trabalhadores, mediante aplicação da ergonomia.
Parágrafo único. Quando o trabalho deva ser executado de pé, os em
pregados terão à sua disposição assentos para serem utilizados nas pausas
que o serviço permitir.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As condições de trabalho devem ser adequadas às características psicofisiológicas dos trabalhadores e à natureza do trabalho a ser executado, de modo
a proporcionar o máximo de conforto, segurança, desempenho eficiente e sa
tisfação no que fazem.
Devem ser estabelecidas regras de higiene e de segurança no trabalho, a fim
de prevenir danos que as tarefas possam causar e evitar o esgotamento físico
e mental dos trabalhadores.
A finalidade é social, econômica e jurídica: é de interesse da sociedade ter
homens e mulheres sadios e aptos para o trabalho; se houver um número me
nor de incapacitados, haverá produção maior e garantia do direito à integri
dade e à saúde.
Seção XV
D as Outras M e d id a s Especiais de Proteção
Seção com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 200. Cabe ao M inistério do Trabalho estabelecer disposições
complementares às normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as
peculiaridades de cada atividade ou setor de trabalho, especialmente
sobre:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

O meio ambiente de trabalho deve ser ecologicamente equilibrado, equilí
brio que precisa ser defendido e preservado.
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I
- medidas de prevenção de acidentes e os equipamentos de proteção
individual em obras de construção, demolição ou reparos;
Inciso com redaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os materiais empregados nas construções devem ser arrum ados de forma
a não prejudicar o trânsito de pessoas, a circulação de materiais, o acesso aos
equipam entos de combate a incêndio e o acesso a saídas de emergência. As
pilhas de material devem ser arrum adas de forma a garantir a estabilidade e
o manuseio; as partes perigosas das máquinas ao alcance dos empregados de
vem ser protegidas e, em obras de construção, de demolição ou de reparos,
há necessidade de tapumes.
As medidas preventivas não podem ser inócuas e tam pouco deixar de ser
implementadas.
II
- depósitos, armazenagem e manuseio de combustíveis, inflamáveis
e explosivos, bem como trânsito e permanência nas áreas respectivas;
Inciso com redaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

As causas dos riscos inerentes ao meio ambiente de trabalho devem ser re
duzidas ao m ínim o. O ambiente de trabalho deve ser digno e proporcionar
total segurança ao trabalhador, sem qualquer afronta à sua integridade física.
III
- trabalho em escavações, túneis, galerias, minas e pedreiras, sobre
tudo quanto à prevenção de explosões, incêndios, desmoronamentos e
soterramentos, eliminação de poeiras, gases etc., e facilidades de rápida
saída dos empregados;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 22 especifica o trabalho em subterrâneos. Nas proximidades dos
locais de acesso ao subsolo e dos locais de mineração de superfície, serão m an
tidos chuveiros e instalações sanitárias adequadas, bem como dependência
adequada para refeição com condições satisfatórias de conforto e água po
tável.
Nas explorações de subsolo, haverá instalações móveis dotadas de recipien
tes portáteis destinados à satisfação de necessidades fisiológicas.
Deverá existir proporcionalidade entre a quantidade de ar puro em circu
lação e o núm ero de empregados e o de lâmpadas, motores e outros agentes
que consomem oxigênio.
A galeria deve ter altura que perm ita ao m ineiro posição adequada para o
trabalho.
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IV
- proteção contra incêndio em geral e as medidas preventivas ade
quadas» com exigências ao especial revestimento de portas e paredes,
construção de paredes contra fogo, diques e outros anteparos, assim como
garantia geral de fácil circulação, corredores de acesso e saídas amplas e
protegidas, com suficiente sinalização;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 23 trata de proteção contra incêndios. As empresas deverão esta
belecer proteção contra incêndio em geral. As portas e paredes devem ser re
vestidas e devem ser construídas paredes contra o fogo.
Devem existir saídas em número suficiente para a retirada rápida, em caso
de incêndio, das pessoas que estiverem trabalhando, além de ser de absoluta
necessidade equipamento suficiente para combater o fogo, assim como pes
soas treinadas para o uso de tais equipamentos. As portas não podem e não
devem im pedir as vias de passagem, e escadas, plataformas e patamares de
vem ser feitos com material resistente ao fogo.
V
- proteção contra insolação, calor, frio, umidade e ventos, sobretudo
no trabalho a céu aberto, com provisão, quanto a este, de água potável,
alojamento e profilaxia de endemias;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 21 cuida do trabalho a céu aberto. Nesse tipo de trabalho, é obrigatória
a existência de abrigos com o objetivo de proteger os empregados de intempéries.
Deverão existir medidas especiais para proteger os empregados de insolação,
calor, frio, umidade e ventos que não sejam convenientes.
Se os empregados residirem no local, deverão possuir condições sanitárias
adequadas, sendo proibida a moradia coletiva em família, além de ser obrigató
ria a observância de normas de saúde pública em trabalhos realizados em re
giões pantanosas.
VI
- proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas,
radiações ionizantes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou
pressões anormais ao ambiente de trabalho, com especificação das medi
das cabíveis para eliminação ou atenuação desses efeitos, limites máximos
quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de seus efeitos
sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites
de idade, controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigên
cias que se façam necessárias;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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A primeira preocupação é relativa à eliminação, neutralização ou redução
dos riscos à vida, saúde e integridade física e moral do empregado, a fim de
evitarem-se prejuízos à sua vida e à sua integridade física e moral.
O empregador deve cum prir e fazer cum prir as disposições regulamentares
sobre a segurança e medicina do trabalho, prevenir atos inseguros no desem
penho da atividade, adotar medidas para eliminar ou neutralizar os agentes
agressivos e as condições inseguras de trabalho, informar os empregados sobre
os riscos profissionais que podem originar-se no local de trabalho e sobre os
meios para prevenir e lim itar esses riscos, m anter serviços especializados em
segurança, elaborar programa de controle médico de saúde ocupacional e for
necer, de forma gratuita, equipamentos de proteção individual.
VII
- higiene nos locais de trabalho, com discriminação das exigências,
instalações sanitárias, com separação de sexos, chuveiros, lavatórios,
vestiários e armários individuais, refeitórios ou condições de conforto por
ocasião das refeições, fornecimento de água potável, condições de limpe
za dos locais de trabalho e modo de sua execução, tratamento de resíduos
industriais;
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

A NR n. 24 especifica as condições sanitárias e de conforto nos locais de tra
balho, e a NR n. 25 dispõe sobre resíduos industriais.
Os resíduos gasosos deverão ser eliminados dos locais de trabalho, e é proi
bido o lançamento ou a liberação nos ambientes de trabalho de quaisquer contaminantes gasosos. Os resíduos líquidos e sólidos deverão ser convenientemen
te tratados, a fim de evitar riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores.
VIII - emprego das cores nos locais de trabalho, inclusive nas sinaliza
ções de perigo.
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Os materiais e as substâncias empregados e manipulados nos locais de tra
balho, quando perigosos ou nocivos à saúde, devem conter no rótulo a sua
composição e as recomendações de socorro, bem como o símbolo de peri
go correspondente. Os locais de trabalho devem conter avisos ou cartazes
com advertências quanto aos materiais e às substâncias perigosas e nocivas
à saúde.
A sinalização, que tem como objetivo a prevenção de acidentes, deve mos
trar os equipamentos de segurança, delimitar área, identificar canalizações de
líquidos e gases e advertir contra riscos.
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No local de trabalho, devem ser utilizadas cores: a cor vermelha é usada para
indicar e distinguir equipamentos de proteção e combate a incêndio; a cor ama
rela é utilizada para identificar gases não liquefeitos ou é empregada para in
dicar cuidado; a cor branca é usada para m ostrar passarelas e corredores de
circulação, localização de bebedouros, zonas de segurança, área de armazena
gem; a cor preta indica canalizações de inflamáveis e combustíveis; a cor azul
indica cuidado e aviso contra uso e movimentação de equipamentos; a cor ver
de é usada para indicar segurança; a cor púrpura indica perigo proveniente das
radiações eletromagnéticas; a cor lilás é usada para indicar canalizações que
contenham álcalis; a cor cinza-claro indica canalizações em vácuo e a cor cinza-escuro, eletrodutos; o alumínio é usado para canalizações que contêm gases
liquefeitos, inflamáveis e combustíveis de baixa viscosidade; e a cor marrom é
usada a critério da empresa para identificar qualquer fluido não identificável
pelas demais cores.
Parágrafo único. Tratando-se de radiações ionizantes e explosivos, as
normas a que se refere este artigo serão expedidas de acordo com as reso
luções a respeito adotadas pelo órgão técnico.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Fixam-se normas de tal forma a coordenar, orientar, controlar e fiscalizar as
atividades empresariais, sendo devida uma prévia inspeção e aprovação des
sas atividades.
Seção XVI
D as Penalidades
Seção com denom inação dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Art. 201. As infrações ao disposto neste Capítulo relativas à medicina
do trabalho serão punidas com multa de 3 (três) a 30 (trinta) vezes o valor
de referência previsto no art. 2o, parágrafo único, da Lei n. 6.205, de 29 de
abril de 1975, e as concernentes à segurança do trabalho com multa de 5
(cinco) a 50 (cinquenta) vezes o mesmo valor.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.986, de 13.04.1982.

Quando as irregularidades forem sanáveis, o inspetor deverá conceder um
prazo à empresa para que cumpra as determinações. Se a infração for insaná
vel, a fiscalização autuará a empresa, impondo-lhe multa.
A multa prevista no final do capítulo revela uma sanção para o descumprimento da legislação trabalhista.
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Parágrafo único. Em caso de reincidência, em baraço ou resistência à
fiscalização, emprego de artifício ou simulação com o objetivo de fraudar
a lei, a m ulta será aplicada em seu valor máximo.
Parágrafo com redaçdo dad a pela Lei n. 6.514 , de 22.12.1977.

O intuito de fraudar a lei deve ser inibido, e por tal motivo, as penalidades
deverão ser agravadas até o grau máximo. Há que se levar em consideração
as circunstâncias atenuantes e agravantes, a situação econômico-financeira
do infrator e os meios a seu alcance para cum prir a lei.
Arts. 202 a 223. (Revogados pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.)
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TÍTULO III
D A S N O R M A S E S P E C IA IS
D E TUTELA D O T R A B A LH O

CAPÍTULO I
D A S D IS P O S IÇ Õ E S E SP E C IA IS S O B R E D U R A Ç Ã O
E C O N D IÇ Õ E S D E T R A B A LH O

Seção I
D o s Bancários

Art. 224. A duração normal do trabalho dos empregados em bancos,
casas bancárias e Caixa Econômica Federal será de 6 (seis) horas contínuas
nos dias úteis, com exceção dos sábados, perfazendo um total de 30 (trin
ta) horas de trabalho por semana.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 7.430, de 17.12.1985.

A jornada de trabalho é o número de horas diárias de trabalho que o empre
gado presta. O horário de trabalho consubstancia-se no período em que o
empregado presta serviços ao empregador, contando do m om ento em que
inicia até seu térm ino, não se com putando o tempo de intervalo. Ao lado da
duração padrão de trabalho - 8 horas por dia, 44 horas por semana e 220 ho
ras por mês - existem módulos temporais de caráter especial, os quais dizem
respeito a certas categorias profissionais. As circunstâncias particulares da
atividade laborai e a capacidade de organização ensejam que os bancários te
nham diplomas legais especialmente a ele dirigidos. A atividade bancária é
uma atividade penosa, haja vista a complexidade das operações e o manuseio
de grandes quantias e, por tais motivos, a jornada de trabalho é reduzida a
seis horas diárias. A jornada de seis horas diárias e trinta horas semanais tam 
bém se aplica aos empregados de empresas de crédito, financiamento ou in
vestimento. A mesma jornada não se aplica aos empregados de estabelecimen
to de crédito, pertencentes a categoria diferenciada; o mesmo ocorre com os
empregados de empresas distribuidoras e corretoras de títulos e valores im o
biliários.
O sábado do bancário é dia útil não trabalhado, não sendo dia de repouso
remunerado.
§ Io A duração normal do trabalho estabelecida neste artigo ficará com
preendida entre 7 (sete) e 22 (vinte e duas) horas, assegurando-se ao em
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pregado, no horário diário, um intervalo de 15 (quinze) minutos para
alimentação.
Antigo parágrafo único renum erado p e la Lei n. 1.540, de 05.01.1952, e com
redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A jornada de seis horas diárias pode ser desem penhada no período entre
as 7 e as 22 horas, não podendo desprezar-se que, em uma jornada de traba
lho que não exceda seis horas diárias, é obrigatório um intervalo para des
canso e refeição de quinze minutos, obviamente, desde que a duração da jor
nada de trabalho ultrapasse as quatro horas diárias (art. 71, § Io, da CLT).
§ 2o As disposições deste artigo não se aplicam aos que exercem funções
de direção, gerência, fiscalização, chefia e equivalentes, ou que desempe
nhem outros cargos de confiança, desde que o valor da gratificação não
seja inferior a 1/3 (um terço) do salário do cargo efetivo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 1.540, de 05.01.1952, e com redaçdo dada
pelo Decreto-lei n. 754, de 11.08.1969.

Este parágrafo refere-se ao cargo de confiança bancário. Para os bancários
que exercem cargo de confiança, a jornada de seis horas diárias não se apli
ca. É im portante salientar que o cargo de confiança em regime bancário tem
características próprias: a jurisprudência já pacificou que as circunstâncias
as quais caracterizam o bancário como exercedor de cargo de confiança são as
especiais mencionadas no art. 224, e não as previstas no art. 62 da CLT. Não
se exigem amplos poderes de mando, representação e substituição do empre
gador. Há exigência do pagamento da gratificação de função não inferior a
um terço do salário do cargo efetivo. Para o empregado bancário que exerce
cargo de confiança, aplica-se a jornada de trabalho padrão, ou seja, oito ho
ras diárias, o que significa dizer que as horas diárias excedentes à oitava são
devidas como horas extras, e aplica-se o divisor 220.
Art. 225. A duração normal de trabalho dos bancários poderá ser excep
cionalmente prorrogada até 8 (oito) horas diárias, não excedendo de 40
(quarenta) horas semanais, observados os preceitos gerais sobre a duração
do trabalho.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 6.657, de 08.05.1979.

De forma excepcional, a duração norm al de trabalho dos bancários pode
ser prorrogada até oito horas diárias, desde que não sejam excedidas quaren
ta horas semanais. A contratação de serviço suplementar quando da adm is
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são do empregado bancário é nula. Os valores ajustados dessa forma apenas
remuneram a jornada norm al de trabalho, sendo devidas as horas extras com
o adicional de, no m ínim o, 50%. Para o bancário mensalista, deve ser apli
cado o divisor 180, e, para o bancário que exerce cargo de confiança, o divi
sor 220.
Art. 226. O regime especial de 6 (seis) horas de trabalho também se
aplica aos empregados de portaria e de limpeza, tais como porteiros, tele
fonistas de mesa, contínuos e serventes, empregados em bancos e casas
bancárias.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 3.488, de 12.12.1958.

A intenção protecionista não visa apenas às atividades típicas dos bancá
rios, haja vista serem beneficiados os empregados que não exercem atividade
típica de bancário, cujos serviços são classificados de portaria a limpeza. Es
ses empregados beneficiam-se da jornada especial de seis horas diárias.
Parágrafo único. A direção de cada banco organizará a escala de servi
ço do estabelecimento de maneira a haver empregados do quadro da por
taria em função, meia hora antes e até meia hora após o encerramento dos
trabalhos, respeitado o limite de 6 (seis) horas diárias.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 3.488, de 12.12.1958.

O lim ite de seis horas diárias deve ser observado; no entanto, serão orga
nizadas escalas de trabalho relativas aos trabalhos de portaria em bancos. A
organização deve levar em consideração que o serviço de portaria haverá de
estar disponível meia hora antes do início da atividade bancária e meia hora
após o encerramento dos trabalhos bancários. Há observância das condições
de segurança, até porque o serviço de portaria cuida das portas, ou seja, do
que por elas entra e do que por elas sai. Há necessidade de enfatizar que o vi
gilante tem legislação específica e não é considerado bancário.
Seçao II
D o s Em pregados nos Serviços de Telefonia,
de Telegrafia Subm arina e Subfluvial,
de Radiotelegrafia e Radiotelefonia

Art. 227. Nas empresas que explorem o serviço de telefonia, telegrafia
submarina ou subfluvial, de radiotelegrafia ou de radiotelefonia, fica es-
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tabelecida para os respectivos operadores a duração máxima de 6 (seis)
horas contínuas de trabalho por dia ou 36 (trinta e seis) horas semanais.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

A lei exige, de forma expressa, que o dispositivo aplica-se a “empresas que
explorem o serviço”. A jurisprudência predom inante, todavia, tem sido no
sentido de aplicar a jornada reduzida aos telefonistas de outras empresas, des
de que o trabalho desenvolva-se na mesa própria de central interna, em rela
ção às quais há presunção de serviço intenso para o operador. O ramo de ativi
dade não impede a aplicação do disposto no art. 227; porém, não se despreze
que telefonista é somente aquele que se dedica a operar equipamento de tele
fonia, não aquele que faz uso do telefone para alcançar outro fim.
A jornada de trabalho máxim a é de seis horas contínuas por dia ou de 36
horas semanais.
§ Io Quando, em caso de indeclinável necessidade, forem os operadores
obrigados a permanecer em serviço além do período normal fixado neste
artigo, a empresa pagar-lhes-á extraordinariamente o tempo excedente
com acréscimo de 50% (cinquenta por cento) sobre o seu salário-hora
normal.
A prorrogação do horário de trabalho deverá ser paga como trabalho ex
traordinário com o acréscimo de 50%. O serviço extraordinário exige neces
sidade imperiosa, ou seja, aquele que inadiável ou cuja inexecução cause pre
juízo. Na realidade, a atividade é penosa e o serviço, extenuante, motivo pelo
qual é feito restrição ao trabalho extraordinário.
§ 2o O trabalho aos domingos, feriados e dias santos de guarda será
considerado extraordinário e obedecerá, quanto à sua execução e remu
neração, ao que dispuserem empregadores e empregados em acordo, ou os
respectivos sindicatos em contrato coletivo de trabalho.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

O trabalho aos domingos e feriados é considerado como extra; no entan
to, o trabalho em tais dias e sua remuneração depende do estipulado em acor
do ou convenção coletiva.
Art. 228. Os operadores não poderão trabalhar, de modo ininterrupto,
na transmissão manual, bem como na recepção visual, auditiva, com es-
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crita manual ou datilográfica, quando a velocidade for superior a 25 (vin
te e cinco) palavras por minuto.
Há que distinguir trabalho contínuo de trabalho perm anente ou ininter
rupto. O trabalho contínuo refere-se à atividade da empresa, e no trabalho
ininterrupto, a atividade que não cessa é do empregado. Em certas hipóteses,
a ininterrupção ultrapassa a capacidade norm al do ser hum ano, e esse é o
motivo da redução legal, cuja finalidade é evitar o desgaste produzido por ati
vidade ou ambiente de trabalho maléfico.
Art. 229. Para os empregados sujeitos a horários variáveis, fica estabe
lecida a duração máxima de 7 (sete) horas diárias de trabalho e 17 (dezes
sete) horas de folga, deduzindo-se deste tempo 20 (vinte) minutos para
descanso, de cada um dos empregados, sempre que se verificar um esforço
contínuo de mais de 3 (três) horas.
No caso de horários variáveis, a duração máxim a da jornada de trabalho
será de sete horas diárias. A empresa tanto poderá ajustar que os serviços se
jam executados em seis jornadas por semana de seis horas cada uma, como
estabelecer jornadas de duração variável, que não podem ultrapassar, em cada
semana, o total de 36 horas de trabalho. Na hipótese de horário variável, a
jornada de trabalho não pode ser superior a sete horas e só pode ter início
após dezessete horas do térm ino da jornada anterior, devendo ainda, ser con
cedido ao empregado um intervalo de vinte m inutos para descanso. O inter
valo mencionado é computado como de serviço efetivo sempre que o empre
gado laborar por mais de três horas seguidas.
§ Io São considerados empregados sujeitos a horários variáveis, além
dos operadores, cujas funções exijam classificação distinta, os que perten
çam a seções de técnica, telefones, revisão, expedição, entrega e balcão.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 6.353 , de 20.03.1944.

A duração de trabalho prevista nos artigos mencionados aplica-se aos ope
radores propriamente ditos, aos que exercem controle das operações ou fun
ções conexas, bem como aos empregados que integram seções de técnica de
telefones, de revisão, de expedição, de entrega e de balcão.
§ 2o Quanto à execução e remuneração aos domingos, feriados e dias
santos de guarda e às prorrogações de expediente, o trabalho dos empre
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gados a que se refere o parágrafo anterior será regido pelo que se contém
no § Io do art. 227 desta Seção.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

Aplica-se o previsto no art. 227, § Io, da CLT, ou seja, há que ser pago o adi
cional de 50%, e o serviço extraordinário depende de necessidade im perio
sa, ou seja, inarredável ou im ediata, que não pode ser postergada e que de
corre de força maior ou de serviços que, se não forem executados, acarretarão
prejuízos manifestos.
Art. 230. A direção das empresas deverá organizar as turmas de empre
gados, para a execução dos seus serviços, de maneira que prevaleça sempre
o revezamento entre os que exercem a mesma função, quer em escalas
diurnas, quer em noturnas.
Os serviços a que se refere a lei são de natureza contínua, sendo adm itido
um revezamento. O objetivo do revezamento é evitar que sejam sempre os
mesmos empregados a trabalhar nas horas de atividade mais intensa. Por tal
motivo, há necessidade de organizar turm as de revezamento - grupo de tra 
balhadores que se sucedem na realização do serviço.
§ Io Aos empregados que exerçam a mesma função será permitida, entre
si, a troca de turmas, desde que isso não importe em prejuízo dos serviços,
cujo chefe ou encarregado resolverá sobre a oportunidade ou possibilida
de dessa medida, dentro das prescrições desta Seção.
Os empregados que exercem a mesma função podem, entre si, fazer a tro 
ca de turm as. Essa troca não pode prejudicar o desenvolvimento do serviço,
e a possibilidade de troca de turm as exige dois requisitos: a oportunidade e
a possibilidade.
§ 2o As empresas não poderão organizar horários que obriguem os
empregados a fazer a refeição do almoço antes das 10 (dez) e depois das
13 (treze) horas e a de jantar antes das 16 (dezesseis) e depois das 19:30
(dezenove e trinta) horas.
A refeição relativa ao almoço não pode ser realizada antes das 10 horas e
após as 13 horas, e a relativa ao jantar, antes das 16 horas e depois das 19:30
horas, a fim de evitar-se a afronta ao sistema biológico do ser hum ano. Tra
ta-se de medida de proteção, até porque o intuito prim ordial da refeição é de
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reposição de energias ao empregado para retornar ao trabalho. Uma das ga
rantias básicas do empregado é a recomposição física e mental.
Art. 231. As disposições desta Seção não abrangem o trabalho dos ope
radores de radiotelegrafia embarcados em navios ou aeronaves.
As disposições desta Seção não se aplicam aos telegrafistas embarcados em
navios ou em aeronaves, haja vista que estes estão sujeitos às normas aprova
das pela Convenção Radiotelegráfica Internacional de Washington.
Seção III
D o s M ú sic o s Profissionais

Arts. 232 e 233. (R e v o g a d o s p e la L e i n . 3 .8 5 7 \ d e 2 2 .1 2 .1 9 6 0 .)
Seção IV
D o s O peradores Cinem atográficos

Art. 234. A duração normal do trabalho dos operadores cinematográficos
e seus ajudantes não excederá de 6 (seis) horas diárias, assim distribuídas:
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

a ) 5 (cinco) horas consecutivas de trabalho em cabina, durante o fun

cionamento cinematográfico;
b ) 1 (um) período suplementar, até o m áxim o de 1 (uma) hora para
limpeza, lubrificação dos aparelhos de projeção, ou revisão de filmes.
A operação da m aquinaria cinematográfica sujeita aqueles que a realizam
a um a tensão constante, assim como a um desgaste físico; por esses motivos,
a CLT fixa um regime especial de trabalho, cuja jornada não pode exceder
seis horas diárias: a) cinco horas consecutivas de trabalho em cabina duran
te o funcionam ento cinematográfico, as quais podem corresponder ao m a
nejo ou controle do funcionam ento da aparelhagem; b) um período suple
m entar de, no m áximo, um a hora para limpeza, lubrificação dos aparelhos
de projeção ou revisão de filmes. Uma hora a mais pode ser empregada na
conservação do m aquinário e na revisão dos filmes.
Parágrafo único. Mediante remuneração adicional de 50% (cinquenta
por cento) sobre o salário da hora normal e observado um intervalo de 2
(duas) horas para folga, entre o período a que se refere a alínea b deste
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artigo e o trabalho em cabina de que trata a alínea a, poderá o trabalho
dos operadores cinematográficos e seus ajudantes ter a duração prorroga
da por 2 (duas) horas diárias, para exibições extraordinárias.
A lei faculta a prorrogação da jornada norm al de trabalho para os casos de
exibições extraordinárias; porém, o período suplementar não pode ultrapas
sar duas horas. A remuneração da hora suplementar deve ser paga com o acrés
cimo de 50% sobre o salário-hora norm al. Deve ser observado, ainda, o in
tervalo de duas horas entre o período com plem entar da duração norm al,
destinado à limpeza dos aparelhos ou à revisão dos filmes, e o início das ho
ras suplementares.
Não se despreze que a fadiga tem repercussão marcante na produtividade,
e as determinações legais possibilitam a recuperação orgânica.
Art. 235. Nos estabelecimentos cujo funcionamento normal seja noturno,
será facultado aos operadores cinematográficos e seus ajudantes, mediante
acordo ou contrato coletivo de trabalho e com um acréscimo de 50% (cin
quenta por cento) sobre o salário da hora normal, executar o trabalho em
sessões diurnas extraordinárias e, cumulativamente, nas noturnas, desde
que isso se verifique até 3 (três) vezes por semana e entre as sessões diurnas
e as noturnas haja o intervalo de 1 (uma) hora, no mínimo, de descanso.
A acumulação de tempos somente pode ser feita três vezes por semana, no
máximo. A característica da profissão é o desgaste produzido: a divisão en
tre as horas de trabalho e descanso pode dim inuir os efeitos fisiológicos, de
forma a preservar-se a saúde e manter-se a produtividade.
§ Io A duração de trabalho cumulativo a que alude o presente artigo não
poderá exceder de 10 (dez) horas.
Na hipótese de acumulação, o serviço não pode exceder dez horas, o que
revela mais um princípio de proteção ao trabalhor, pois todos têm direito a
um trabalho equilibrado.
§ 2o Em seguida a cada período de trabalho haverá um intervalo de
repouso no mínimo de 12 (doze) horas.
As horas de descanso interjornada são de suma importância, e o intervalo
revela-se como uma tutela especial, haja vista a necessidade de evitar a fadiga,
de favorecer a eliminação de substâncias tóxicas e de manter a produtividade.
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Seção IV-A
D o Serviço do Motorista Profissional Em pregado
Seção acrescentada pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com denom inação dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Art. 235-A. Os preceitos especiais desta Seção aplicam-se ao m otorista
profissional empregado:
C a p u t acrescentado p e la Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redaçõo dad a

pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Foi publicada no Diário Oficial da União em 02.05.2012, a Lei n. 12.619, san
cionada pela Presidente Dilma Rousseff em 30.04.2012, regulamentando o exer
cício da profissão de motorista. Com seu art. 3o, que inseriu, com efeito, a ca
tegoria profissional de motorista no corpo da CLT, por meio dos arts. 235-A a
235-H, a Lei inovou e trouxe especificidades em relação às regras trabalhistas
gerais previstas na CLT e na CF/88.
I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este inciso tem como destinatários os motoristas profissionais, devidamen
te habilitados junto à autoridade de trânsito, que transportam passageiros.
II - de transporte rodoviário de cargas.
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este inciso tem como destinatários os motoristas profissionais, devidamen
te habilitados junto à autoridade de trânsito, que transportam cargas.
Art. 235-B. São deveres do m otorista profissional empregado:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redaçõo d ad a

pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

I - estar atento às condições de segurança do veículo;
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

Observar as condições de segurança do veículo é uma obrigação natural de
qualquer motorista, mais ainda do profissional. A Lei destaca a segurança do
“veículo”, mas a segurança também deve ser encarada como a do próprio m o
torista e seus auxiliares e dos passageiros, quando for o caso.
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II
- conduzir o veículo com perícia, prudência, zelo e com observância
aos princípios de direção defensiva;
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

Aumenta a responsabilidade do motorista profissional, e o próprio empre
gador poderá atribuir a ele certa responsabilidade. Deve agir com as cautelas
necessárias.
III
- respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as norm as relativas
ao tem po de direção e de descanso controlado e registrado na form a do
previsto no art. 67-E da Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código
de Trânsito Brasileiro;
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada pela
Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este inciso trata de obrigação não apenas vinculada à obrigação contratual,
tendo natureza de ética profissional.
IV - zelar pela carga transportada e pelo veículo;
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

Zelar pelos bens guardados decorre do dever geral da guarda, observando-se, sempre, os direitos personalíssimos saúde e vida.
V
- colocar-se à disposição dos órgãos públicos de fiscalização na via
pública;
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

Necessária uma fiscalização e a colaboração do motorista para esse fim em
uma tentativa de amenizar problemas de acidentes, sonegações e cargas proi
bidas, protegendo, dessa forma, o próprio trabalhador.
VI - (vetado)
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

VII
- submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção m íni
m a de 90 (noventa) dias e a program a de controle de uso de droga e de
bebida alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo
menos um a vez a cada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, podendo ser utiliza
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do para esse fim o exame obrigatório previsto na Lei n. 9.503, de 23 de
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos
últimos 60 (sessenta) dias.
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada pela
Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O trânsito seguro nas rodovias deve prevalecer sobre o interesse individual
ou mesmo coletivo dos trabalhadores. Há necessidade de constatar problema
do trabalhador com o álcool ou drogas na tentativa de solucionar o problema,
observando-se, sempre, os direitos fundamentais.
O Ministério do Trabalho e Previdência Social publicou no Diário Oficial da
União (DOU) portaria que regulamenta a realização dos exames toxicológicos
em motoristas profissionais do transporte rodoviário coletivo de passageiros e
do transporte rodoviário de cargas, previstos na CLT. As novas regras entraram
em vigor em 2 de março de 2016.
Os exames devem ser realizados previamente à admissão e por ocasião do
desligamento do profissional. Os testes devem avaliar, no mínimo, a presença
das seguintes substâncias e derivados: maconha; cocaína, incluindo crack e merla; opiáceos, incluindo codeína, morfina e heroína; anfetaminas e metanfetaminas; ecstasy; anfepram ona; femproporex; e mazindol, sendo assegurado ao
trabalhador o direito à contraprova e à confidencialidade dos resultados dos
exames.
Os exames toxicológicos não devem constar de atestados de saúde ocupacional nem estar vinculados à definição de aptidão do trabalhador. Os exames têm
validade de sessenta dias, a partir da data da coleta da amostra, e são sigilosos.
Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao
programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no
inciso VII será considerada infração disciplinar, passível de penalização
nos termos da lei.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

A recusa do empregado em submeter-se ao teste e ao programa de controle
de uso de droga e de bebida alcoólica representa infração disciplinar. O obje
tivo é aumentar a segurança da vida dos motoristas e terceiros.
Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será
de 8 (oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas
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extraordinárias ou, m ediante previsão em convenção ou acordo coletivo,
por até 4 (quatro) horas extraordinárias.
C a p u t acrescentado p ela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dad a

pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este caput trata da jornada de trabalho de todos os motoristas profissionais,
fazendo menção à negociação coletiva. O ajuste coletivo permite a prorroga
ção da jornada dos motoristas profissionais, podendo-se chegar a quatro ho
ras extraordinárias, o que não representa fixação de jornada ordinária de doze
horas, mas sim guarida para prorrogação extraordinária.
§ Io Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o m otoris
ta empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos
para refeição, repouso e descanso e o tem po de espera.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O trabalho efetivo engloba todo o tempo à disposição do empregador, con
forme o art. 4o da CLT: “Considera-se como de serviço efetivo o período em
que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executan
do ordens, salvo disposição especial expressamente consignada”.
§ 2o Será assegurado ao m otorista profissional em pregado intervalo
m ínim o de 1 (uma) hora para refeição, podendo esse período coincidir
com o tempo de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido
pela Lei n. 9.503, de 23 de setem bro de 1997 - Código de Trânsito Brasi
leiro, exceto quando se tra ta r do m otorista profissional enquadrado no §
5o do art. 71 desta Consolidação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este parágrafo assegura ao motorista profissional empregado intervalo m í
nim o de uma hora para refeição, o que já é estabelecido no art. 71 da CLT, e
esse período pode coincidir com o tempo de parada obrigatória.
§ 3o Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11
(onze) horas de descanso, sendo facultados o seu fracionam ento e a coin
cidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo
estabelecida pela Lei n. 9.503, de 23 de setem bro de 1997 - C ódigo de

DULCE MARIA S. G. RIJO

ART.235-C

|

179

Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas
no primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis)
horas seguintes ao fim do primeiro período.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redaçõo dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este parágrafo assegura ao m otorista profissional empregado repouso de
onze horas a cada 24 horas, que já é previsto no art. 66 da CLT. Flexibiliza-se
mais, assim, o gozo do intervalo de onze horas entre uma jornada e outra, de
modo que o empregado deverá gozar minimamente de oito horas ininterrup
tas de descanso no primeiro período, usufruindo do tempo remanescente nas
dezesseis horas seguintes, considerado o fim do primeiro período de descanso.
O motorista apenas poderá iniciar nova viagem se observado o intervalo em
questão.
§ 4o Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que
o motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa,
matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas,
o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do emprega
dor, do contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou
em outro local que ofereça condições adequadas.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redaçõo dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Permanece o conceito de viagem de longa distância para as superiores a 24
horas, consideradas como tais as que o motorista permanece por 24 horas fora
da base, matriz, filial ou residência e se oferecem condições adequadas para o
descanso do motorista.
§ 5o As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo
estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2o
do art. 59 desta Consolidação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redaçõo dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este dispositivo repete o que já é previsto no § 2o do art. 59 da CLT, no en
tanto, exige previsão de compensação em norma coletiva. O próprio TST já ha
via se posicionado no sentido de somente ser possível o banco de horas insti
tuído por negociação coletiva.
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§ 6o À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no art. 73 desta
Consolidação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redoçõo dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Este parágrafo remete a jornada noturna ao art. 73 da CLT, não havendo qual
quer novidade.
§ 7o (Vetado.)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

§ 8o São considerados tempo de espera as horas em que o motorista
profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas
dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a
fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfande
gárias, não sendo computados com o jornada de trabalho e nem como
horas extraordinárias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O “tempo de espera” constitui inovação da norma, correspondendo ao tem 
po excedente à jornada normal de trabalho no qual o motorista aguarda na fila
a carga/descarga da mercadoria ou, ainda, a fiscalização da mercadoria em bar
reiras fiscais ou alfandegárias.
O tempo de espera são as horas em que o motorista fica aguardando carga
ou descarga do veículo, e o período gasto com a fiscalização da mercadoria e
não é computado como jornada de trabalho nem como horas extraordinárias.
As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 30%
do salário-hora normal. O tempo de espera não pode interferir no recebimen
to da remuneração correspondente ao salário-base diário.
§ 9o As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na propor
ção de 30% (trinta por cento) do salário-hora normal.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O “tempo de espera”, embora não seja computado na jornada de trabalho, é
indenizado com adicional de 30% sobre o salário-hora.
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§ 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado
prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao
salário-base diário.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de
30% do salário-hora normal, mas não pode interferir no recebimento da re
muneração correspondente ao salário-base diário.
§11. Quando a espera de que trata o § 8o for superior a 2 (duas) horas
ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto
ao veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será consi
derado como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os §§ 2o
e 3o, sem prejuízo do disposto no § 9o.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Quando a espera for superior a duas horas ininterruptas e for exigida a perma
nência do m otorista empregado junto ao veículo, caso o local ofereça condi
ções adequadas, o tempo será considerado de repouso. As movimentações neces
sárias do veículo no tempo de espera não serão consideradas parte da jornada
de trabalho. Ao mesmo tempo que tais horas são computadas como tempo de
espera e pagas com o adicional correspondente (somente adicional), também
podem ser consideradas tempo de gozo dos intervalos intra e interjornadas.
§ 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimen
tações necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como par
te da jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso
de 8 (oito) horas ininterruptas aludido no § 3o.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

A nova lei esclarece que o motorista poderá realizar movimentações neces
sárias do veículo, durante o tempo de espera, sem que sejam consideradas par
te da jornada de trabalho (garantindo gozo de descanso de oito horas). Duran
te o tempo de espera (remunerado como tal), o motorista deverá movimentar
o veículo, porém, tal tempo não será considerado jornada, e sim parte de gozo
do seu intervalo, embora garantido o gozo do intervalo mínimo de oito horas
entre uma jornada e outra de trabalho.
§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista em
pregado não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos.
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Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

De acordo com a lei, a jornada de trabalho não tem horário fixo de início,
fim ou intervalos. Desde que não se comprometa a segurança rodoviária, a du
ração da jornada de trabalho poderá ser elevada pelo tempo necessário até o
veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino.
§ 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão
das informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou
ficha de trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de
velocidade e tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos,
instalados nos veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja
entregue à empresa.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

A jornada de trabalho deve ser controlada e registrada de maneira fidedig
na mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho exter
no, ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos, à escolha do empre
gador.
§ 15. Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a
critério do empregador, facultando-se a anexação do documento original
posteriormente.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

A exigência legal de controle fidedigno da jornada de trabalho e do tempo
de direção do motorista profissional não contém ressalva quanto aos estabele
cimentos com até dez empregados (art. 74, § 2o, da CLT) e torna inaplicável
aos motoristas em geral o tratam ento diferenciado e excludente do art. 6 2 ,1,
da CLT.
§ 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas
operações em que acompanhe o motorista.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O mesmo do parágrafo anterior se aplica ao ajudante que acompanha o mo
torista.
§ 17.0 disposto no c a p u t deste artigo aplica-se também aos operadores
de automotores destinados a puxar ou a arrastar maquinaria de qualquer
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natureza ou a executar trabalhos de construção ou pavim entação e aos
operadores de tratores, colheitadeiras, autopropelidos e demais aparelhos
autom otores destinados a puxar ou a arrastar m aquinaria agrícola ou a
executar trabalhos agrícolas.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.154, de 30.07.2015.

As regras de limite de jornada de trabalho do motorista profissional empre
gado também se aplicam aos operadores de automotores destinados a puxar
ou a arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos de cons
trução ou pavimentação e aos operadores de tratores, colheitadeiras, autopro
pelidos e demais aparelhos automotores destinados a puxar ou a arrastar ma
quinaria agrícola ou a executar trabalhos agrícolas.
A rt. 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7
(sete) dias, o repouso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por sema
na ou fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de
11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, usufruído no retor
no do m otorista à base (m atriz ou filial) ou ao seu dom icílio, salvo se a
em presa oferecer condições adequadas para o efetivo gozo do referido
repouso.
C a p u t acrescentado p e la Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redaçõo dad a

pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Viagem de longa distância é aquela em que o motorista profissional perma
nece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de
24 horas. São consideradas como tais as viagens que o motorista permaneça
ausente da base da empresa e de sua residência por mais de 24 horas.
I - (R e v o g a d o p e la L e i n . 13.103, d e 0 2 .0 3 .2 0 1 5 .)
II - (R e v o g a d o p e la L e i n. 13.103, d e 0 2 .0 3 .2 0 1 5 .)
III - (R e v o g a d o p e la L e i n . 13.103, d e 0 2 .0 3 .2 0 1 5 .)

§ Io É perm itido o fracionam ento do repouso sem anal em 2 (dois) pe
ríodos, sendo um destes de, no m ínim o, 30 (trinta) horas ininterruptas, a
serem cum pridos na mesma sem ana e em continuidade a um período de
repouso diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.
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O repouso poderá ser feito no veículo ou em alojamento do contratante, do
empregador, do embarcador ou do destinatário, ou em qualquer outro local
que ofereça condições adequadas. O repouso poderá, ainda, ser ffacionado em
dois períodos, cada um destes com no mínimo trinta minutos a serem cum 
pridos na mesma semana da viagem e em continuidade a um período no re
torno daquela.
§ 2o A cum ulatividade de descansos semanais em viagens de longa dis
tância de que trata o caput fica lim itada ao núm ero de 3 (três) descansos
consecutivos.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Nessas viagens é permitida a cumulatividade de descansos semanais limita
da ao número de três consecutivos.
§ 3o O m otorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar
com o veículo p arad o após o cu m p rim en to da jo rn ad a n o rm al ou das
horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressa
m ente autorizada a sua perm anência ju n to ao veículo pelo empregador,
hipótese em que o tem po será considerado de espera.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Quando o veículo ficar parado, após o cumprimento da jornada normal ou
das horas extraordinárias, o motorista ficará dispensado do serviço, mas, se exi
gida sua permanência, esse tempo será considerado de espera.
§ 4o Não será considerado como jo rn ad a de trabalho, nem ensejará o
pagam ento de qualquer rem uneração, o período em que o m otorista em 
pregado ou o ajudante ficarem espontaneam ente no veículo usufruindo
dos intervalos de repouso.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

É considerado jornada de trabalho o tempo que o motorista empregado es
tiver à disposição do empregador, excluídos intervalos para refeição, repouso,
descanso e o tempo de espera.
§ 5o Nos casos em que o em pregador adotar 2 (dois) m otoristas trab a
lhando no m esm o veículo, o tem po de repouso p o d erá ser feito com o
veículo em m ovim ento, assegurado o repouso m ínim o de 6 (seis) horas
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consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito,
com o veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103’, de 02.03.2015.

Se o empregador adotar dois motoristas trabalhando no mesmo veículo, o
tempo de repouso poderá ser realizado com o veículo em movimento, assegu
rado o repouso m ínimo de seis horas consecutivas fora do veículo em aloja
mento externo, ou, se houver cabine leito, com o veículo estacionado a cada 72
horas. Tal regra vigora para o transporte de cargas e de passageiros.
§ 6o Em situações excepcionais de inobservância justificada do lim ite
de jornada de que trata o art. 235-C, devidamente registradas, e desde que
não se com prom eta a segurança rodoviária, a duração da jornada de tra 
balho do motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo
necessário até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Há a possibilidade de elevar a duração da jornada de trabalho pelo tempo
necessário, o que é condicionado à chegada do veículo a um local seguro ou ao
seu destino. Isso não pode afetar a segurança rodoviária.
§ 7o Nos casos em que o m o to rista ten h a que aco m p an h ar o veículo
transportado por qualquer meio onde ele siga em barcado e em que o veí
culo disponha de cabine leito ou a em barcação disponha de alojam ento
para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3o do art. 235-C,
esse tem po será considerado como tempo de descanso.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

O período gasto com acompanhamento de veículo não é computado como
jornada de trabalho nem como horas extraordinárias.
§ 8o Para o tran sp o rte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa
distância ou em território estrangeiro poderão ser aplicadas regras con
forme a especificidade da operação de transporte realizada, cujas condições
de trab alh o serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de m odo a
assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.
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Há necessidade de regulamentar a forma pela qual serão transportadas car
gas vivas e perecíveis de forma a manter os requisitos mínimos e condições ade
quadas de trabalho.
A rt. 235-E. Para o tran sp o rte de passageiros, serão observados os se
guintes dispositivos:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dada pela

Lein. 13.103, de 02.03.2015.

I - é facultado o fracionam ento do intervalo de condução do veículo
previsto na Lei n. 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito
Brasileiro, em períodos de no m ínim o 5 (cinco) m inutos;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Trata-se do fracionamento do intervalo de condução previsto pelo CTB, em
períodos de no mínimo cinco minutos, o que parece dar guarida para que os
intervalos obrigatórios decorrentes de direção ininterrupta possam ser usufruí
dos de modo parcelado em locais como rodoviárias para embarque de passa
geiros e pontos de parada (no que toca ao motorista interestadual de passagei
ros) e também de modo fracionado para o motorista de coletivo urbano, que
poderá gozar de no m ínimo cinco minutos no ponto final, considerando tal
tempo parte da parada obrigatória.
II
- será assegurado ao m otorista intervalo m ínim o de 1 (uma) hora
para refeição, podendo ser fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com
o tem po de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela
Lei n. 9.503, de 23 de setem bro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro,
exceto quando se tra ta r do m otorista profissional enquadrado no § 5o do
art. 71 desta Consolidação;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Possibilidades de desmembramento e fracionamento dos intervalos, além da
possibilidade quanto ao local e condições de usufruir o gozo dos referidos
intervalo.
III
- nos casos em que o em pregador ad o tar 2 (dois) m o to ristas no
curso da m esm a viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em
movimento, respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegura
do, após 72 (setenta e duas) horas, o repouso em alojam ento externo ou,
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se em poltrona correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacio
nado.
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Quando o empregador adotar dois motoristas em coletivo de passageiros, na
mesma viagem, o empregado poderá gozar do descanso com o veículo em mo
vimento, respeitados os horários de trabalho, assegurado após 72 horas o re
pouso em alojamento externo ou na cabine do leito se a poltrona correspon
der ao serviço de leito, desde que o veículo esteja estacionado.
§ Io (Revogado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.)
§ 2o (Vetado.)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

§ 3o (Revogado pela Lei n.
§ 4o (Revogado pela Lei n.
§ 5o (Revogado pela Lei n.
§ 6o (Revogado pela Lei n.
§ 7o (Revogado pela Lei n.
§ 8o (Vetado.)

13.103, de 02.03.2015.)
13.103, de 02.03.2015.)
13.103, de 02.03.2015.)
13.103, de 02.03.2015.)
13.103, de 02.03.2015.)

Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012.

§ 9o (Revogado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.)
§ 10. (Revogado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.)
§11. (Revogado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.)
§ 12. (Revogado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.)

Art. 235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial
de 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para
o trabalho do m otorista profissional empregado em regime de com pen
sação.
Artigo acrescentado p ela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação dad a
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

A nova redação do artigo em referência não mais exige a existência de razão
que justifique a jornada 12 x 36 horas, bastando que seja fixada por meio de
acordo ou convenção coletiva de trabalho, prestigiando-se, assim, o ajuste co
letivo. Não se olvide, todavia, do teor da Súmula n. 444 do TST, que enuncia o
pagamento em dobro pelo trabalho em feriados, no regime de 12 horas de tra
balho por 36 horas de descanso.

188

|

ARTS. 235-G A 237

DULCE MARIA S. G. RIJO

A rt. 235-G. É p erm itid a a rem uneração do m o to rista em função da
distância percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de
produtos transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer
outro tipo de vantagem, desde que essa rem uneração ou com issionam en
to não com prom eta a segurança da rodovia e da coletividade ou possibi
lite a violação das norm as previstas nesta Lei.
Artigo acrescentado pela Lei n. 12.619, de 30.04.2012, e com redação d ad a
pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.

Trata-se de regra proibitiva. O objetivo é preservar a saúde do motorista e a
segurança nas estradas. A infração, pelo empregador, deste dispositivo implica
a aplicação da multa administrativa prevista no art. 351 da CLT, a cargo do fis
cal do trabalho.
Art. 235-H. (Revogado pela Lei n. 13.103, de 02.03.2015.)
Seção V
D o Serviço Ferroviário

Art. 236. No serviço ferroviário - considerado este o de transporte em
estradas de ferro abertas ao tráfego público, com preendendo a adm inis
tração, construção, conservação e remoção das vias férreas e seus edifícios,
obras de arte, m aterial rodante, instalações complementares e acessórias,
bem como o serviço de tráfego, de telegrafia, telefonia e funcionam ento
de todas as instalações ferroviárias - aplicam -se os preceitos especiais
constantes desta Seção.
O regime especial não se aplica somente aos trabalhadores que exercem ati
vidade ferroviária propriam ente dita, mas tam bém àqueles que servem a di
ferentes setores, os quais constituem aquilo que a lei define como serviço fer
roviário. Aplica-se ao em pregado das estradas de ferro abertas ao tráfego
público, o que exclui empregados de ferrovia de uso exclusivo da empresa. A
Lei n. 1.652/52 estende as condições de ferroviário aos empregados das em 
presas que exploram os serviços de carros-restaurantes.
Art. 237. O pessoal a que se refere o artigo antecedente fica dividido nas
seguintes categorias:
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a ) funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departa

mentos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores
e demais empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras;
b ) pessoal que trabalhe em lugares ou trechos determinados e cujas
tarefas requeiram atenção constante; pessoal de escritório, turmas de
conservação e construção da via permanente, oficinas e estações principais,
inclusive os respectivos telegrafistas; pessoal de tração, lastro e revistadores;
c) das equipagens de trens em geral;
d ) pessoal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensi
dade, embora com permanência prolongada nos locais de trabalho; vigias
e pessoal das estações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas.
Há uma divisão em categorias do complexo orgânico dos ferroviários, da qual
estão excluídos os empregados de empresa que possui ferrovia para uso exclu
sivo: a) funcionários de alta administração, chefes e ajudantes de departamen
tos e seções, engenheiros residentes, chefes de depósitos, inspetores e demais
empregados que exercem funções administrativas ou fiscalizadoras - são fun
cionários que exercem funções administrativas, fiscalizadoras ou funções de
direção; b) pessoal que trabalhe em lugares ou trechos determ inados e cujas
tarefas requeiram atenção constante; pessoal de escritório, turm as de conser
vação e construção da via permanente, oficinas e estações principais, inclusi
ve, os respectivos telegrafistas; pessoal de tração, lastro e revistadores - esses
funcionários prestam trabalhos em lugares determinados e cuja execução de
pende do elemento atenção; c) das equipagens de trens em geral - tal catego
ria refere-se ao pessoal que trabalha com equipagem de trens em geral; d) pes
soal cujo serviço é de natureza intermitente ou de pouca intensidade, embora
com permanência prolongada nos locais de trabalho, vigias e pessoal das es
tações do interior, inclusive os respectivos telegrafistas - essa categoria diz res
peito a serviço intermitente ou de pouca intensidade, porém, com perm anên
cia nos locais de trabalho de forma prolongada.
Art. 238. Será computado como de trabalho efetivo todo o tempo em
que o empregado estiver à disposição da Estrada.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foi posteriormente

revogada e restaurada pelo art. 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.
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Regula como de trabalho efetivo todo o tempo em que o empregado está à
disposição da estrada. No direito do trabalho brasileiro, temos dois critérios
básicos de fixação de jornada de trabalho: tem po à disposição e tem po de
deslocamento. No tempo à disposição, considera-se componente da jornada
de trabalho o tempo à disposição do empregador independentemente de ocor
rer ou não a efetiva prestação de serviços.
§ Io Nos serviços efetuados pelo pessoal da categoria c, não será consi
derado como de trabalho efetivo o tempo gasto em viagens do local ou
para o local de terminação e início dos mesmos serviços.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foi posteriormente
revogada e restaurada pelo art 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

O tem po in itinerey ou seja, o tempo gasto em deslocamento, em viagem,
não é computado como de trabalho efetivo para o pessoal que trabalha com
equipagens de trens. Tempo de deslocamento é acolhido como critério pátrio
em algumas situações especiais - uma parcela da categoria dos ferroviários.
§ 2o Ao pessoal removido ou comissionado fora da sede será contado
como de trabalho normal e efetivo o tempo gasto em viagens, sem direito
à percepção de horas extraordinárias.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foi posteriormente
revogada e restaurada pelo art. 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

Quando ocorre comissionamento ou remoção fora da sede, o tempo de des
locamento não enseja o pagamento das horas de trânsito como horas extras.
§ 3o No caso das turmas de conservação da via permanente, o tempo
efetivo do trabalho será contado desde a hora da saída da casa da turma
até a hora em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido den
tro dos limites da respectiva turma. Quando o empregado trabalhar fora
dos limites da sua turma, ser-lhe-á também computado como de trabalho
efetivo o tempo gasto no percurso da volta a esses limites.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foi posteriormente
revogada e restaurada pelo art. 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

Nos casos de turmas de conservação de ferrovias, é com putado como tem 
po de serviço o período de deslocamento desde a hora da saída da casa da tu r
ma até a hora em que cessar o serviço em qualquer ponto compreendido den
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tro dos limites da respectiva turm a. Essa é considerada uma situação especial
e o ram o justrabalhista acolhe o critério do tempo de deslocamento. O mes
mo ocorre quando o empregado trabalha fora dos limites de sua turm a, e o
tempo gasto no percurso da volta a esses limites é com putado como tempo
de serviço.
§ 4 ° Para o pessoal da equipagem de trens, só será considerado esse tra 
balho efetivo, depois de chegado ao destino, o tempo em que o ferroviário
estiver ocupado ou retido à disposição da E strada. Q uando, entre dois
períodos de trabalho, não m ediar intervalo superior a 1 (uma) hora, será
esse intervalo com putado como de trabalho efetivo.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foi posterior
m ente revogada e restaurada pelo art. 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

Para o pessoal de equipagens de trens, somente é considerado trabalho efe
tivo, depois que chegar ao destino, o tem po em que estiver à disposição da
estrada, e se, entre dois períodos de trabalho, não existir intervalo superior a
uma hora. Em tais situações, será com putado como de trabalho efetivo.
§ 5o O tempo concedido para refeição não se computa como de trabalho
efetivo, senão para o pessoal da categoria c, quando as refeições forem
tom adas em viagem ou nas estações durante as paradas. Esse tem po não
será inferior a 1 (uma) hora, exceto para o pessoal da referida categoria
em serviço de trens.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foi posterior
m ente revogada e restaurada pelo art. 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

O intervalo para refeição não é com putado como de trabalho efetivo, ex
cetuando-se o caso do pessoal das equipagens de trens em geral, desde que as
refeições sejam tomadas em viagem ou nas estações durante as paradas.
§ 6o No trabalho das turm as encarregadas da conservação de obras de
arte, linhas telegráficas ou telefônicas e edifícios, não será contado como
de trabalho efetivo o tempo de viagem para o local do serviço, sempre que
não exceder de 1 (uma) hora, seja para ida ou para volta, e a Estrada for
necer os meios de locomoção, com putando-se sempre o tem po excedente
a esse limite.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, que foiposteríormente
revogada e restaurada pelo art. 3 6 do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.
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O tempo de viagem para o local de serviço que não exceda a uma hora, seja
para a ida, seja para a volta, se a estrada fornecer meios de locomoção, não é
considerado como de trabalho efetivo; todavia, o tempo excedente a uma hora
é com putado como de trabalho efetivo.
Art. 239. Para o pessoal da categoria c, a prorrogação do trabalho inde
pende de acordo ou contrato coletivo, não podendo, entretanto, exceder
de 12 (doze) horas, pelo que as empresas organizarão, sempre que possível,
os serviços de equipagens de trens com destacamentos nos trechos das
linhas de modo a ser observada a duração normal de 8 (oito) horas de
trabalho.
É possível a prorrogação do trabalho do pessoal das equipagens dos trens,
sem haver necessidade de acordo ou convenção coletiva que preveja tal situa
ção. Porém, a prorrogação não pode exceder 12 horas, nunca se olvidando
que a duração norm al de trabalho é de 8 horas diárias e de 44 horas sema
nais, sendo computado como de trabalho efetivo todo o tempo em que o fer
roviário permanece à disposição da respectiva estrada de ferro.
§ Io Para o pessoal sujeito ao regime do presente artigo, depois de cada
jornada de trabalho haverá um repouso de 10 (dez) horas contínuas, no
mínimo, observando-se, outrossim, o descanso semanal.
Há necessidade de repouso de dez horas contínuas, no m ínim o, depois de
cada jornada de trabalho, bem como deve ser observado o descanso semanal.
Entenda-se que o maior ou menor espaçamento da jornada atua de forma di
reta na deterioração ou melhoria das condições internas de trabalho, de modo
a aum entar ou dim inuir riscos e males inerentes ao ambiente de trabalho.
§ 2o Para o pessoal da equipagem de trens, a que se refere o presente
artigo, quando a empresa não fornecer alimentação, em viagem, e hospeda
gem, no destino, concederá uma ajuda de custo para atender a tais des
pesas.
Caso não se forneçam alim entação e hospedagem em viagem, será paga
uma ajuda de custo para que tais despesas sejam atendidas. Medidas sociais
e econômicas são essenciais e não podem ser transferidos aos empregados
quaisquer prejuízos, devendo o empregador proporcionar condições de efi
cácia da saúde do trabalhador e do trabalho digno.
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§ 3o As escalas do pessoal abrangido pelo presente artigo serão organi
zadas de modo que não caiba a qualquer empregado, quinzenalmente, um
total de horas de serviço noturno superior às de serviço diurno.
Não é cabível um total de horas noturnas superior às de serviço diurno a
cada quinze dias e, em razão disso, as escalas de trabalho devem ser organi
zadas. Mais um a vez, depreende-se da necessidade de medidas sociais que vi
sam à redução dos riscos, a fim de atentar-se para a saúde do trabalhador, até
porque o trabalho noturno é mais penoso e desgastante sob o ponto de vista
físico e psíquico.
§ 4o Os períodos de trabalho do pessoal a que alude o presente artigo
serão registrados em cadernetas especiais, que ficarão sempre em poder
do empregado, de acordo com o modelo aprovado pelo ministro do Tra
balho, Indústria e Comércio.
Existem registros em cadernetas especiais dos períodos de trabalho, que fi
cam em poder do empregado. Tal procedimento visa ao controle da duração
do trabalho, e a modulação desta é parte integrante da política de saúde pú
blica. A norm a jurídica relativa à duração do trabalho e ao seu controle não
é de cunho estritam ente econômico, tendo função determ inante nas normas
de saúde e de segurança laborais. As norm as relativas à duração da jornada
de trabalho são normas de Saúde Pública.
Art. 240. Nos casos de urgência ou de acidente, capazes de afetar a se
gurança ou regularidade do serviço, poderá a duração do trabalho ser
excepcionalmente elevada a qualquer número de horas, incumbindo à
Estrada zelar pela incolumidade dos seus empregados e pela possibilidade
de revezamento de turmas, assegurando ao pessoal um repouso corres
pondente e comunicando a ocorrência ao Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio, dentro de 10 (dez) dias da sua verificação.
A duração do trabalho pode ser elevada a qualquer núm ero de horas em
casos excepcionais de urgência ou de acidente. Porém, a segurança e regula
ridade dos serviços não podem ser afastadas, devendo zelar-se pela incolu
midade dos empregados e pela realização de revezamento de turm as, uma vez
que o repouso é essencial. A elevação da jornada de trabalho deve ser comu
nicada ao M inistério do Trabalho e Emprego, no prazo de dez dias, para efe
tivo controle da política de saúde do empregado.
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É direito do trabalhador a redução dos riscos inerentes ao trabalho. A ação
adm inistrativa no controle da saúde pública, da medicina e da segurança do
trabalho não é inválida, até porque a saúde é direito de todos e dever do Estado.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, a recusa, sem causa
justificada, por parte de qualquer empregado, à execução de serviço ex
traordinário será considerada falta grave.
A conduta do empregado que se recusar ao trabalho extraordinário, no
caso mencionado no art. 246, revelar-se-á como falta grave. Trata-se de ato
motivado do empregador que faz parte do jus variandi empresarial. O m oti
vo da jornada extra decorre de fatores objetivos sem culpa do empregador. O
jus variandi é a concretização do poder diretivo do empregador, e o direito
de resistência do empregado somente se justifica no caso de determ inações
ilícitas.
Art. 241. As horas excedentes das do horário normal de 8 (oito) horas
serão pagas como serviço extraordinário na seguinte base: as 2 (duas)
primeiras com o acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salário-hora normal; as 2 (duas) subsequentes com um adicional de 50%
(cinquenta por cento) e as restantes com um adicional de 75% (setenta e
cinco por cento).
As horas que excedem as oito horas diárias são pagas como serviço extraor
dinário, sendo que as quatro primeiras têm o adicional de 50%, e as restan
tes, de 75%.
O adicional de horas extras previsto na CF representa um valor mínimo, o
que significa dizer que pode existir previsão legal com um adicional superior
ou este pode ser fixado por negociação coletiva. Não mais se pode aplicar o
adicional de 25%, haja vista que o adicional m ínim o previsto na Carta Mag
na é de 50%.
Parágrafo único. Para o pessoal da categoria c, a primeira hora será
majorada de 25% (vinte e cinco por cento), a segunda hora será paga com
o acréscimo de 50% (cinquenta por cento) e as 2 (duas) subsequentes com o
de 60% (sessenta por cento), salvo caso de negligência comprovada.
O adicional de horas extras será de 50% para as duas primeiras horas e de 60%
para as duas subsequentes, caso se trate de pessoal de equipagens de trens,
desde que não tenha existido negligência.

DULCE MARIA S. G. RIJO

ARTS. 241 A 244

|

195

Apesar de o artigo mencionar 25%, há que se entender que o adicional m í
nim o é de 50%, nos termos do art. 7o, XVI, da CF/88.
Art. 242. As frações de meia hora superiores a 10 (dez) minutos serão
computadas como meia hora.
As frações superiores a dez m inutos serão com putadas como meia hora,
para evitarem-se prejuízos aos empregados, como forma de recompensa pela
dificuldade do trabalho desenvolvido.
Art. 243. Para os empregados de estações do interior, cujo serviço for de
natureza intermitente ou de pouca intensidade, não se aplicam os precei
tos gerais sobre duração do trabalho, sendo-lhes, entretanto, assegurado
o repouso contínuo de 10 (dez) horas, no mínimo, entre 2 (dois) períodos
de trabalho e descanso semanal.
Os preceitos gerais sobre duração de trabalho não se aplicam aos emprega
dos de estações do interior, com serviço de natureza interm itente ou de pou
ca intensidade. Sempre é assegurado um repouso contínuo de dez horas, no
m ínim o, entre dois períodos de trabalho e o descanso semanal.
De acordo com a Súmula n. 61 do TST, para os ferroviários que trabalham
em estações do interior, não são devidas horas extras. Não se despreze que
uma das características do serviço é a pouca intensidade.
Art. 244. As estradas de ferro poderão ter empregados extranumerários,
de sobreaviso e de prontidão, para executarem serviços imprevistos ou
para substituições de outros empregados que faltem à escala organizada.
C a p u t revogado pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, e restaurado pelo art. 3 6 do

Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

As estradas de ferro podem ter empregados de sobreaviso e de prontidão
para o caso de ocorrerem serviços que não estavam previstos ou de não com
parecerem ao trabalho empregados que estavam escalados.
§ Io Considera-se “extranumerário” o empregado não efetivo, candida
to à efetivação, que se apresentar normalmente ao serviço, embora só
trabalhe quando for necessário. O extranumerário só receberá os dias de
trabalho efetivo.
Parágrafo revogado pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, e restaurado pelo art. 3 6
do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.
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Considera-se empregado extranum erário o empregado que é candidato à
efetivação, o qual trabalha quando há necessidade e recebe pelos dias de efe
tivo trabalho. A necessidade decorre da imprevisão do serviço ou da substi
tuição de pessoal.
§ 2o Considera-se de “sobreaviso” o empregado efetivo, que permanecer
em sua própria casa, aguardando a qualquer momento o chamado para o
serviço. Cada escala de “sobreaviso” será, no máximo, de 24 (vinte e qua
tro) horas. As horas de “sobreaviso”, para todos os efeitos, serão contadas
à razão de 1/3 (um terço) do salário normal.
Parágrafo revogado pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, e restaurado pelo art. 3 6
do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

O empregado que trabalha de sobreaviso é efetivo e permanece em sua pró
pria casa, aguardando a qualquer momento um chamado para o serviço não
previsto ou para substituição. A escala de sobreaviso não pode ser superior a
24 horas, e as horas de sobreaviso devem ser remuneradas à razão de um ter
ço do salário-hora normal.
Há restrição à liberdade de locomoção. A restrição à disponibilidade pes
soal do empregado é relativa, haja vista que o empregado está fora do ambien
te e do local de trabalho.
§ 3o Considera-se de “prontidão” o empregado que ficar nas dependên
cias da Estrada, aguardando ordens. A escala de prontidão será, no máxi
mo, de 12 (doze) horas. As horas de prontidão serão, para todos os efeitos,
contadas à razão de 2/3 (dois terços) do salário-hora normal.
Parágrafo revogado pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, e restaurado pelo art. 3 6
do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

O empregado que trabalha em sistema de prontidão é empregado efetivo e
permanece nas dependências da estrada aguardando ordens. A escala de pron
tidão não pode ser superior a doze horas, e as horas de prontidão devem ser
remuneradas à razão de dois terços do salário-hora normal.
Há restrição significativa à disponibilidade pessoal do empregado, uma vez
que ele permanece no ambiente de trabalho.
§ 4o Quando, no estabelecimento ou dependência em que se achar o
empregado, houver facilidade de alimentação, as 12 (doze) horas de pron
tidão, a que se refere o parágrafo anterior, poderão ser contínuas. Quando
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não existir essa facilidade, depois de 6 (seis) horas de prontidão, haverá
sempre um intervalo de 1 (uma) hora para cada refeição, que não será,
nesse caso, computada como de serviço.
Parágrafo revogado pela Lei n. 3.970, de 13.10.1961, e restaurado pelo art. 3 6
do Decreto-lei n. 5, de 04.04.1966.

Se houver facilidade de alimentação no local onde se encontra o emprega
do, as doze horas de prontidão poderão ser laboradas de forma contínua. Caso
não haja tal facilidade, após seis horas de trabalho em sistema de prontidão,
deverá haver um intervalo de uma hora para refeição, que não é computada
como de serviço.
Art. 245. O horário normal de trabalho dos cabineiros nas estações de
tráfego intenso não excederá de 8 (oito) horas e deverá ser dividido em 2
(dois) turnos com intervalo não inferior a 1 (uma) hora de repouso, não
podendo nenhum turno ter duração superior a 5 (cinco) horas, com um
período de descanso entre 2 (duas) jornadas de trabalho de 14 (quatorze)
horas consecutivas.
A jornada norm al de trabalho, que é de oito horas diárias, deve ser dividi
da em dois turnos de cinco horas cada um, no máximo, quando se tratar de
cabineiros nas estações de tráfego intenso. Mais um a vez, a norm a é de pro
teção em decorrência do trabalho desgastante, a fim de evitarem-se fadiga e
afronta às normas de saúde laborai.
Art. 246.0 horário de trabalho dos operadores telegrafistas nas estações
de tráfego intenso não excederá de 6 (seis) horas diárias.
A jornada de trabalho não deve exceder seis horas diárias para os operado
res telegrafistas nas estações de tráfego intenso. A lei reduz a jornada de tra
balho em razão do trabalho penoso e extenuante.
Art. 247. As estações principais, estações de tráfego intenso e estações
do interior serão classificadas para cada empresa pelo Departamento
Nacional de Estradas de Ferro.
É o Departamento Nacional de Estradas de Ferro que tem competência para
classificar as estações principais, estações de tráfego intenso e estações do in
terior.
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Seção VI
D as Equipagens das Em barcações
da M arinha Mercante Nacional, de Navegação Fluvial
e Lacustre, do Tráfego n os Portos e da Pesca

A rt. 248. Entre as horas zero e 24 (vinte e quatro) de cada dia civil, o
tripulante poderá ser conservado em seu posto durante 8 (oito) horas, quer
de modo contínuo, quer de m odo interm itente.
Há regulamentação especial do trabalho dos m arítim os em razão das pe
culiaridades de prestação de seus serviços. A duração norm al do trabalho dos
marítimos é de oito horas diárias, o que pode compreender qualquer período
entre a 0 e as 24 horas de cada dia civil. A jornada de trabalho pode ser con
tínua ou interm itente, o que fica a critério do com andante da embarcação.
§ Io A exigência do serviço contínuo ou interm itente ficará a critério do
comandante e, neste último caso, nunca por período menor que 1 (uma) hora.
A jornada de trabalho contínua é interrom pida pelo intervalo para repou
so e refeição e, na jornada interm itente, os períodos que a compõem não po
dem ser inferiores a uma hora.
§ 2o Os serviços de quarto nas m áquinas, passadiço, vigilância e outros
que, consoante parecer médico, possam prejudicar a saúde do tripulante
serão executados por períodos não maiores e com intervalos não menores
de 4 (quatro) horas.
Os serviços mencionados no artigo são executados obrigatoriam ente em
jornadas intermitentes, com períodos de trabalho não superiores a quatro ho
ras consecutivas e com intervalo nunca inferior a quatro horas, em razão de
serem serviços que podem prejudicar a saúde do tripulante.
A rt. 249. Todo o tem po de serviço efetivo, excedente de 8 (oito) horas,
ocupado na form a do artigo anterior, será considerado de trab alh o ex
traordinário, sujeito à compensação a que se refere o art. 250, exceto se se
tratar de trabalho executado:
a)
em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e no desempe
nho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas aquelas
que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com respon
sabilidade exclusiva e pessoal;
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b) na iminência de perigo, para salvaguarda ou defesa da embarcação,
dos passageiros, ou da carga, a juízo exclusivo do comandante ou do res
ponsável pela segurança a bordo;
c) por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presença,
em seus postos, de todo o pessoal de bordo;
d) na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abastecimento
do navio ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das con
tingências da natureza da navegação, na transposição de passos ou pontos
difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para obten
ção de calado menor para essa transposição.
O tempo de serviço efetivo excedente da jornada normal é trabalho extraor
dinário, exceto: “a) em virtude de responsabilidade pessoal do tripulante e
no desempenho de funções de direção, sendo consideradas como tais todas
aquelas que a bordo se achem constituídas em um único indivíduo com res
ponsabilidade exclusiva e pessoal” - não haverá de se falar em horas extras
se existir responsabilidade pessoal do tripulante, quando, no desempenho de
funções de direção, haja vista que não decorra de conduta do empregador a
necessidade de prorrogar a jornada, ou seja, exercida função equiparada a car
go de confiança; “b) na iminência de perigo, para salvaguarda ou defesa da
embarcação, dos passageiros, ou da carga, a juízo exclusivo do com andante
ou do responsável pela segurança a bordo” - se houver necessidade de servi
ço sob pena de perigo iminente, levando-se em consideração a natureza do
serviço; “c) por motivo de manobras ou fainas gerais que reclamem a presen
ça, em seus postos, de todo o pessoal de bordo” - não há falar em horas ex
tras em caso de necessidade de manobras, por não ser tempo computado como
de serviço; “d) na navegação lacustre e fluvial, quando se destina ao abaste
cimento do navio ou embarcação de combustível e rancho, ou por efeito das
contingências da natureza da navegação na transposição de passos ou pon
tos difíceis, inclusive operações de alívio ou transbordo de carga, para obten
ção de calado m enor para essa transposição” - na navegação lacustre e flu
vial ou em razão de contingências da natureza da navegação.
§ Io O trabalho executado aos domingos e feriados será considerado
extraordinário, salvo se se destinar:
a)
ao serviço de quartos e vigilância, movimentação das máquinas e
aparelhos de bordo, limpeza e higiene da embarcação, preparo de alimen
tação da equipagem e dos passageiros, serviço pessoal destes e, bem assim,
aos socorros de urgência ao navio ou ao pessoal;

200

|

ARTS. 249 A 251

DULCE MARIA S. G. RIJO

b)
ao fim da navegação ou das manobras para a entrada ou saída de portos,
atracação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros.
O trabalho realizado aos domingos e feriados é considerado extraordiná
rio, porém, existem situações de exceção: “a) ao serviço de quartos e vigilân
cia, movimentação das máquinas e aparelhos de bordo, limpeza e higiene da
embarcação, preparo de alimentação da equipagem e dos passageiros, servi
ço pessoal destes e, bem assim, aos socorros de urgência ao navio ou ao pes
soal” - em caso de serviços de quarto e vigilância, m ovim entação de m á
quinas e aparelhos de bordo, lim peza e higiene, preparo de alim entação e
socorros de urgência, que são considerados de absoluta necessidade; *b) no
fim da navegação ou das manobras para a entrada ou a saída de portos, atra
cação, desatracação, embarque ou desembarque de carga e passageiros” - ser
viços relativos à entrada e à saída de portos, atracação, desatracação, em bar
que ou desembarque de carga e de pessoas, haja vista serem serviços essenciais.
§ 2o Não excederá de 30 (trinta) horas semanais o serviço extraordiná
rio prestado para o tráfego nos portos.
O serviço extraordinário para tráfego nos portos não pode ser superior a
trinta horas semanais.
Art. 250. As horas de trabalho extraordinário serão compensadas, se
gundo a conveniência do serviço, por descanso em período equivalente
no dia seguinte ou no subsequente dentro das do trabalho normal, ou no
fim da viagem, ou pelo pagamento do salário correspondente.
O com andante da embarcação poderá compensar o trabalho suplementar
de um a jornada com a correspondente redução de um a ou mais jornadas de
viagem, sem que exista prejuízo na remuneração. Caso o com andante não
faça uso do sistema de compensação, pagará o serviço extraordinário (Súmu
la n. 96 do TST).
Parágrafo único. As horas extraordinárias de trabalho são indivisíveis,
computando-se a fração de hora como hora inteira.
As horas extras não são divisíveis, e a fração é computada como hora inteira.
Art. 251. Em cada embarcação haverá um livro em que serão anotadas
as horas extraordinárias de trabalho de cada tripulante, e outro, do qual
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constarão, devidam ente circunstanciadas, as transgressões dos mesmos
tripulantes.
As horas extras devem ser objeto de anotação pelo com andante da em bar
cação em livro próprio. Deve existir controle do trabalho extraordinário, o
que é de responsabilidade do com andante, com vistas à própria conservação
da saúde do empregado e ao trabalho equilibrado.
Parágrafo único. Os livros de que trata este artigo obedecerão a modelos
organizados pelo M inistério do T rabalho, In d ú stria e Com ércio, serão
escriturados em dia pelo com andante da em barcação e ficam sujeitos às
formalidades instituídas para os livros de registro de empregados em geral.
O modelo do livro é aprovado pelo M inistério do Trabalho e sujeita-se às
formalidades que são exigidas nos livros de registro de empregados.
A rt. 252. Q u alq u er trip u la n te que se ju lg u e prejudicado p o r ordem
em anada de superior hierárquico poderá in terp o r recurso, em term os,
perante a Delegacia do Trabalho M arítim o, por interm édio do respectivo
com andante, o qual deverá encam inhá-lo com a respectiva inform ação
dentro de 5 (cinco) dias, contados de sua chegada ao porto.
T ripulante é todo o m arítim o em barcado m ediante contrato que exerce
suas atividades a bordo, estando sujeito a ordens. Uma ordem pode ser obje
to de recurso caso exista prejuízo ao m arítim o, sendo o com andante quem
presta as inform ações a respeito e que encam inha ao órgão com petente no
prazo de cinco dias, que é contado da chegada ao porto.
Seção VII
D o s Serviços Frigoríficos

A rt. 253. Para os em pregados que trabalham no interior das câm aras
frigoríficas e para os que m ovim entam m ercadorias do am biente quente
ou norm al para o frio e vice-versa, depois de 1 (uma) hora e 40 (quarenta)
m inutos de trabalho contínuo, será assegurado um período de 20 (vinte)
m inutos de repouso, com putado esse intervalo como de trabalho efetivo.
O trabalho nas câmaras frigoríficas, em razão das condições em que é exer
cido, provoca distúrbios na saúde do trabalhador e, por tal motivo, impõe-se
um regime especial.
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Após uma hora e quarenta m inutos de trabalho consecutivo, é assegurado
um período de vinte m inutos de repouso, e tal intervalo é rem unerado e
com putado como de trabalho efetivo. Assim, o tempo de trabalho efetivo é
de sete horas.
Parágrafo único. Considera-se artificialmente frio, para os fins do pre
sente artigo, o que for inferior, nas primeira, segunda e terceira zonas
climáticas do mapa oficial do Ministério do Trabalho, Indústria e Comér
cio, a 15° (quinze graus), na quarta zona a 12° (doze graus), e nas quinta,
sexta e sétima zonas a 10° (dez graus).
O ambiente artificialmente frio é o de tem peratura inferior a quinze graus
na prim eira, segunda ou terceira zona climática, doze graus na quarta zona
climática, e dez graus na quinta, sexta ou sétima zona climática.
Seção VIII
D o s Serviços de Estiva

Arts. 254 a 284. (R e v o g a d o s p e la L e i n. 8 .6 3 0 , d e 2 5 .0 2 .1 9 9 3 .)
Seção IX
D o s Serviços de Capatazias nos Portos

Arts. 285 a 292. (R e v o g a d o s p e la L e i n . 8 .6 3 0 , d e 2 5 .0 2 .1 9 9 3 .)
Seção X
D o Trabalho em M in a s de Su b solo

Art. 293. A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em
minas no subsolo não excederá de 6 (seis) horas diárias ou de 36 (trinta e
seis) semanais.
Este artigo dá início à Seção X do Título III da CLT, que estabelece normas
especiais de tutela do trabalho, referindo-se ora a profissões específicas, como
a dos m ineiros, jornalistas e químicos, ora a qualidades próprias do traba
lhador, como a nacionalidade, o sexo e a idade.
Trata-se de Seção dedicada à atividade em minas de subsolo e inicia-se pela
regulamentação da jornada própria a tal trabalho. Acerca do trabalho dos mi
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neiros, verifique-se tam bém a Portaria n. 3.214/78, a NR n. 22 - trabalhos
subterrâneos - e a NR n. 15 - poeiras minerais.
A duração do trabalho é questão de extrema importância no Direito Obreiro
porque se relaciona à integridade e higidez física e mental do trabalhador; por
isso mesmo, consideradas as peculiaridades do trabalho exercido em minas de
subsolo, no qual ocorre a presença de agentes insalubres e perigosos como car
vão e poeiras minerais, além do risco iminente de acidentes de trabalho, a du
ração recebeu especial atenção do legislador, que a limitou a seis horas diárias
ou 36 horas semanais. O divisor para o cálculo do valor do salário-hora é 180.
A regulamentação acerca da matéria é inovadora, pois a Convenção Interna
cional n. 46 recomenda que o limite da jornada seja fixado entre sete e oito
horas diárias. Note-se que o legislador brasileiro estabeleceu ainda uma possi
bilidade ao empregador do m ineiro, ao determ inar que o núm ero de horas
diárias pode variar desde que não seja ultrapassado o limite máximo semanal.
Art. 294.0 tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local
do trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do
salário.
A jornada de trabalho do trabalhador em minas e subsolo deve ser compu
tada incluindo-se o tempo despendido para a descida ao subterrâneo, até o
local do efetivo trabalho, bem como o tempo necessário para a subida, ten
do em vista que, tam bém nesse trajeto, não se afastam as condições adversas
dessa atividade e o perigo que a envolve. Trata-se da adoção da teoria da re
muneração do tempo à disposição do empregador, expressa no art. 4o da CLT.
Pode-se falar ainda em aplicação do conceito de horas in itinere ou horas de
percurso, cuja matéria é disciplinada no art. 58, § 2o, da CLT, sendo, nesse
caso, autorizado o pagamento do tempo por expressa determinação legal. Se
somente ao chegar ao local de trabalho é que o empregador passa a com pu
tar a jornada de seis horas, o tem po despendido no tran sp o rte da boca da
m ina e até seu retorno deve ser considerado como jornada extraordinária.
Art. 295. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo poderá ser
elevada até 8 (oito) horas diárias ou 48 (quarenta e oito) semanais, me
diante acordo escrito entre empregado e empregador ou contrato coletivo
de trabalho, sujeita essa prorrogação à prévia licença da autoridade com
petente em matéria de higiene do trabalho.
É vedada a transação tácita da jornada de trabalho do trabalhador em subso
lo, sendo autorizada a modificação dos limites fixados no art. 293 mediante
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acordo individual escrito ou negociação coletiva; porém, em ambos os casos,
sempre sujeita à autorização prévia da autoridade competente em Segurança
e M edicina do Trabalho. Observe-se que não houve revogação deste artigo
quanto à possibilidade de acordo individual, pois o entendim ento m ajoritá
rio é de que o art. 7o, XIII, da CF, não vedou tal possibilidade. Q uanto ao li
mite máximo semanal, estabelecido no artigo em comento como sendo de 48
horas, houve derrogação tácita pelo art. 7o, XIII, da CF/88, que o fixou em 44
horas. A dilatação da jornada, portanto, deve sempre respeitar o limite m á
ximo de duas horas por dia e de 44 horas semanais.
A ausência de um dos requisitos legais para elastecer a jornada acarretará
a nulidade da situação, nulidade que, entretanto, não poderá ser invocada
pelo empregador a seu benefício, devendo o empregado receber as horas ex
tras trabalhadas com os acréscimos legais, assim como seus reflexos. A auto
ridade adm inistrativa com petente deverá ser noticiada sobre a ocorrência
para a adoção das medidas e aplicação das penalidades cabíveis.
Parágrafo único. A duração normal do trabalho efetivo no subsolo po
derá ser inferior a 6 (seis) horas diárias, por determinação da autoridade
de que trata este artigo, tendo em vista condições locais de insalubridade
e os métodos e processos do trabalho adotado.
A jornada laborai fixada no art. 293 poderá ser dim inuída, independente
mente da vontade patronal ou de acordo celebrado individual ou coletivamen
te com o empregado, pela autoridade competente em matéria de medicina e
segurança do trabalho, desde que as condições de insalubridade do local ou
o m odo com que o trabalho é executado assim o exijam.
Trata-se, mais uma vez, da expressão da preocupação do legislador com o
trabalho exercido pelos mineiros do subsolo, o qual é por demais prejudicial
ao trabalhador, já que o afeta não só em suas condições físicas, devido ao es
forço que despende em seu exercício, mas também no que diz respeito aos as
pectos psicológicos e morais de sua vida.
Art. 296. A remuneração da hora prorrogada será no mínimo de 50%
(cinquenta por cento) superior à da hora normal e deverá constar do acor
do ou contrato coletivo de trabalho.
A remuneração pela hora extraordinária é determ inada pelo art. 7o, XVI,
da CF no percentual m ínim o de 50%, estando, pois, tacitamente derrogado
este artigo nesse particular. Também pelo mesmo motivo, é desnecessário
que esse percentual m ínimo conste expressamente no acordo ou contrato co
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letivo de trabalho. Eventual negociação para pagamento em percentual su
perior deverá consignar expressamente do contrato individual ou coletivo,
não sendo adm itido percentual inferior.
Art. 297. Ao empregado no subsolo será fornecida, pelas empresas ex
ploradoras de minas, alimentação adequada à natureza do trabalho, de
acordo com as instruções estabelecidas pela Secretaria da Segurança e
Medicina do Trabalho e aprovadas pelo Ministério do Trabalho, Indústria
e Comércio.
Atualmente, é a Secretaria de Segurança e Medicina do Trabalho o órgão
competente para a fixação de instruções próprias para o trabalho exercido na
forma deste artigo. A alimentação fornecida deverá ser adequada à natureza
do trabalho cum prido, observando-se o desgaste físico despendido durante
a jornada laborai. Trata-se de mais um dispositivo que revela a preocupação
do legislador em proteger o trabalhador que atua no subsolo, garantindo-lhe
o m ínim o de reposição nutricional pela energia consumida, como forma de
recompor, ainda que parcialmente, a inadequação desse trabalho com rela
ção à vida hum ana. A concessão, todavia, não se reveste da natureza de salá
rio iti natura (art. 458 da CLT), pois não deve ser considerada parte do paga
m ento salarial do trabalhador. Também não há de ser atribuída natureza
salarial a tal parcela, pois essa concessão significa tão somente o cum prim en
to, pelo empregador, da legislação própria que rege a matéria. Ademais, o be
nefício não é concedido pelo trabalho, mas para o trabalho.
Art. 298. Em cada período de 3 (três) horas consecutivas de trabalho,
será obrigatória uma pausa de 15 (quinze) minutos para repouso, a qual
será computada na duração normal de trabalho efetivo.
A dicção deste artigo faz concluir que, na jornada normal de seis horas diá
rias, o trabalhador cum prirá apenas cinco horas e meia de efetivo labor, pois
os trinta minutos restantes serão destinados ao descanso obrigatório de quin
ze minutos a cada três horas consecutivas de trabalho. Tal interregno de des
canso é com putado na duração norm al da jornada do obreiro, motivo pelo
qual difere daquele conceito de intervalo intrajornada fixado pelo art. 71, § 2o,
da CLT, segundo o qual não se com puta o intervalo na duração do trabalho.
No caso de não ser concedido tal período para repouso, o empregador deve
rá remunerá-lo com o acréscimo legal ou contratual, se for superior, remune
rando ainda todos os reflexos pertinentes, sem prejuízo da com unicação à
autoridade competente para a aplicação das sanções cabíveis.
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Art. 299. Quando nos trabalhos de subsolo ocorrerem acontecimentos
que possam comprometer a vida ou saúde do empregado, deverá a empre
sa comunicar o fato imediatamente à autoridade Regional do Trabalho,
do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Mais um a vez, constata-se a preocupação do legislador em atribuir prote
ção especial ao trabalhador em m inas de subsolo, pois, a p artir da premissa
do risco im inente no exercício das funções pertinentes, procedeu-se à deter
minação de que o empregador faça a comunicação à autoridade competente
de todo e qualquer acontecimento que possa colocar em risco a vida ou a saú
de do trabalhador. Competirá a essa autoridade tom ar as providências saneadoras ou preventivas necessárias ao restabelecimento da segurança m ínim a
ao trabalhador no exercício de suas funções. Tal situação poderá desonerar o
empregador de eventual responsabilização por infortúnio superveniente, sem
prejuízo, todavia, da m anutenção de seu poder-dever de prevenção de aci
dentes e de provisão de necessidades na hipótese de sua ocorrência. A infortunística, portanto, deverá ser considerada caso a caso.
Atualmente, é o M inistério do Trabalho e Emprego o órgão a ser com uni
cado do fato objeto do presente artigo, em razão da alteração da denom ina
ção dessa instituição.
Art. 300. Sempre que, por motivo de saúde, for necessária a transferên
cia do empregado, ajuizo da autoridade competente em matéria de segu
rança e medicina do trabalho, dos serviços no subsolo para os de superfí
cie, é a empresa obrigada a realizar essa transferência, assegurando ao
transferido a remuneração atribuída ao trabalhador de superfície em
serviço equivalente, respeitada a capacidade profissional do interessado.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 2.924, de 2110.1956.

Na hipótese de existência de risco ou prejuízo à saúde, cabe à autoridade
em matéria de Segurança e Medicina do Trabalho transferir o trabalhador do
subsolo para a superfície independentem ente da vontade patronal, que não
poderá recusar-se ao cum prim ento da determ inação de ordem adm inistra
tiva. Trata-se de transferência com pulsória, em evidente exemplo de inter
venção da autoridade pública no contrato de trabalho, independentemente da
vontade das partes. Até mesmo o empregado, caso queira recusar-se à trans
ferência, deverá submeter a questão ao Estado, conforme se verá no parágra
fo único deste artigo. Justifica-se tal intervencionismo pela necessidade de ga
rantir-se ao hipossuficiente condições mínimas de saúde e segurança, condições
estas que, caso contrário, poderíam vir a ser negadas ou renunciadas em nome
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da sobrevivência do trabalhador e da natureza alimentar do salário. Além dis
so, a presença da autoridade pública na relação trabalhista tem o objetivo de
alcançar situações idênticas às vividas por outros trabalhadores, configuran
do-se a atividade pedagógica e profilática desejáveis em tais hipóteses.
O trabalhador transferido terá assegurada a identidade de salário com o
trabalhador da superfície em serviço equivalente, respeitando-se, em qual
quer situação, sua capacidade profissional. Isso significa que, na hipótese de
não existir trabalho compatível, o trabalhador permanecerá à disposição do
empregador, sem prejuízo de sua remuneração, até que seja recolocado no
serviço. Também significa que não se exige a identidade de função (art. 461
da CLT), devido à mera equivalência exigida pela lei. Caberá ao empregador
invocar, no âmbito da Justiça do Trabalho, as teses que entender cabíveis caso
a caso, sendo esta a esfera judicial competente para a análise da questão.
A modificação quanto ao local de trabalho não acarreta a possibilidade de
alterar-se a jornada laborai do mineiro, a qual permanecerá sendo de seis ho
ras diárias. A superação de tal limite implicará o pagamento da sobrejornada correspondente.
Parágrafo único. No caso de recusa do empregado em atender a essa
transferência, será ouvida a autoridade competente em matéria de segu
rança e medicina do trabalho, que decidirá a respeito.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 2.924, de 21.10.1956.

Este artigo permite que a transferência compulsória seja recusada pelo em
pregado, pois este é o destinatário da proteção à integridade de sua saúde e
vida, cabendo-lhe, por isso, invocar motivos que, no seu entender, sejam su
ficientes ao cancelamento da determ inação de remoção quanto ao local de
trabalho. O órgão adm inistrativo deverá sopesar tais motivos com a nocivi
dade do local de trabalho, objetivamente considerada, para somente então
decidir acerca da manutenção ou não da transferência. Na hipótese de insa
tisfação do empregado com a decisão, a matéria poderá ser submetida ao co
nhecim ento da Justiça do Trabalho, que detém competência m aterial para
tanto (art. 114 da CF).
Art. 301. O trabalho no subsolo somente será permitido a homens, com
idade compreendida entre 21 (vinte e um) e 50 (cinquenta) anos, assegura
da a transferência para a superfície nos termos previstos no artigo anterior.
Também este artigo refere-se à proteção do trabalhador sujeito à adversi
dade própria do trabalho em minas de subsolo. Estabeleceu o legislador que
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somente podem executá-lo homens entre 21 e 50 anos, sendo que, por reme
ter ao artigo anterior, fica ainda estabelecida a hipótese de transferência para
a superfície caso haja riscos à saúde. Antes da idade m ínim a e após a idade
máxim a fixadas, a autoridade adm inistrativa poderá, igualmente, determ i
nar a transferência compulsória estabelecida pelo artigo anterior. A respeito
do presente artigo, veja o art. 922 da CLT, o qual, em face do decurso do tem
po, encontra-se inaplicável atualm ente, um a vez que a vigência da Consoli
dação iniciou-se em 10.11.1943 (art. 911 da CLT). As limitações deste artigo
quanto ao sexo e à idade do trabalhador não devem ser consideradas discri
minatórias, eis que fixadas em razão da nocividade da tarefa e do meio am 
biente laborai, próprios do labor em minas de subsolo.
Seção XI
D o s Jornalistas Profissionais

Art. 302. Os dispositivos da presente Seção se aplicam aos que nas em
presas jornalísticas prestem serviços como jornalistas, revisores, fotógra
fos, ou na ilustração, com as exceções nela previstas.
O STF decidiu que é inconstitucional a exigência do diploma de jornalismo
e registro profissional no Ministério do Trabalho como condição para o exer
cício da profissão de jornalista, com base no entendimento de que o art. 4o, V,
do Decreto-lei n. 972/69 não foi recepcionado pela CF/88, bem como as exi
gências nele contidas ferem a liberdade de imprensa e contrariam o direito à
livre manifestação do pensamento inscrita no art. 13 da Convenção America
na dos Direitos Humanos, também conhecida como Pacto de San José da Cos
ta Rica. A decisão foi tomada no julgamento do RE n. 511.961, interposto pelo
M inistério Público Federal (MPF) e pelo Sindicato das Empresas de Rádio e
Televisão do Estado de São Paulo (Sertesp) contra acórdão do TRF da 3a Re
gião que afirmou a necessidade do diploma, contrariando uma decisão da 16a
Vara Cível Federal em São Paulo, em um a ação civil pública. Sendo assim, a
situação fática deverá ser examinada casuisticamente, a fim de se enquadrar
o trabalhador nas regras da presente Seção. É também pertinente a averigua
ção da circunstância prevista pela Lei n. 6.612/78 e pelo Decreto n. 83.284/79
da atividade de “colaborador autônomo”, cujo traço marcante é a liberdade de
criação, pela adoção de critérios e métodos próprios para a produção das m a
térias, o que descaracteriza a existência de subordinação e, em consequência,
de vínculo empregatício. O mencionado Decreto n. 83.284/79 definiu o “co
laborador” como aquele que exerce trabalho de natureza técnica, científica ou
cultural mediante remuneração e sem relação de emprego. Segundo a Lei n.
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6.615/78, radialista e locutor-entrevistador não são considerados jornalistas,
por isso não se enquadram nas regras da presente Seção.
§ Io Entende-se como jornalista o trabalhador intelectual cuja função
se estende desde a busca de informações até a redação de notícias e artigos
e a organização, orientação e direção desse trabalho.
A decisão proferida pelo E. STF, referida no comentário ao caput deste arti
go, diz respeito à desnecessidade de exigência de diploma de curso superior
em Jornalismo para a atuação dos profissionais dessa área. Sendo assim, é pos
sível a contratação de pessoas não graduadas para o exercício das funções de
jornalista. E o presente dispositivo legal conceitua esse profissional. Não há
que ser confundido o profissional de jornalismo com um simples divulgador
de notícias ou repassador de informações. A Portaria GM/Mtb n. 3.071/88 atri
bui aos jornalistas profissionais a natureza de categoria profissional diferen
ciada, de tal modo que as disposições legais a eles se aplicam mesmo que atuem
em empresa que não seja jornalística. Entretanto, para que o profissional te
nha direito às vantagens estabelecidas por meio de norm a coletiva, é neces
sário que a empresa haja participado da respectiva negociação, devido à na
tureza contratual do respectivo instrum ento, que vincula somente os seus
signatários. A propósito, verifique a Súmula n. 374 do TST. Acerca de seguro
de vida instituído em norma coletiva, veja o Precedente Normativo n. 112 da
SDC do TST.
Outra questão im portante acerca do salário do jornalista é a relativa à equi
paração salarial, pois, ainda que se trate de trabalho intelectual, é possível o
deferimento da pretensão, bastando que sejam dem onstrados os requisitos
legais necessários para tanto.
§ 2o Consideram-se empresas jornalísticas, para os fins desta Seção,
aquelas que têm a seu cargo a edição de jornais, revistas, boletins e perió
dicos, ou a distribuição de noticiário, e, ainda, a radiodifusão em suas
seções destinadas à transmissão de notícias e comentários.
Este dispositivo legal conceitua as empresas jornalísticas. A propósito, deve-se consultar o disposto no art. 3o do Decreto-lei n. 972/69, que, além de
definir as empresas jornalísticas, tam bém define as a elas equiparadas. Con
sulte também a Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/67 - em 2009, o STF julgou esta
lei incompatível com a CF), o Decreto-lei n. 7.984/45, o Decreto n. 52.287/63,
a Lei n. 6.615/78 e o Decreto n. 84.134/79. Sobre o salário profissional de cada
categoria, consultar os Decretos-lei n. 7.037/44 e n. 7.858/45 e a Lei n. 4.117/62.
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Art. 303. A duração normal do trabalho dos empregados compreendidos
nesta Seção não deverá exceder de 5 (cinco) horas, tanto de dia como à
noite.
A Seção XI do Capítulo I do Título III da CLT, que estabelece normas es
peciais de tutela do trabalho, referindo-se ora a profissões específicas, ora a
qualidades próprias do trabalhador, dedica-se à atividade do profissional em
jornalism o e regulamenta, entre outros direitos, a jornada própria a tal tra
balho. A duração do trabalho é questão de extrema im portância no direito
obreiro, porque se relaciona à integridade e higidez física e mental do traba
lhador; por isso mesmo, pelas peculiaridades do referido trabalho, houve, por
parte do legislador, a decisão de lim itar sua jornada a cinco horas diárias, tan 
to de dia como de noite. Esse limite prevalece mesmo na hipótese de o jorna
lista trabalhar em empresas não jornalísticas, tal como se depreende do art.
3o, § 2o, com binado com o art. 15 do Decreto n. 83.284/79, que regulam en
tou o Decreto-lei n. 972/69, sobre o exercício da profissão de jornalista.
Art. 304. Poderá a duração normal do trabalho ser elevada a 7 (sete)
horas, mediante acordo escrito, em que se estipule aumento de ordenado,
correspondente ao excesso do tempo de trabalho, em que se fixe um inter
valo destinado a repouso ou a refeição.
Uma vez que a limitação da jornada de trabalho visa à integridade e higi
dez física e mental do trabalhador, é vedada a transação tácita a seu respeito,
ficando autorizada a elevação do lim ite fixado no art. 303 m ediante acordo
individual escrito até o m áxim o de sete horas. Essa possibilidade tam bém
ocorre mediante negociação coletiva, devido ao disposto no art. 7o, XIII, da
CF. A propósito, observe-se que esse dispositivo constitucional não revogou
a possibilidade de celebração de acordo individual, devido ao entendim ento
majoritário que vigora a esse respeito. Em caso de acordo para a majoração
da duração do trabalho, deverá também ser estipulado o correspondente au
mento salarial, bem como o tempo de intervalo intrajornada destinado ao re
pouso e à refeição.
Este dispositivo legal autoriza a pré-contratação de horas extras quanto ao
jornalista, motivo pelo qual não ocorre a aplicação analógica do entendimento
consubstanciado na Súmula n. 199 do TST, que a veda com relação aos ban
cários.
A ausência de um dos requisitos legais para elastecer-se a jornada acarre
tará a nulidade da situação, a qual, entretanto, não poderá ser invocada pelo
em pregador a seu benefício, devendo o empregado receber as horas extras
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trabalhadas com os acréscimos legais, assim como seus reflexos. A autorida
de adm inistrativa competente deverá ser noticiada sobre a ocorrência para a
adoção das medidas e aplicação das penalidades cabíveis.
O aum ento salarial previsto neste dispositivo legal deve ser superior ao sa
lário estipulado em norma coletiva (art. 9o do Decreto-lei n. 972/69), de modo
que não será adm itida a contratação individual de jornalista com pagamen
to salarial ajustado para a jornada de cinco horas, pois a fixação em in stru 
mento coletivo assim já o faz, dada a redação do art. 303 da CLT.
Parágrafo único. Para atender a motivos de força maior, poderá o em
pregado prestar serviços por mais tempo do que aquele permitido nesta
Seção. Em tais casos, porém, o excesso deve ser comunicado à Divisão de
Fiscalização do Departamento Nacional do Trabalho ou às Delegacias
Regionais, do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, dentro de 5
(cinco) dias, com a indicação expressa dos seus motivos.
Verifique-se a conceituação legal de força m aior no art. 501 da CLT. A lei
não estabelece lim ite para a sobrejornada em situação de força maior, já que
é omissa a esse respeito. É obrigatória a comunicação da ocorrência à autori
dade adm inistrativa, sendo que a respectiva omissão ensejará a aplicação das
penalidades adm inistrativas cabíveis sem prejuízo do pagamento da sobre
jornada efetivamente cum prida. Atualmente, o M inistério do Trabalho, In
dústria e Comércio é denom inado M inistério do Trabalho e Emprego.
Art. 305. As horas de serviço extraordinário, quer as prestadas em virtu
de de acordo, quer as que derivam das causas previstas no parágrafo úni
co do artigo anterior, não poderão ser remuneradas com quantia inferior
à que resulta do quociente da divisão da importância do salário mensal
por 150 (cento e cinquenta) para os mensalistas, e do salário diário por 5
(cinco) para os diaristas, acrescido de, pelo menos, 50% (cinquenta por
cento).
A remuneração pela hora extraordinária é determ inada pelo art. 7o, XVI,
da CF, no percentual m ínim o de 50%, estando, pois, tacitamente derrogado
este artigo nesse particular. Q uanto ao divisor estabelecido, prevalece o de
150, dada a jornada m áxim a de 5 horas diárias, fixada no caput do art. 303.
O disposto neste artigo difere da regulamentação legal da hipótese com rela
ção aos trabalhadores em geral, como se verifica no art. 61, § 2o, da CLT, pelo
qual a jornada extraordinária em caso de força m aior não será rem unerada
com adicional.
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Art. 306. Os dispositivos dos arts. 303, 304 e 305 não se aplicam àqueles
que exercem as funções de redator-chefe, secretário, subsecretário, chefe
e subchefe de revisão, chefe de oficina, de ilustração e chefe de portaria.
Este dispositivo legal afasta a jornada de cinco horas ao jornalista, de modo
a refletir a mesma orientação dada ao trabalhador em geral pelo legislador no
art. 62, II, da CLT, de acordo com o qual aquele que exerce cargo de confian
ça não se sujeita à limitação de jornada. Os critérios básicos a serem verifica
dos são o da fidúcia diferenciada, o da remuneração superior e o da ausência
de sujeição a controle de horário. Caso o trabalhador exerça as funções espe
cificadas no artigo sem jornada controlada, porém, sem que reste evidencia
da a fidúcia especial a autorizar a inaplicabilidade da limitação da jornada,
deve prevalecer a jornada regular de cinco horas.
O art. 6o, parágrafo único, do Decreto-lei n. 972/69 definiu que o cargo de
editor é considerado de confiança; por isso, atrai a incidência do art. 306 da
CLT; desse modo, o dispositivo legal ora em comento não contém uma lista
taxativa de cargos.
Parágrafo único. Não se aplicam, do mesmo modo, os artigos acima
referidos aos que se ocuparem unicamente em serviços externos.
Este dispositivo legal reflete a mesma orientação dada ao trabalhador em
geral pelo legislador no art. 6 2 ,1, da CLT.
Art. 307. A cada 6 (seis) dias de trabalho efetivo corresponderá 1 (um)
dia de descanso obrigatório, que coincidirá com o domingo, salvo acordo
escrito em contrário, no qual será expressamente estipulado o dia em que
se deve verificar o descanso.
O art. 7o, XV, da CF estabelece o repouso semanal rem unerado preferen
cialmente aos domingos, o que já autoriza, portanto, que tal se dê em outro
dia da semana. Todavia, como a legislação específica não foi revogada, para
tanto é necessária a celebração com o jornalista de acordo escrito, no qual
conste expressamente o dia destinado ao descanso semanal. A considerar o
disposto nos arts. 303 e 304, tem-se que os limites máximos semanais permi
tidos ao jornalista são de 30 e 42 horas, respectivamente. Observe-se que o li
mite máximo semanal de 44 horas, fixado no art. 7o, XIII, da CF, consiste na
fixação de parâm etro m ínim o para tal limitação.
O Decreto n. 27.048/49 autorizou o funcionamento das empresas aos domin
gos, porém tal fato não as desobriga da remuneração das horas extras pres
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tadas em dia de descanso com o respectivo adicional, se não houve com pen
sação.
Art. 308. Em seguida a cada período diário de trabalho haverá um in
tervalo mínimo de 10 (dez) horas, destinado ao repouso.
O legislador deferiu ao jornalista tratam ento diferenciado do atribuído aos
trabalhadores em geral, pois o art. 66 da CLT fixa o intervalo interjornadas
em 11 horas. Caso não respeitado tal interregno, o profissional terá direito a
auferir o período como jornada extraordinária.
Art. 309. Será computado como de trabalho efetivo o tempo em que o
empregado estiver à disposição do empregador.
Esta regra remete ao disposto no art. 4o da CLT, que adotou a teoria da re
muneração do tempo à disposição do empregador, independentemente de es
tar de fato prestando trabalho nesse período.
Arts. 310 a 314. (R e v o g a d o s p e lo D e c r e to -le i n . 9 7 2 , d e 17.10.1969.)

Art. 315. O Governo Federal, de acordo com os governos estaduais,
promoverá a criação de escolas de preparação ao jornalismo, destinadas
à formação dos profissionais da imprensa.
A medida tem por fundam ento o fato de o jornalista exercer im portante e
fundam ental papel na formação da opinião pública acerca dos mais diversos
assuntos. Por tal razão, sua formação, nos aspectos ético, intelectual e cultu
ral, é de extrema relevância. A propósito, verifique-se o Decreto-lei n. 5.480/43.
Art. 316. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n . 3 6 8 , d e 1 9 .1 2 .1 9 6 8 .)
Seção XII
D o s Professores

Art. 317. O exercício remunerado do magistério, em estabelecimentos
particulares de ensino, exigirá apenas habilitação legal e registro no Mi
nistério da Educação.
Caput com redaçõo dada pela Lei n. 7855, de 24.10.1989.
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Os estabelecimentos de ensino podem ser públicos ou particulares. No pri
meiro caso, os professores serão funcionários públicos e, no segundo, emprega
dos regidos pelas normas desta Seção. É possível que o professor de estabele
cimento de ensino público seja regido pela CLT, hipótese em que a presente
Seção também lhe será aplicável. O art. 37, II, da CF, estabelece que os cargos
e empregos públicos devem ser preenchidos m ediante prévia aprovação em
regular concurso público de provas ou de provas e títulos, no qual se assegu
re igualdade de condições de acesso a todos os interessados. Assim, o magis
tério de professor que não preencher tal requisito será considerado nulo para
fins trabalhistas. Também nessa hipótese, não deverá ser adm itido o desvio
de função, ou seja, o professor é adm itido em um determ inado cargo, mas,
efetivamente, exerce outro diverso, para o qual a investidura depende do re
quisito fixado no art. 37 da CF, anteriormente citado. A propósito, veja as OJs
ns. 65 da SDI-1 e 38 da SDI-2, ambas do Col. TST.
A regra do art. 317 dirige-se ao estabelecimento de ensino, portanto ao em
pregador, o qual, caso não a cum pra, não poderá vir a ser beneficiado sob a
alegação de existência dessa irregularidade no que diz respeito aos direitos tra
balhistas de seus professores. Há julgados, entretanto, que não consideram o
exercício da função de ensino, por si só, suficiente ao enquadram ento na ca
tegoria profissional diferenciada de professor, sendo necessária a habilitação
técnica própria e específica, além do registro no Ministério da Educação (MEC).
À vista do disposto no art. 3o desta Consolidação, o professor jam ais p o 
derá vir a ser considerado autônomo ou eventual, pois sua atividade sempre
diz respeito ao objetivo típico de seu empregador, a instituição de ensino. Po
derá, todavia, ser adm itido mediante contrato de trabalho por tempo deter
m inado. Poderá, ainda, atuar como professor convidado, m inistrando aula
magna ou específica acerca de determ inado tema.
§§ Io a 3o (Suprimidos pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.)

Art. 318. Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor
dar, por dia, mais de 4 (quatro) aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis),
intercaladas.
Para o cômputo das aulas nos termos deste artigo, devem ser observados a
Portaria n. 204/45 do M inistério da Educação, a Portaria n. 887/52, os Pare
ceres do Conselho Federal de Educação n. 459/85 e n. 28/92, os quais fixa
ram, assim como repetidas normas coletivas, a duração das aulas diurnas em
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50 minutos e as noturnas em 45 m inutos cada uma. O excesso de jornada de
verá ser rem unerado com o adicional respectivo, sendo o m ínim o de 50%
(art. 7o, XVI, da CF). A propósito, veja a OJ n. 206 da SDI-1 do TST. Acerca
da denom inada janela, isto é, o intervalo existente entre um a aula e outra,
verifique o Precedente Normativo n. 31 do TST, que a lim ita a um a hora por
dia, a qual deve ser rem unerada como aula.
Art. 319. Aos professores é vedado, aos domingos, a regência de aulas e
o trabalho em exames.
O repouso semanal do professor é o domingo, obrigatoriamente. Caso haja
trabalho nesse dia, deverá ocorrer a respectiva rem uneração em dobro, na
forma do art. 9o da Lei n. 605/49.
Art. 320. A remuneração dos professores será fixada pelo número de
aulas semanais, na conformidade dos horários.
Quanto ao professor, assim como em relação aos demais trabalhadores, vi
gora o princípio da irredutibilidade salarial, de modo que caberá a verifica
ção caso a caso da redução da carga horária determ inada pelo empregador.
Vale lembrar que é típico do professor exercer o magistério em diversos esta
belecimentos, de modo que eventual redução de jornada pode ocorrer inclu
sive por seu próprio interesse. Pequenas variações não são consideradas re
dução salarial injusta; todavia, releva verificar o lapso temporal em que elas
ocorreram, pois, às vezes, o prejuízo é verificável somente ao longo do tem 
po. Não pode haver, entretanto, redução no valor da hora aula contratada. No
salário-base ajustado, já se consideram rem uneradas as denom inadas horas
atividade, aquelas praticadas para o cum prim ento de atividades extraclasse,
como preparação de aulas e correção de provas.
A OJ n. 244 da SDI-1 do TST cristalizou o entendim ento de que a redução
da carga horária do professor em virtude da dim inuição do núm ero de alu
nos não constitui alteração contratual, já que não implica redução do valor
da hora-aula. A propósito, veja o Precedente Normativo n. 78 do TST.
§ Io O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este
efeito cada mês constituído de quatro semanas e meia.
Por este artigo, verifica-se que o professor, na verdade, é horista, embora
receba sua remuneração mensalmente. Deve ser acrescido ao pagamento do
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professor o descanso semanal remunerado (art. 7o, § 2o, da Lei n. 605/49), à
base de um a sexta parte do valor da hora-aula por cada aula dada, nos ter
mos do entendim ento consubstanciado na Súmula n. 351 do TST (conversão
da OJ n. 66 da SDI-1 do TST). A propósito, a Lei n. 605/49 é posterior ao ar
tigo em comento, de modo que neste não poderia estar incluído o direito ao
DSR. É possível que norm a coletiva discipline diversamente a periodicidade
estabelecida neste artigo, porém sempre de forma mais benéfica ao trabalha
dor, sob pena de ser inválida a pactuação.
§ 2o Vencido cada mês, será descontada, na remuneração dos professo
res, a importância correspondente ao número de aulas a que tiverem fal
tado.
O desconto pelas ausências injustificadas diz respeito somente ao núm ero
de aulas não m inistradas, não havendo previsão para a dedução do corres
pondente período de repouso semanal.
§ 3o Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias, as faltas veri
ficadas por motivo de gala ou de luto em consequência de falecimento do
cônjuge, do pai ou mãe, ou de filho.
O tratam ento das ausências do professor pelos motivos mencionados nes
te artigo é diferenciado daquele atribuído aos demais empregados, os quais
têm justificadas as faltas nas hipóteses do art. 473 da CLT. Os incisos III a VI
de tal dispositivo consolidado, todavia, aplicam-se aos professores, eis que,
quanto a estes, não há norm a específica.
Art. 321. Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de
aumentar o número de aulas marcado nos horários, remunerará o profes
sor, findo cada mês, com uma importância correspondente ao número de
aulas excedentes.
Este artigo não se refere à jornada extraordinária, a qual deverá ser rem u
nerada com o respectivo adicional, mas sim às aulas que vierem a ser m inis
tradas em núm ero excedente ao contratado.
Art. 322. No período de exames e no de férias escolares, é assegurado
aos professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da re
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m uneração por eles percebida, na conform idade dos horários, durante o
período de aulas.
C a p u t com redaçõo doda pela Lei n. 9.013 , de 30.03.1995.

As férias do professor não se confundem com as dos alunos, pois o repou
so anual do prim eiro ocorre sempre no mês de julho, enquanto que os últi
mos tam bém têm férias em janeiro. No mês de julho, portanto, o professor
não pode ser convocado pelo estabelecimento de ensino, uma vez que o con
trato de trabalho encontra-se interrompido. Nos demais períodos em que não
há magistério de aulas, o professor encontra-se em recesso e por tal motivo,
pode vir a ser convocado pelo empregador para o comparecí mento na institui
ção, seja para reuniões, seja para participação em outras atividades correlatas.
Presum em -se concedidas as férias do professor em período coincidente
com as férias escolares, a fim de se evitarem prejuízos ao funcionam ento da
escola, presunção esta em acordo com o costume, regras de experiência e de
observação do que norm alm ente acontece.
A peculiaridade da coincidência do período de férias do professor com o
de férias dos alunos inviabiliza a utilização do disposto no art. 143 da CLT,
qual seja, a conversão de um terço do interregno em pecúnia. É cabível ao
professor o pagamento de pelo menos um terço a mais do que o salário nor
mal quando de suas férias anuais remuneradas (art. 7o, XVII, da CF).
§ Io Não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação
de mais de 8 (oito) horas de trabalho diário, salvo m ediante o pagamento
com plem entar de cada hora excedente pelo preço correspondente ao de
um a aula.
Este dispositivo visa a tipificar a situação em que não ocorre o magistério
de aulas, comparecendo o professor ao estabelecimento de ensino apenas para
a aplicação de exames, como nas épocas de recuperação escolar. Nessa hipó
tese, a jornada máxima perm itida é a de oito horas diárias, salvo o DSR, sen
do que a extrapolação de tal limite ensejará o pagamento correspondente ao
valor de uma aula por hora.
§ 2o No período de férias, não se poderá exigir dos professores outro
serviço senão o relacionado com a realização de exames.
Este dispositivo refere-se às férias dos alunos e não às do professor, estas
havidas no mês de julho, pois, nesse período, o contrato de trabalho está in
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terrompido, não podendo o empregado ser convocado por qualquer motivo.
Veja o caput deste artigo.
§ 3o Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo
ou no curso das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a
que se refere o c a p u t deste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.013, de 30.03.1995.

Não há óbice legal à despedida imotivada do professor ao térm ino do ano
letivo ou no curso das férias escolares. Todavia, caso ocorra tal situação, é as
segurado ao professor dispensado o direito ao recebimento do mesmo valor
recebido por ele durante o período de aulas. A propósito, verifique a Súmula
n. 10 do TST. É possível, portanto, a concessão de aviso-prévio no curso do
recesso, porém sem prejuízo do pagamento a que se refere o presente dispo
sitivo legal.
Art. 323. Não será permitido o funcionamento do estabelecimento par
ticular de ensino que não remunere condignamente os seus professores,
ou não lhes pague pontualmente a remuneração de cada mês.
Esta regra, em verdade, deveria ser dirigida a todo o estabelecimento p arti
cular que contratasse empregados. Por ser expressa com relação ao professor,
enseja a comunicação ao órgão público fiscalizador, o qual atuará na aplica
ção de penalidades pecuniárias (art. 351 da CLT) ou, até mesmo, poderá, ao
exercer o poder de polícia típico da administração, fechar o estabelecimento.
Parágrafo único. Compete ao Ministério da Educação fixar os critérios
para a determinação da condigna remuneração devida aos professores bem
como assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo.
Veja as Portarias Ministeriais ns. 887/52 e 460/56, que fixaram os critérios
para a condignidade da remuneração do professor, tais como número de alu
nos e nível do curso ministrado. A questão, todavia, é sempre passível de apre
ciação pelo Judiciário Trabalhista. Sem prejuízo do estabelecido neste dispo
sitivo legal, tam bém m ediante negociação coletiva ou dissídio coletivo, é
possível a fixação do salário e das demais condições de trabalho do professor.
Art. 324. (R e v o g a d o p e la L e i n . 7.855, d e 2 4 .1 0 .1 9 8 9 .)
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Seção XIII
D o s Q uím icos

Art. 325. É livre o exercício da profissão de químico em todo o território
da República, observadas as condições de capacidade técnica e outras
exigências previstas na presente Seção:
Acerca do exercício profissional dos químicos, veja a Lei n. 2.800/56, regu
lam entada pelo Decreto n. 85.877/81, e as Leis ns. 5.530/68 e 6.192/74, esta
últim a sobre os direitos dos naturalizados.
aos possuidores de diploma de químico, químico industrial, químico
industrial agrícola ou engenheiro químico, concedido, no Brasil, por es
cola oficial ou oficialmente reconhecida;
a)

É condição legal para o exercício da profissão de químico sua titulação como
diplomado nos cursos mencionados nesta alínea. O art. 20 da Lei n. 2.800/56
estabelece que, além destes, é tam bém considerado profissional de química o
bacharel em química e o técnico químico, ambos após o registro de seus res
pectivos diplomas. Os arts. 22 e 23 da referida lei tam bém autorizam os en
genheiros químicos e os engenheiros industriais - modalidade da área - a se
inscreverem no Conselho Regional de Química, podendo, com isso, exercer
atividades como químicos.
aos diplomados em química por instituto estrangeiro de ensino su
perior, que tenham, de acordo com a lei e a partir de 14 de julho de 1934,
revalidado os seus diplomas;
b)

A profissão de quím ico tam bém pode ser exercida por aqueles que se d i
plomaram no exterior, desde que hajam revalidado seus diplomas no Brasil.
Se for brasileiro o químico, deverá ser verificada a regra do § 4o deste artigo,
a estabelecer que o diploma deverá ser revalidado. Se for brasileiro naturali
zado, o exercício da profissão será perm itido somente com a prévia prestação
do serviço m ilitar no Brasil (§ 3o deste artigo, norm a não recepcionada pela
CF/88). Se for estrangeiro o químico, o exercício da profissão estará sujeito
às condições estabelecidas no § 2o deste artigo. Nessas hipóteses, a lei chama
os profissionais de licenciados (§ Io deste artigo).
aos que, ao tempo da publicação do Decreto n. 24.693, de 12 de julho
de 1934, se achavam no exercício efetivo de função pública ou particular,
c)
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para a qual seja exigida a qualidade de químico, e que tenham requerido
o respectivo registro até a extinção do prazo fixado pelo Decreto-lei n.
2.298, de 10 de junho de 1940.
Este é mais um requisito que deve ser atendido pelo profissional de quím i
ca para o livre exercício de sua profissão. Também têm o livre exercício da
profissão aqueles que cum priam as funções de químico com anotação de car
teira anteriorm ente à Lei n. 2.800/56 (Lei n. 5.530/68).
§ Io Aos profissionais incluídos na alínea c deste artigo, se dará, para os
efeitos da presente Seção, a denominação de “licenciados”.
Se o licenciado cometer qualquer infração prevista no art. 346 da CLT, tan 
to ele quanto seus cúmplices sofrerão as penas por consequência de seu cri
me (art. 345 da CLT), além da cassação do registro profissional (arts. 345 e
348 da CLT), sem prejuízo de sua dispensa por justa causa (art. 482 da CLT).
§ 2o O livre exercício da profissão de que trata o presente artigo só é
permitido a estrangeiros, quando compreendidos:
A CF/88, em seu art. 5o, caput, proíbe de forma genérica a distinção entre
brasileiros e estrangeiros. No art. 12, § 2o, da Lei Maior, todavia, constata-se
que há distinção entre brasileiros natos e naturalizados; o § 3o desse artigo
constitucional ressalva os cargos públicos que são privativos de brasileiros
natos. É oportuno ressaltar que o princípio da isonom ia pressupõe a igual
dade de situação jurídica, de acordo com a qual se tratam igualmente os iguais
e desigualmente os desiguais. Não há de se falar, portanto, em inaplicabilidade do artigo em comento por estabelecer distinção de tratam ento aos pro
fissionais estrangeiros. Trata-se de medida de proteção à mão de obra brasi
leira em face da concorrência dos trabalhadores estrangeiros. A propósito,
veja os arts. 352 e seguintes da CLT.
a)
nas alíneas a e b , independentemente de revalidação do diploma, se
exerciam, legitimamente, na República, a profissão de químico em a data
da promulgação da Constituição de 1934;

Os profissionais de química estrangeiros que exerciam a profissão no pe
ríodo indicado nesta alínea podem exercer livremente suas atividades inde
pendentemente de revalidação do diploma, assim como se, no país de origem,
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existir reciprocidade adm itida em lei para o reconhecimento dos respectivos
diplomas. A esse respeito, verifique-se o art. 5o, XIII, da CF.
na alínea b , se a seu favor militar a existência de reciprocidade inter
nacional, admitida em lei, para o reconhecimento dos respectivos diplomas;
b)

Os profissionais de quím ica estrangeiros que forem diplomados no exte
rior podem exercer livremente suas atividades, revalidando seus diplomas,
desde que haja reciprocidade admitida em lei para o reconhecimento dos res
pectivos diplomas.
c) na alínea c, satisfeitas as condições nela estabelecidas.
A intelecção deste dispositivo leva a concluir que não se faz distinção en
tre o brasileiro e o estrangeiro que cum prir as condições estabelecidas neste
artigo, caput, c.
§ 3o O livre exercício da profissão a brasileiros naturalizados está su
bordinado à prévia prestação do serviço militar, no Brasil.
A CF/88 é expressa em estabelecer a igualdade e em vedar discriminações,
como se vê do art. 5o, I e X. Também estabelece, no mesmo artigo, no inciso
XIII, a liberdade para o trabalho. Desses dispositivos extrai-se que a norm a
em comento reveste-se de inconstitucionalidade, na medida em que prom o
ve distinção entre brasileiros natos e naturalizados; trata desigualmente os
iguais e institui restrição ao exercício regular de profissão, condicionando-o
à prestação de serviço militar.
§ 4o Só aos brasileiros natos é permitida a revalidação dos diplomas de
químicos, expedidos por institutos estrangeiros de ensino superior.
O art. 12, § 2o, da CF perm ite a distinção entre brasileiros natos e natura
lizados. O § 3o do mesmo dispositivo constitucional ressalva a possibilidade
de distinção entre brasileiros natos e naturalizados na medida em que m en
ciona os cargos públicos que são privativos aos primeiros. É oportuno ressal
tar que o princípio da isonomia pressupõe a igualdade de situação jurídica,
de acordo com a qual se tratam igualmente os iguais e desigualmente os de
siguais. Como a norm a constitucional é expressa ao fixar seus limites de dis
tinção entre os brasileiros natos e os naturalizados, a distinção feita por lei
infraconstitucional não prevalece.
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Art. 326. Todo aquele que exercer ou pretender exercer as funções de
químico é obrigado ao uso de Carteira de Trabalho e Previdência Social,
devendo os profissionais que se encontrarem nas condições das alíneas a
e b d o art. 325, registrar os seus diplomas de acordo com a legislação vi
gente.
A CTPS é indispensável ao exercício da profissão de químico, pois prova a
qualidade profissional de seu portador. São o Conselho Federal de Química
e os Conselhos Regionais de Química os órgãos que fiscalizam o exercício re
gular da função de químico.
§ Io A requisição de Carteiras de Trabalho e Previdência Social para uso
dos químicos, além do disposto no capítulo “Da Identificação Profissional”,
somente será processada mediante apresentação dos seguintes documen
tos que provem:
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Os docum entos indicados neste parágrafo devem acom panhar o requeri
mento da expedição da CTPS do químico, levado a efeito junto ao Conselho
Regional de Química com jurisdição na localidade (art. 13, a, da Lei n. 2.800/56).
a) ser o requerente brasileiro, nato ou naturalizado, ou estrangeiro;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Trata-se da prova da nacionalidade do requerente. Veja, a propósito, os co
m entários ao art. 325, caputy e §§ 2o e 3o, da CLT.
b) estar, se for brasileiro, de posse dos direitos civis e políticos;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Não é possível ao requerente obter sua carteira profissional na hipótese de
haver sido declarada judicialm ente sua interdição ou curatela. Também as
sim não será no caso de não estar quite com a Justiça Eleitoral, devendo apre
sentar com provante de votação ou certidão de regularidade expedida pela
Justiça Eleitoral.
c)
ter diploma de químico, químico industrial, químico industrial agrí
cola ou engenheiro químico, expedido por escola superior oficial ou ofi
cializada;
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Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Trata-se do requisito de comprovação de habilitação profissional obtido
m ediante frequência e aprovação em cursos específicos para o exercício da
profissão.
d)
ter, se diplomado no estrangeiro, o respectivo diploma revalidado nos
term os da lei;
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Veja os comentários aos arts. 325, by e 326, caput.
e)
haver, o que for brasileiro naturalizado, prestado serviço m ilitar no
Brasil;
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Veja o com entário ao art. 325, § 3o.
f)
achar-se o estrangeiro, ao ser prom ulgada a C onstituição de 1934,
exercendo legitim am ente, na República, a profissão de químico, ou con
correr a seu favor a existência de reciprocidade internacional, adm itida
em lei, para o reconhecim ento dos diplomas dessa especialidade.
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.

Veja o com entário ao art. 325, c.
§ 2o A requisição de que trata o parágrafo anterior deve ser acompanhada:
A prova das condições necessárias ao requerimento da Carteira Profissio
nal e de Previdência Social do químico deve, desde logo, acom panhar a res
pectiva requisição.
a)
do diplom a devidam ente autenticado no caso da alínea b do artigo
precedente, e com as firmas reconhecidas no país de origem e na Secreta
ria de Estado das Relações Exteriores, ou da respectiva certidão, bem como
do título de revalidação, ou certidão respectiva, de acordo com a legislação
em vigor;
O requisito estabelecido nesta alínea é aplicável na hipótese de o diploma
haver sido expedido no estrangeiro.
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b)
do certificado ou atestado com probatório de se achar o requerente na
hipótese da alínea cdo referido artigo, ao tem po da publicação do Decre
to n. 24.693, de 12 de julho de 1934, no exercício efetivo de função pública,
ou particular, para a qual seja exigida a qualidade de quím ico, devendo
esses docum entos ser autenticados pelo Delegado Regional do Trabalho,
quando se referirem a requerentes moradores nas capitais dos Estados, ou
coletor federal, no caso de residirem os interessados nos m unicípios do
interior;
Veja o comentário ao art. 325, c.
c)
de 3 (três) exemplares de fotografia exigida pelo art. 329 e de 1 (uma)
folha com as declarações que devem ser lançadas na Carteira de Trabalho
e Previdência Social de conformidade com o disposto nas alíneas do mes
mo artigo e seu parágrafo único.
Veja o comentário ao art. 325, c.
§ 3o Reconhecida a validade dos documentos apresentados, os Conselhos
Regionais de Q uím ica registrarão, em livros próprios, os docum entos a
que se refere a alínea c do § Io e, juntam ente com a C arteira de Trabalho
e Previdência Social em itida, os devolverão ao interessado.
Este parágrafo foi tacitamente derrogado pelo art. 26 da Lei n. 2.800/56.
Art. 327. Além dos em olumentos fixados no Capítulo “Da Identificação
Profissional”, o registro do diplom a fica sujeito à taxa de Cr$ 30,00 (trin 
ta cruzeiros).
Dispositivo tacitamente derrogado pelo art. 26 da Lei n. 2.800/56.
Art. 328. Só poderão ser adm itidos a registro os diplomas, certificados
de diplomas, cartas e outros títulos, bem como atestados e certificados que
estiverem na devida form a e cujas firm as hajam sido regularm ente reco
nhecidas p o r tabelião público e, sendo estrangeiros, pela Secretaria do
Estado das Relações Exteriores, acom panhados estes últim os da respecti
va tradução, feita por intérprete comercial brasileiro.
Os docum entos que instruirão o requerim ento de expedição da CTPS do
químico deverão ter firma reconhecida em cartório e, no caso de estrangei
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ros, em órgão próprio da Secretaria de Estado das Relações Exteriores, com
a correspondente tradução.
Parágrafo único. Os Conselhos Federal e Regionais de Química publi
carão, periodicamente, a lista dos químicos registrados na forma desta
Seção.
Este parágrafo foi tacitamente derrogado pelos arts. 8o, e, e 13, d, da Lei n.
2.800/56.
Art. 329. A cada inscrito, e como documento comprobatório do registro,
será fornecida pelos Conselhos Regionais de Química uma Carteira de
Trabalho e Previdência Social numerada, que, além da fotografia, medindo
3 (três) por 4 (quatro) centímetros, tirada de frente, com a cabeça desco
berta, e das impressões do polegar, conterá as declarações seguintes:
Trata-se dos requisitos que devem constar da carteira profissional do químico.
a ) o nome por extenso;

Deve ser grafado o nome completo do profissional de quím ica, portador
da carteira profissional expedida.
a nacionalidade e, se estrangeiro, a circunstância de ser ou não natu
ralizado;
b)

Deve constar da carteira profissional a nacionalidade do profissional de
química e, no caso de ser estrangeiro, a circunstância de ser ou não natura
lizado.
c) a data e lugar do nascimento;

Os dados relativos à data e ao local de nascimento complementam a qua
lificação do indivíduo.
d ) a denominação da escola em que houver feito o curso;

Trata-se da identificação da instituição em que o químico portador da car
teira de trabalho realizou os estudos necessários à sua formação profissional
específica.
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e)
a data da expedição do diploma e o núm ero do registro no respectivo
Conselho Regional de Q uím ica;
Esses dados são obtidos no próprio diplom a devidam ente registrado no
Conselho Regional.
f ) a data da revalidação do diploma, se de instituto estrangeiro;
Tal requisito faz-se necessário para a hipótese de formação profissional no
estrangeiro.
g) a especificação, inclusive data, de outro título ou títulos de habilitação;
A carteira profissional do quím ico deve conter todos os elementos neces
sários à verificação de sua habilitação profissional, não apenas de seu diplo
ma de nível superior.
h) a assinatura do inscrito.
A firma do profissional de química é indispensável para a validade de sua
carteira profissional.
Parágrafo único. A carteira destinada aos profissionais a que se refere o
§ Io do art. 325 deverá, em vez das declarações indicadas nas alíneas dy e
e / deste artigo, e além do título - licenciado - posto em destaque, conter
a menção do título de nomeação ou admissão e respectiva data, se funcio
nário público, ou do atestado relativo ao exercício, na qualidade de quí
mico, de um cargo em empresa particular, com designação desta e da data
inicial do exercício.
Parágrafo tacitamente derrogado pelos arts. 13 e 15 da Lei n. 2.800/56.
A rt. 330. A C arteira de T rabalho e Previdência Social, expedida nos
term os desta Seção, é obrigatória para o exercício da profissão, substitui
em todos os casos o diplom a ou título e servirá de carteira de identidade.
Artigo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 5.922, de 25.10.1945.

A propósito da identificação do profissional, veja o Capítulo I do Título II
da CLT.
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Art. 331. Nenhuma autoridade poderá receber impostos relativos ao
exercício profissional de químico, senão à vista da prova de que o interes
sado se acha registrado de acordo com a presente Seção, e essa prova será
também exigida para a realização de concursos periciais e todos os outros
atos oficiais que exijam capacidade técnica de químico.
Trata-se de um cuidado a mais para o exercício regular da profissão de quí
mico, pois somente em vista da Carteira Profissional devidamente registra
da nos term os desta Seção é que serão recebidos os tributos necessários ao
exercício profissional, bem como será autorizada a realização de concursos e
demais atos que exijam a capacidade técnica do profissional interessado.
Art. 332. Quem, mediante anúncio, placas, cartões comerciais ou outros
meios capazes de ser identificados, se propuser ao exercício da química,
em qualquer dos seus ramos, sem que esteja devidamente registrado, fica
sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão.
Além dos fatos tipificados neste artigo como exercício ilegal da profissão,
tam bém pode assim ser considerado o exercício das funções de químico sem
o respectivo registro do profissional e sem a expedição da respectiva CTPS,
além do não pagamento da contribuição anual obrigatória ao respectivo Con
selho Regional (art. 25 da Lei n. 2.800/56).
Art. 333. Os profissionais a que se referem os dispositivos anteriores só
poderão exercer legalmente as funções de químicos depois de satisfazerem
as obrigações constantes do art. 330 desta Seção.
Trata-se do porte da regular CTPS do quím ico, a qual, para a respectiva
expedição, deve ser previam ente anotada de acordo com a docum entação
constante do art. 326 da CLT.
Art. 334. O exercício da profissão de químico compreende:
Este artigo é exemplificativo no que diz respeito às atividades que podem
ser exercidas pelo profissional de química. A propósito, veja o art. 341.
a fabricação de produtos e subprodutos químicos em seus diversos
graus de pureza;
a)
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Trata-se da modificação dos produtos encontrados na natureza de m anei
ra tal que, de acordo com a com binação efetuada, gera novo bem ou su b 
produto.
b)
a análise química, a elaboração de pareceres, atestados e projetos de
especialidade e sua execução, perícia civil ou judiciária sobre essa matéria,
a direção e a responsabilidade de laboratórios ou departamentos químicos,
de indústria e empresas comerciais;
Trata-se de análise ou decomposição do produto submetido a exame com
a finalidade de especificar-lhe a composição, atestando ou firm ando a perí
cia, com a devida assunção da responsabilidade decorrente. O art. 337 da CLT
dá fé pública aos documentos assinados por químico nas condições deste ar
tigo, desde que sejam regularm ente cum pridos os requisitos do art. 325, a e
by da CLT.
c)
o magistério nas cadeiras de química dos cursos superiores especia
lizados em química;
É perm itido ao profissional de química o exercício da função de magisté
rio, independentemente da realização de curso de pedagogia ou outro em área
de educação. Sobre o ensino em instituições públicas, veja o art. 338.
d) a engenharia química.
O engenheiro químico é tam bém considerado um exercedor da profissão
de químico.
§ Io Aos químicos, químicos industriais e químicos industriais agríco
las que estejam nas condições estabelecidas no art. 325, alíneas a e b>com
pete o exercício das atividades definidas nos itens a, b e c deste artigo,
sendo privativa dos engenheiros químicos a do item d.
As atividades exercidas pelo químico, pelo quím ico industrial e pelo quí
mico industrial agrícola são diferenciadas da atividade exercida pelo enge
nheiro químico propriam ente dito.
§ 2o Aos que estiverem nas condições do art. 325, alíneas a e b, compete,
como aos diplomados em medicina ou farmácia, as atividades definidas
no art. 2o, alíneas d , e e f do Decreto n. 20.377, de 08 de setembro de 1931,
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cabendo aos agrônomos e engenheiros agrônomos as que se acham espe
cificadas no art. 6o, alínea fc, do Decreto n. 23.196, de 12 de outubro de
1933.
Trata-se da regulamentação das atividades específicas de cada profissão ci
tada neste dispositivo.
Art. 335. É obrigatória a admissão de químicos nos seguintes tipos de
indústria:
Este artigo especifica as indústrias que têm como requisito necessário de
funcionamento a admissão de químicos em seus quadros de empregados. Tal
exigência prende-se à necessidade de satisfazer tanto o interesse técnico do
ponto de vista da especialidade do trabalhador, quanto o interesse social, ao
garantir-se a utilização do produto industrializado sem danos ao consumidor.
a ) de fabricação de produtos químicos;

O art. 8o da Lei n. 2.800/56, ao atribuir competência ao Conselho Federal
de Química, acabou por autorizar a ampliação do quadro das indústrias para
as quais é indispensável a admissão de químicos, eis que o mencionado Con
selho expediu a Resolução Normativa n. 3/57. Esse entendimento, entretan
to, é polêmico, pois há quem defenda a inferioridade na escala hierárquica le
gislativa da resolução relativamente à CLT.
b) que mantenham laboratório de controle químico;

Independentem ente da fabricação de produtos químicos, a mera existên
cia de laboratório de controle quím ico enseja a admissão de químicos, con
forme expresso no caput deste artigo. Veja, ainda, comentário à alínea a.
c)
de fabricação de produtos industriais que são obtidos por meio de
reações químicas dirigidas, tais como: cimento, açúcar e álcool, vidro,
curtume, massas plásticas artificiais, explosivos, derivados de carvão ou
de petróleo, refinação de óleos vegetais ou m inerais, sabão, celulose e
derivados.
Como já mencionado na alínea a> o art. 8o da Lei n. 2.800/56, ao atribuir
competência ao Conselho Federal de Quím ica, acabou por autorizar a am 
pliação do quadro das indústrias para as quais é indispensável a admissão
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de químicos, eis que o mencionado Conselho expediu a Resolução N orm a
tiva n. 3/57. Esse entendimento, entretanto, é polêmico, pois há quem defen
da a inferioridade na escala hierárquica legislativa da resolução relativamen
te à CLT.
A rt. 336. No preenchim ento de cargos públicos, para os quais se faz
m ister a qualidade de químico, ressalvadas as especializações referidas no
§ 2o do art. 334, a p artir da data da publicação do Decreto n. 24.693, de 12
de julho de 1934, requer-se, como condição essencial, que os candidatos
previam ente hajam satisfeito as exigências do art. 333 desta Seção.
Trata-se do porte da regular CTPS do quím ico, a qual, para a respectiva
expedição, deve ser previam ente anotada de acordo com a docum entação
constante do art. 326 da CLT.
Art. 337. Fazem fé pública os certificados de análises quím icas, parece
res, atestados, laudos de perícias e projetos relativos a essa especialidade,
assinados por profissionais que satisfaçam as condições estabelecidas nas
alíneas a e b do art. 325.
O art. 334, b, da CLT, refere-se à análise ou à decomposição de produtos
submetidos a exame com a finalidade de especificar-lhes a composição, ates
tando ou firmando a perícia, com a devida assunção da responsabilidade de
corrente. Desde que sejam cum pridos os requisitos do art. 325, a e b, da CLT,
o químico, ao firm ar tais documentos, atribuirá a eles fé pública.
Art. 338. É facultado aos quím icos que satisfizerem as condições cons
tantes do art. 325, alíneas a e b , o ensino da especialidade a que se dedica
rem, nas escolas superiores, oficiais ou oficializadas.
É permitido ao profissional de química o exercício do magistério, indepen
dentemente da realização de curso de pedagogia ou outro em área de educa
ção. Veja o art. 334, c, da CLT.
Parágrafo único. Na hipótese de concurso para o provim ento de cargo
ou emprego público, os químicos a que este artigo se refere terão preferên
cia, em igualdade de condições.
A propósito de provimento de cargos ou empregos públicos, veja o art. 37,
II, da CF, o qual estabelece que a investidura em cargos e empregos públicos
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ocorre após prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e
títulos. Tal exigência tem por fim garantir o cumprim ento do disposto no cap u íd o mesmo dispositivo constitucional, no que diz respeito à moralidade,
legalidade, eficiência, publicidade e impessoalidade, princípios regedores da
administração pública. Assim sendo, a preferência fixada no dispositivo con
solidado ora em comento não prevalece.
Art. 339. O nome do químico responsável pela fabricação dos produtos
de uma fábrica, usina ou laboratório deverá figurar nos respectivos rótu
los, faturas e anúncios, compreendida entre estes últimos a legenda im 
pressa em cartas e sobrecartas.
Tal exigência prende-se ao fato de que é necessário garantir e preservar a
segurança da sociedade como um todo, não apenas a do consumidor do pro
duto industrializado de responsabilidade do químico.
Art. 340. Somente os quím icos habilitados, nos termos do art. 325,
alíneas a e b , poderão ser nomeados ex officio para os exames periciais de
fábricas, laboratórios e usinas e de produtos aí fabricados.
A atividade prevista neste artigo não pode ser cum prida por simples técni
cos químicos ou profissionais de química que não foram devidamente diplo
mados.
Parágrafo único. Não se acham compreendidos no artigo anterior os
produtos farmacêuticos e os laboratórios de produtos farmacêuticos.
O parágrafo estabelece um a exceção à regra geral fixada no caput do arti
go em comento.
Art. 341. Cabe aos químicos habilitados, conforme estabelece o art. 325,
alíneas a e b y a execução de todos os serviços que, não especificados no pre
sente regulamento, exijam por sua natureza o conhecimento de química.
A propósito, veja o art. 334, o qual é meramente exemplificativo.
Art. 342. A fiscalização do exercício da profissão de químico incumbe
aos Conselhos Regionais de Química.
Dispositivo tacitamente derrogado pelos arts. Io, 13 e 15 da Lei n. 2.800/56.
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Art. 343. São atribuições dos órgãos de fiscalização:
O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Q uím ica são os órgãos
responsáveis por fiscalizar o exercício da profissão de químico, nos termos
do art. Io da Lei n. 2.800/56. Diz o art. 2o da mesma lei que tais órgãos apre
sentam personalidade jurídica de direito público, autonomia adm inistrativa
e autonomia patrim onial. A Lei n. 9.649/98 estabelece que os Conselhos Re
gionais são autorizados a fiscalizar, cobrar e executar contribuições.
examinar os documentos exigidos para o registro profissional de que
trata o art. 326 e seus §§ Io e 2o e o art. 327, proceder à respectiva inscrição
e indeferir o pedido dos interessados que não satisfizerem as exigências
desta Seção;
a)

O profissional de química deve submeter a documentação ao Conselho Re
gional de Química da localidade onde atua.
registrar as comunicações e contratos, a que aludem o art. 350 e seus
parágrafos, e dar as respectivas baixas;
b)

O profissional de química deve dirigir-se ao Conselho Regional de Q uím i
ca da localidade onde atua para as devidas comunicações, situação que o vin
culará ou desvinculará de todas as obrigações funcionais perante a fiscaliza
ção (art. 350, caput e § 2o, da CLT).
c)
verificar o exato cumprimento das disposições desta Seção, realizando
as investigações que forem necessárias, bem como o exame dos arquivos,
livros de escrituração, folhas de pagamento, contratos e outros documen
tos de uso de firmas ou empresas industriais ou comerciais, em cujos
serviços tome parte 1 (um) ou mais profissionais que desempenhem fun
ção para a qual se deva exigir a qualidade de químico.
A propósito, veja as Leis ns. 2.800/56 e 9.649/98, bem como o art. 344 da
CLT, que faculta aos sindicatos profissionais dos químicos o auxílio quanto
à função estabelecida nesta alínea.
Art. 344. Aos sindicatos de químicos devidamente reconhecidos é faculta
do auxiliar a fiscalização, no tocante à observação da alínea cdo artigo
anterior.
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Os sindicatos profissionais dos químicos podem atuar como auxiliares dos
Conselhos Regionais de Q uím ica na fiscalização do disposto no art. 343, c,
da CLT.
Art. 345. Verificando-se, pelos Conselhos Regionais de Química, serem
falsos os diplomas ou outros títulos dessa natureza, atestados, certificados
e quaisquer documentos exibidos para os fins de que trata esta Seção, in
correrão os seus autores e cúmplices nas penalidades estabelecidas em lei.
A falsificação de docum entos enseja a aplicação de penalidades não só pe
los órgãos fiscalizadores, os Conselhos Regionais de Química (art. Io da Lei
n. 2.800/56), mas tam bém sanções criminais.
Parágrafo único. A falsificação de diploma ou outros quaisquer títulos,
uma vez verificada, implicará a instauração, pelo respectivo Conselho
Regional de Química, do processo que no caso couber.
Tanto o autor da falsidade quanto seus cúm plices sofrerão as penas por
consequência do crime cometido (art. 345 da CLT).
Art. 346. Será suspenso do exercício de suas funções, independentemen
te de outras penas em que possa incorrer, o químico, inclusive o licencia
do, que incidir em alguma das seguintes faltas:
Visa-se à proteção do segredo industrial, que, se violado, pode, inclusive,
gerar a ruptura contratual por justa causa (art. 482 da CLT). De fato, o tra 
balho do profissional de quím ica requer o conhecim ento de técnicas que,
caso reveladas, podem ser usadas por empresas concorrentes. Além das fal
tas relacionadas neste artigo, há tam bém o exercício ilegal da profissão (art.
332 da CLT).
revelar improbidade profissional, dar falso testemunho, quebrar o
sigilo profissional e promover falsificações, referentes à prática de atos de
que trata esta Seção;
a)

As penalidades mencionadas neste artigo aplicam-se tanto aos diplomados
quanto aos licenciados (art. 325 da CLT), sem prejuízo da dispensa por justa
causa (art. 482 da CLT). No caso de ser diplom ado, o quím ico sofrerá sus
pensão; no caso de ser licenciado, sofrerá cassação do registro profissional.
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concorrer com seus conhecimentos científicos para a prática de crime
ou atentado contra a pátria, a ordem social ou a saúde pública;
b)

Trata-se de mais um a hipótese de falta grave cometida pelo profissional de
química. As penalidades mencionadas neste artigo aplicam-se tanto aos di
plomados quanto aos licenciados (art. 325 da CLT), sem prejuízo da dispen
sa por justa causa (art. 482 da CLT). No caso de ser diplomado, o químico so
frerá suspensão e, no caso de ser licenciado, sofrerá cassação do registro
profissional.
deixar, no prazo marcado nesta Seção, de requerer a revalidação e
registro do diploma estrangeiro, ou o seu registro profissional no respec
tivo Conselho Regional de Química.
c)

Isso porque é um a garantia para a sociedade a habilitação técnica do pro
fissional de quím ica. As penalidades mencionadas neste artigo aplicam-se
tanto aos diplomados quanto aos licenciados (art. 325 da CLT), sem prejuízo
da dispensa por justa causa (art. 482 da CLT). No caso de ser diplomado, o
químico sofrerá suspensão; no caso de ser licenciado, sofrerá cassação do re
gistro profissional.
Parágrafo único. O tempo de suspensão a que alude este artigo variará
entre 1 (um) mês e 1 (um) ano, a critério do Conselho Regional de Quí
mica, após processo regular, ressalvada a ação da justiça pública.
Tanto o autor da falsidade quanto seus cúmplices sofrerão as penas por
consequência do crime cometido (art. 345 da CLT), sem prejuízo da suspen
são pelo prazo de um a doze meses. No caso de o infrator ser licenciado, a
pena de suspensão será com utada em cassação do registro profissional (art.
348 da CLT), sem prejuízo da dispensa por justa causa (art. 482 da CLT).
Art. 347. Aqueles que exercerem a profissão de químico sem ter preen
chido as condições do art. 325 e suas alíneas, nem promovido o seu regis
tro, nos termos do art. 326, incorrerão na multa de 200 cruzeiros a 5.000
cruzeiros, que será elevada ao dobro, no caso de reincidência.
C a p u t com redação ajustada n o s term os da Lei n. 6.205, de 29.04.1975.

A Lei n. 6.205/75 alterou o valor da m ulta referida neste artigo. Veja tam 
bém as Leis ns. 6.986/82 e 7.855/89.
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Art. 348. Aos licenciados a que alude o § Io do art. 325 poderão, por ato
do Conselho Regional de Química, sujeito à aprovação do Conselho Fe
deral de Química, ser cassadas as garantias asseguradas por esta Seção,
desde que interrompam, por motivo de falta prevista no art. 346, a função
pública ou particular em que se encontravam por ocasião da publicação
do Decreto n. 24.693, de 12 de julho de 1934.
Tanto o autor da falsidade como seus cúmplices sofrerão as penas por con
sequência do crim e cometido (art. 345 da CLT) sem prejuízo da suspensão
pelo prazo de 1 a 12 meses (art. 346, parágrafo único, da CLT). No caso de o
infrator ser licenciado, a pena de suspensão será com utada em cassação do
registro profissional.
Art. 349. O número de químicos estrangeiros a serviço de particulares,
empresas ou companhias não poderá exceder de 1/3 (um terço) aos dos
profissionais brasileiros compreendidos nos respectivos quadros.
A CF/88, em seu art. 5o, caput9proíbe de forma genérica a distinção entre
brasileiros e estrangeiros. No art. 12, § 2o, da Lei Maior, todavia, constata-se
haver distinção entre brasileiros natos e naturalizados; o § 3o desse disposi
tivo constitucional ressalva os cargos públicos privativos de brasileiros natos.
É oportuno ressaltar que o princípio da isonomia pressupõe a igualdade de
situação jurídica, segundo a qual se tratam igualmente os iguais e desigual
mente os desiguais. Não há que se falar, portanto, em inaplicabilidade do art.
349 da CLT por estabelecer tratam ento distinto aos profissionais estrangei
ros. Trata-se de medida de proteção à mão de obra brasileira em face da con
corrência dos trabalhadores estrangeiros. A propósito, veja os arts. 352 e se
guintes da CLT.
Art. 350. O químico que assumir a direção técnica ou cargo de químico
de qualquer usina, fábrica, ou laboratório industrial ou de análise deverá,
dentro de 24 (vinte e quatro) horas e por escrito, comunicar essa ocorrência
ao órgão fiscalizador, contraindo, desde essa data, a responsabilidade da
parte técnica referente à sua profissão, assim como a responsabilidade
técnica dos produtos manufaturados.
Este artigo regulamenta a responsabilidade profissional do químico. O ór
gão responsável por fiscalizar o exercício da profissão de químico é o Conse
lho Regional de Quím ica (arts. Io e 2o da Lei n. 2.800/56), que deve ser co
municado obrigatoriamente pelo profissional de química quando este assumir
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ou deixar a responsabilidade técnica em qualquer empresa, situação que o
vinculará ou desvinculará de todas as obrigações funcionais perante a fisca
lização (veja o § 2o deste artigo). Veja também o art. 343, b, da CLT.
§ Io Firmando-se contrato entre o químico e o proprietário da usina,
fábrica ou laboratório, será esse documento apresentado, dentro do prazo
de 30 (trinta) dias, para registro, ao órgão fiscalizador.
O órgão responsável por fiscalizar o exercício da profissão de químico é o
Conselho Regional de Q uím ica (arts. Io e 2o da Lei n. 2.800/56), que deve,
obrigatoriamente, ser com unicado pelo empregador quando este contratar
profissional de química, solicitando o registro do respectivo contrato dentro
do prazo de trinta dias da contratação.
§ 2o Comunicação idêntica à de que trata a primeira parte deste artigo
fará o químico quando deixar a direção técnica ou o cargo de químico, em
cujo exercício se encontrava, a fim de ressalvar a sua responsabilidade e
fazer-se o cancelamento do contrato. Em caso de falência do estabeleci
mento, a comunicação será feita pela firma proprietária.
O órgão responsável por fiscalizar o exercício da profissão de químico é o
Conselho Regional de Q uím ica (arts. Io e 2o da Lei n. 2.800/56), que deve,
obrigatoriamente, ser comunicado pelo profissional de química quando este
assumir ou deixar a responsabilidade técnica em qualquer empresa, situação
que o vinculará ou desvinculará de todas as obrigações funcionais perante a
fiscalização (veja o caput deste artigo). Veja tam bém art. 343, b, da CLT.
Seção XIV
D a s Penalidades

Art. 351. Os infratores dos dispositivos do presente Capítulo incorrerão
na multa de cinquenta a cinco mil cruzeiros, segundo a natureza da infra
ção, sua extensão e a intenção de quem a praticou, aplicada em dobro no
caso de reincidência, oposição à fiscalização ou desacato à autoridade.
A m ulta de que trata o presente artigo tem natureza adm inistrativa e, por
tanto, não integra o patrim ônio de qualquer das partes envolvidas na relação
contratual trabalhista. O seu pagamento não isenta o infrator da responsa
bilização trabalhista pela sua conduta, sendo competência da Justiça do Tra
balho analisar o caso concreto no que diz respeito ao contrato de trabalho.
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Parágrafo único. São competentes para impor penalidades as autorida
des de primeira instância incumbidas da fiscalização dos preceitos cons
tantes do presente Capítulo.
O órgão competente para a aplicação das penalidades previstas neste dis
positivo é o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio de suas Superinten
dências Regionais do Trabalho e Emprego e de seus agentes de fiscalização,
mediante lavratura de auto de infração.
CAPÍTULO II
DA N A C IO N A L IZ A Ç Ã O D O T R A B A LH O

A doutrina majoritária defende que o presente capítulo foi tacitamente derrogado pela CF/88, notadam ente porque seu art. 5o, I, abriga o princípio da
igualdade, não excepcionando a figura do estrangeiro, inclusive quanto ao li
vre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, desde que atendidas
as qualificações profissionais estabelecidas em lei (art. 5o, XIII, da CF). Na vi
gência da Constituição anterior, podia-se argum entar que todas as norm as
referentes à nacionalização do trabalho ainda se encontravam recepcionadas
(art. 165, XII); contudo, nada foi mencionado na atual. De qualquer m anei
ra, à míngua de um a revogação expressa, seja da própria Constituição vigen
te, seja do legislador ordinário, empreendemos os comentários necessários a
cada um dos artigos e parágrafos que ainda não foram revogados expressa
mente por leis posteriores, deixando que o leitor opte por um dos posiciona
mentos, embora abracemos a tese da derrogação tácita dos arts. 352 a 371 da
presente Consolidação.
Seção I
Da Proporcionalidade
de Em pregados Brasileiros

Art. 352. As empresas, individuais ou coletivas, que explorem serviços
públicos dados em concessão, ou que exerçam atividades industriais ou
comerciais, são obrigadas a manter, no quadro do seu pessoal, quando
composto de 3 (três) ou mais empregados, uma proporção de brasileiros
não inferior à estabelecida no presente Capítulo.
O Decreto n. 19.482/30, que também impôs a obrigatoriedade de contrata
ção de dois terços de trabalhadores nacionais pelas empresas, é o embrião do
presente dispositivo, que visa a favorecer o ingresso de brasileiros no merca
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do de trabalho; e a Constituição de 1934, que inaugurou o constitucionalismo social no Brasil, determ inou que a legislação ordinária se encarregasse de
estabelecer o percentual de empregados brasileiros nos estabelecimentos de
determinados ramos do comércio e da indústria, bem como nos serviços pú
blicos dados em concessão, e ainda vedou a diferença de salário por motivo
de nacionalidade. Como se vê, as concessionárias de serviços públicos fica
ram obrigadas a empregar uma proporção de brasileiros, desde que seu qua
dro de pessoal não fosse inferior a três empregados.
§ Io Sob a denom inação geral de atividades in d u striais e com erciais
com preendem -se, além de o u tras que venham a ser d eterm in ad as em
portaria do M inistro do Trabalho, Indústria e Comércio, as exercidas:
Veja nota 1 n a p á g in a XXI.

a ) nos estabelecimentos industriais em geral;

b) nos serviços de comunicações, de transportes terrestres, m arítim os,
fluviais, lacustres e aéreos;
c) nas garagens, oficinas de reparos e postos de abastecim ento de auto
móveis e nas cocheiras;
d) na indústria da pesca;
e) nos estabelecimentos comerciais em geral;
f ) nos escritórios comerciais em geral;
g) nos estabelecimentos bancários, ou de economia coletiva, nas em pre
sas de seguros e nas de capitalização;
h) nos estabelecimentos jornalísticos, de publicidade e de radiodifusão;
i) nos estabelecim entos de ensino rem unerado, excluídos os que neles
trabalhem por força de voto religioso;
j) nas drogarias e farmácias;
k) nos salões de barbeiro ou cabeleireiro e de beleza;
l) nos estabelecimentos de diversões públicas, excluídos os elencos tea
trais, e nos clubes esportivos;
m) nos hotéis, restaurantes, bares e estabelecimentos congêneres;
n) nos estabelecimentos hospitalares e fisioterápicos cujos serviços sejam
remunerados, excluídos os que neles trabalhem por força de voto religioso;
o) nas empresas de mineração;
p) nas autarquias, empresas públicas, sociedades de econom ia m ista e
demais órgãos da A dm inistração Pública, direta ou indireta, por em pre
gados sujeitos ao regime da CLT.
Alínea acrescentada pela Portaria n. 3.151, de 19.03.1969.
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O presente parágrafo vem acompanhado de dezesseis alíneas, nas quais se
apresenta o rol das atividades que estariam enquadradas na exigência do caputy atribuindo espectro bastante amplo à denominação de atividades indus
triais e comerciais, de forma a abranger atividades que, rigorosamente, nada
teriam de comerciais ou industriais, a exemplo de bancos, seguradoras, em 
presas jornalísticas, escolas, salões de beleza, barbeiros ou cabeleireiros, com
panhias de teatro, hotéis e similares. Curiosam ente, jam ais se tratou de rol
exaustivo, um a vez que, no próprio dispositivo mencionado, se encontra de
lineada a atribuição do Ministério do Trabalho e Previdência Social para, por
meio de portaria, acrescentar outras atividades.
§ 2o Não se acham sujeitas às obrigações da proporcionalidade as indús
trias rurais, as que, em zona agrícola, se destinem ao beneficiamento ou
transformação de produtos da região e as atividades industriais de natu
reza extrativa, salvo a mineração.
As indústrias rurais compreendem as agrícolas e pecuárias, que são espé
cies de indústrias extrativas, ao lado das indústrias de pesca e mineração. As
indústrias de mineração estão obrigadas à regra de proporcionalidade disci
plinada no caput do artigo, mesmo porque as “empresas de m ineração” fo
ram mencionadas expressamente no parágrafo anterior do artigo em comen
to (alínea o). Além disso, apesar da ausência de menção expressa, tam bém
estão desobrigadas da exigência as indústrias de pesca, que foram menciona
das na alínea d do parágrafo anterior.
Art. 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste Capítulo,
ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros natos ou aos
brasileiros em geral, os estrangeiros que, residindo no País há mais de 10
(dez) anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro, e os portugueses.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.651 , de 23.05.1979.

O artigo equipara ao brasileiro o estrangeiro residente no país há mais de
dez anos, desde que tenha cônjuge ou filho brasileiro; quanto aos portugue
ses, nada se exige. Contudo, há ressalva expressa quanto às profissões reserva
das a brasileiros natos, cuja definição encontra-se no art. 12,1yaybe cyda CF os nascidos no Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que não estejam
a serviço de seu país; os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe bra
sileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do nosso país; os nascidos
no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, que sejam registrados em
repartição brasileira com petente ou venham a residir no Brasil e optem , a
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qualquer tempo, depois da maioridade, pela nacionalidade brasileira. No en
tanto, verifica-se que a Lei n. 6.192/74 substituiu em leis e decretos a expres
são brasileiro nato por brasileiro. São privativos de brasileiro nato os cargos
de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câm ara dos De
putados, presidente do Senado Federal, m inistro do STF, diplomatas, oficial
das Forças Armadas e m inistro de Estado da Defesa (art. 12, § 3o, da CF).
Art. 354. A proporcionalidade será de 2/3 (dois terços) de empregados
brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior,
em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do
Poder Executivo, e depois de devidamente apurada pelo Departamento
Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Traba
lho a insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar.
Veja nota 7 n a p ágina XXI.
O artigo tolera a proporcionalidade inferior a dois terços de brasileiros des
de que haja a insuficiência do núm ero de brasileiros na atividade correspon
dente, por meio de decreto do presidente da República. Trata-se de disposi
tivo que objetivou viabilizar o exercício de atividades com a utilização de
técnicos estrangeiros, sem observância da proporcionalidade já mencionada,
quando houver carência de técnicos ou trabalhadores brasileiros habilitados.
Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória não só em relação
à totalidade do quadro de empregados, com as exceções desta Lei, como
ainda em relação à correspondente folha de salários.
O presente dispositivo permite inferir que a proporcionalidade deve ser ve
rificada em relação não apenas ao estabelecimento do empregador, mas tam 
bém à folha de salários. Se uma empresa possuir doze estabelecimentos, com
dois empregados em cada um, terá a obrigação de contratar dezesseis empre
gados brasileiros (dois terços de 24), não podendo argum entar-se a inexis
tência de estabelecimento com menos de três empregados.
Art. 355. Consideram-se como estabelecimentos autônomos, para os
efeitos da proporcionalidade a ser observada, as sucursais, filiais e agências
em que trabalhem 3 (três) ou mais empregados.
Sob determinado aspecto, o presente artigo acaba atenuando o disposto no
artigo anterior, ao considerar que cada estabelecimento, com três ou mais
empregados, deverá observar individualm ente a proporcionalidade. O refe
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rido dispositivo inviabiliza, por exemplo, a circunstância de um estabeleci
mento comercial empregar 100% de mão de obra estrangeira se outros esta
belecimentos do mesmo empregador contratarem apenas brasileiros para, na
contagem final, ser observada a proporcionalidade legal em relação ao total
de empregados. Além disso, ao contrário do que se poderia im aginar à pri
m eira vista, o disposto neste artigo não se aplica a diversas empresas inte
grantes do mesmo grupo econômico. Entendemos que sua redação sugere a
existência de apenas uma empresa comercial, industrial ou concessionária de
serviço público, que tenha filiais, sucursais ou agências, o que não se confun
de com grupo econômico. Em síntese, o dispositivo consolidado não abrigou
a tese do grupo econômico como empregador único.
Art. 356. Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades
sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se-á, em relação a cada
uma delas, a que lhe corresponder.
Consoante se observa no art. 354, a regra geral é no sentido de que dois ter
ços dos empregados sejam brasileiros, mas referida proporcionalidade pode
ser inferior, desde que mediante ato do Poder Executivo, se for constatada a
inexistência de brasileiros suficientes para o exercício da atividade em deter
m inada região. Poderá ocorrer, no entanto, que uma empresa exerça duas ou
mais atividades nas quais se verifiquem proporcionalidades diferentes em face
do nível de profissionalização de uma determinada atividade. Nessa situação,
observa-se a proporcionalidade de cada atividade que, consoante já se verifi
cou, pode ser inferior a dois terços, mas nunca superior. Trata-se de disposi
tivo legal que reforça o status de fonte formal do direito do trabalho que atri
buímos às portarias do M inistério do Trabalho e Previdência Social.
Art. 357. Não se compreendem na proporcionalidade os empregados que
exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais.
Vejo nota 1 na página XXI.
Aparentemente, a disposição deste artigo poderia ser inócua, já que o art.
354 tam bém se encarregou de estabelecer a possibilidade de redução da pro
porcionalidade de brasileiros, em face das peculiaridades que norteiam de
term inada atividade. Contudo, o presente artigo trata especificamente da si
tuação daqueles empregados que exercem funções técnicas especializadas,
independentemente da atividade empresarial, desde que haja falta de traba
lhadores nacionais, a critério do Ministério do Trabalho e Previdência Social,
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o que também difere do art. 354, já que este últim o pressupõe a existência de
um decreto do presidente da República. Em verdade, o art. 354 trata da redu
ção da proporcionalidade, enquanto o presente exclui determ inadas funções
dessa mesma proporcionalidade.
Art. 358. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade,
poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga, a juízo do Ministério
do Trabalho, Indústria e Comércio, à que é exercida por estrangeiro a seu
serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os casos seguintes:
Veja nota 7 na página XXI.
a ) quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de emprega
dos organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 (dois) anos
de serviço, e o estrangeiro mais de 2 (dois) anos;
b) quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido
o acesso por antiguidade;
c) quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente, e não o for o
estrangeiro;
d ) quando a remuneração resultar de maior produção, para os que tra
balham à comissão ou por tarefa.
O referido artigo consagra uma hipótese específica de equiparação salarial,
com vistas à proteção do trabalhador brasileiro, e, ao contrário do que dis
põe o art. 461, não exige a identidade de função, e, sim, que a função exerci
da pelo trabalhador nacional seja análoga àquela exercida pelo estrangeiro;
não há restrições quanto à localidade nem ressalvas referentes à m aior per
feição técnica. Mas são fatos impeditivos do direito à equiparação salarial a
existência de quadro de carreira aprovado pelo Ministério do Trabalho e Pre
vidência Social, em que se preveja a promoção por antiguidade, bem como a
hipótese de o tempo do paradigma na função ser superior a dois anos em re
lação ao trabalhador brasileiro. A maior produtividade do empregado estran
geiro, por si só, não exime o empregador da obrigação de equiparar os salá
rios, salvo na hipótese de salário pago à base de comissão ou tarefa.
Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa
do empregado estrangeiro deve preceder à de brasileiro que exerça função
análoga.
Este dispositivo obriga a que, no caso de falta ou cessação de serviço, a des
pedida do empregado estrangeiro anteceda a despedida do brasileiro que exer
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ce função análoga, sem levar em consideração critérios objetivos, tais como
produtividade, perfeição técnica ou maior aptidão para a função, motivo pelo
qual se revela nítido o caráter discrim inatório, que, a nosso ver, não passa
pelo crivo do art. 5o da CF.
Seção II
D a s Relações Anuais de Em pregados

Art. 359. Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado
estrangeiro sem que este exiba a carteira de identidade de estrangeiro
devidamente anotada.
O estrangeiro precisa estar regular no país para ter o direito de trabalhar.
Contudo, a regra do presente artigo destina-se às empresas e não diretam en
te ao trabalhador. É certo, ainda, que, além da exibição da carteira de identi
dade de estrangeiro, o trabalhador deverá entregar, para registro, sua CTPS,
na qual tam bém constará a data da chegada ao Brasil e dem ais elementos
constantes da identidade de estrangeiro (art. 16, IV, da CLT).
Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empre
gados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estran
geiro e o número da respectiva carteira de identidade.
Os dados referentes ao trabalhador estrangeiro devem ser transportados
para a ficha de registro de empregados, obrigação que tam bém é patronal, e
sua inobservância não acarreta ônus ao trabalhador. Em síntese, o descumprim ento do presente artigo não tem o condão de atrair a nulidade do con
trato de trabalho, com vistas a beneficiar o empregador com sua própria tor
peza, pois estamos diante de um contrato de trabalho proibido e não de um
contrato com objeto ilícito. Os direitos trabalhistas devem ser assegurados
como se fosse válido o contrato, já que não é possível devolver ao trabalha
dor a energia despendida com a prestação do trabalho sem observância dos
ditames legais. O contrato de trabalho é contrato-realidade.
Art. 360. Toda empresa compreendida na enumeração do art. 352, § Io,
deste Capítulo, qualquer que seja o número de seus empregados, deve
apresentar anualmente às repartições competentes do Ministério do Tra
balho, de 02 de maio a 30 de junho, uma relação, em 3 (três) vias, de todos
os seus empregados, segundo o modelo que for expedido.
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C a p u t com redação ajustada n os termos do Decreto-lei n. 6.353 , de 20.03.1944.

Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

As informações exigidas no presente artigo passaram a ser feitas por meio da
Relação Anual de Informações Sociais (Rais), instituída pelo Decreto n. 76.900/75,
a qual acabou substituída pelo Documento de Informações Sociais (DIS) com
o Decreto n. 97.936/89, ao criar o Cadastro Nacional do Trabalhador. Na prá
tica, o DIS não é utilizado, persistindo a entrega da Rais. As microempresas
(ME) e as empresas de pequeno porte (EPP) têm obrigação de entregar a Rais
e o Cadastro Geral de Desempregados (Caged); contudo, estão desobrigadas
do cumprimento das exigências do presente artigo, consoante se infere da Lei
n. 9.841/99, art. 11 (esta lei foi revogada pela LC n. 123/2006. Porém, o dispos
to no comentário não se altera, conforme o art. 52, IV, da LC mencionada).
§ Io As relações terão, na primeira via, o selo de três cruzeiros pela folha
inicial e dois cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de
Educação, e nelas será assinalada, em tinta vermelha, a modificação havi
da com referência à última relação apresentada. Se se tratar de nova em
presa, a relação, encimada pelos dizeres - Primeira Relação - deverá ser
feita dentro de 30 (trinta) dias de seu registro no Departamento Nacional
da Indústria e Comércio ou repartições competentes.
O selo foi abolido pela Lei n. 3.519/58, e até mesmo a exigência destinada
especificamente às novas empresas não prevalece na atualidade, já que a obri
gação da informação contida no caput foi substituída pela entrega da Rais, a
qual possui seus próprios prazos.
§ 2o A entrega das relações far-se-á diretamente às repartições compe
tentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ou, onde não as
houver, às do Departamento da Receita Federal do Ministério da Economia,
Fazenda e Planejamento, que as remeterão desde logo àquelas repartições.
A entrega operar-se-á contra recibo especial, cuja exibição é obrigatória,
em caso de fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a via
autenticada da declaração.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

A Rais deve ser entregue nas repartições competentes do Ministério do Tra
balho e Previdência Social e, na falta destas, pode ser apresentada perante as
repartições federais encarregadas das receitas da União - atualm ente Recei
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ta Federal do Brasil, já que as coletorias federais, que constavam da redação
original, foram extintas pelo Decreto n. 63.659/68.
§ 3o Quando não houver empregado far-se-á declaração negativa.
Observa-se que nem mesmo a ausência de empregados é capaz de eximir
as empresas da exigência contida no caputâo artigo. Todas as empresas cujas
atividades encontram-se relacionadas no art. 352, § Io, ficam obrigadas à en
trega da Rais com as informações pertinentes a seus empregados e, quando
não existirem, a relação será negativa.
Art. 361. Apurando-se, das relações apresentadas, qualquer infração,
será concedido ao infrator o prazo de 10 (dez) dias para defesa, seguindo-se
o despacho pela autoridade competente.
É claro que se trata de defesa adm inistrativa, cujo prazo de dez dias con
ta-se a p artir da notificação das irregularidades. A autoridade competente,
do M inistério do Trabalho e Previdência Social, proferirá sua decisão (art.
635, parágrafo único, da CLT), e, se persistir o inconformism o da empresa,
deverá valer-se da via judicial. De qualquer m aneira, nada obriga o em pre
gador a percorrer a instância adm inistrativa de que trata o presente artigo
consolidado, podendo ajuizar eventual dem anda desde logo (art. 5o, XXXV,
da CF).
Art. 362. As repartições às quais competir a fiscalização do disposto no
presente Capítulo manterão fichário especial de empresas, do qual constem
as anotações referentes ao respectivo cumprimento, e fornecerão aos in
teressados as certidões de quitação que se tornarem necessárias, no prazo
de trinta dias, contados da data do pedido.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A redação do caput foi dada pelo Decreto-lei n. 229/67. A certidão mencio
nada atestava que o empregador cum priu o seu dever de apresentar a relação
de empregados, que observou a proporcionalidade nos term os do art. 354,
entre outras informações, de forma a dem onstrar que o empregador estava
quite com as obrigações previstas no presente capítulo.
§ Io As certidões de quitação farão prova até 30 de setembro do ano
seguinte àquele a que se referiram e estarão sujeitas à taxa corresponden
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te a 1/10 (um décimo) do salário m ínim o regional. Sem elas nenhum
fornecimento ou contrato poderá ser feito com o Governo da União, dos
Estados ou Municípios, ou com as instituições paraestatais a eles subor
dinadas, nem será renovada autorização a empresa estrangeira para fun
cionar no País.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A redação do presente parágrafo foi determinada pelo Decreto-lei n. 229/67.
Contudo, a taxa para fornecimento da certidão mencionada no presente pa
rágrafo foi extinta pelo art. Io, III, da Lei n. 8.522/92. Tratava-se de docum en
to m uito im portante para participação em licitações públicas, com vistas a
firm ar contrato com a União, os Estados, os Municípios ou suas respectivas
autarquias - referidas, indevidamente, como “instituições paraestatais a eles
subordinadas” - , bem como para renovar-se a autorização de funcionam en
to de empresa estrangeira no Brasil.
§ 2o A primeira via da relação, depois de considerada pela repartição
fiscalizadora, será remetida, anualmente, ao Departamento Nacional de
Mão de Obra (DNMO), como subsídio ao estudo das condições de merca
do de trabalho, de um modo geral, e, em particular, no que se refere à mão
de obra qualificada.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Na redação do presente parágrafo, que foi atribuída pelo D ecreto-lei n.
229/67, consta que a primeira via da relação destina-se ao Departamento Na
cional de Mão de Obra (DNMO); contudo, a denominação do órgão foi alte
rada para Secretaria de Emprego e Salário.
§ 3o A segunda via da relação será remetida pela repartição competente
ao Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho e a terceira via devol
vida à empresa, devidamente autenticada.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A redação do presente parágrafo foi determinada pelo Decreto-lei n. 229/67.
A relação a que se refere é aquela prevista no art. 360, substituída pela Rais,
nos termos do Decreto n. 76.900/75, e, finalmente, pelo DIS, nos termos do
Decreto n. 97.936/89. Já o Centro de Documentação e Informática do M inis
tério do Trabalho foi substituído pelo Serviço de Estatística da Previdência
Social. Atualmente, o preenchimento ocorre em apenas duas vias, sendo a se
gunda devolvida à empresa.
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Seção III
D as Penalidades

Art. 363. O processo das infrações do presente Capítulo obedecerá ao
disposto no título “Do Processo de Multas Administrativas”, no que lhe
for aplicável, com observância dos modelos de auto a serem expedidos.
O título mencionado no presente artigo, “Do Processo de M ultas Adm i
nistrativas”, insere-se entre os arts. 626 e 642 da presente Consolidação, sen
do indispensável a lavratura do auto de infração, nos term os do art. 628, na
hipótese de algum a irregularidade, bem como o registro da inspeção no li
vro intitulado Inspeção do Trabalho, inclusive com a possibilidade de recur
sos adm inistrativos no caso de discordância (art. 638 da CLT).
Art. 364. As infrações do presente capítulo serão punidas com a multa
de cem a dez mil cruzeiros.
Os valores das multas administrativas, previstos na presente Consolidação,
passaram por inúm eras modificações, mas não houve lei que alterasse a re
dação deste artigo, por isso a manutenção do texto original, com multas ex
pressas em cruzeiros. As mudanças no padrão monetário e a própria inflação
justificaram as sucessivas alterações nos valores mencionados, que decorrem
das Leis ns. 6.205/75, 6.708/79, 6.986/82 e 7.855/89, que triplicaram os valo
res das referidas multas administrativas e determ inaram a sua conversão para
BTN. Contudo, houve a extinção do BTN pela Lei n. 8.177/91, com determ i
nação de conversão para cruzeiros, e, posteriorm ente, foi instituída a Ufir
(Lei n. 8.383/91) como medida de valor e parâm etro de atualização m onetá
ria das multas e penalidades adm inistrativas de qualquer natureza, inclusive
tributos federais, tendo o M inistério do Trabalho e Previdência Social elabo
rado um quadro de multas trabalhistas com base nessa unidade. Para o descum prim ento das norm as de nacionalização do trabalho, fixou-se a m ulta
de, no m ínim o, 75,6569, e, no máximo, 7.565,6943 Ufirs, nos term os da Por
taria n. 290, de 11.04.1997, que segue vigente não obstante a extinção da Ufir
e a determ inação de reconversão para o real dos débitos de qualquer nature
za com a Fazenda Nacional pela Lei n. 10.522/2002. O valor da últim a Ufir
corresponde a R$ 1,0641, nos termos da MP n. 1.973-67, de outubro de 2000,
convertida na lei supramencionada (Lei n. 10.522/2002).
Parágrafo único. Em se tratando de empresa concessionária de serviço
público, ou de sociedade estrangeira autorizada a funcionar no País, se a
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infratora, depois de multada» não atender afinal ao cumprimento do tex
to infringido poderá ser-lhe cassada a concessão ou autorização.
Para as empresas concessionárias de serviços públicos e para as empresas es
trangeiras autorizadas a funcionar no Brasil, ainda é possível aplicar-se penalida
de acessória, que consistiria na cassação da concessão ou da autorização, mas
somente após o término do procedimento administrativo, desde que haja recusa
em submeter-se ao comando do texto legal violado. No entanto, a perda da au
torização ou de concessão não se opera por ato da autoridade do Ministério do
Trabalho e Previdência Social, mas sim por resolução do poder concedente do
serviço público ou daquele que autorizou o funcionamento da empresa no Brasil.
Seção IV
D isp osiçõ es Gerais

Art. 365.0 presente Capítulo não derroga as restrições vigentes quanto
às exigências de nacionalidade brasileira para o exercício de determinadas
profissões nem as que vigoram para as faixas de fronteiras, na conformi
dade da respectiva legislação.
O referido artigo alude às restrições que vigoram para as faixas de frontei
ras e que atingem, portanto, os trabalhadores estrangeiros fronteiriços, ou
seja, aqueles domiciliados em cidade contígua ao território nacional, aos quais,
respeitados os interesses da segurança nacional, permite-se a entrada nos mu
nicípios fronteiriços, inclusive para frequentar estabelecimentos de ensino e
exercer atividade remunerada em nosso país; nesta últim a hipótese, também
podem receber CTPS se a prestação de trabalho revestir-se dos requisitos da
relação de emprego (art. 21 da Lei n. 6.815/80), mas não lhe é perm itido es
tabelecer-se com firma individual, tampouco exercer cargo ou função de ad
ministrador, gerente ou diretor de sociedade civil ou comercial, nem inscre
ver-se em entidade fiscalizadora do exercício de profissão regulamentada (art.
99 da Lei n. 6.815/80). Por fim, o art. 106 da Lei n. 6.815/80 consagra algu
mas atividades que não podem ser exercidas por estrangeiros, a exemplo das
seguintes profissões: corretor de navios, de fundos públicos, leiloeiro e des
pachante aduaneiro, arm ador ou com andante de navio nacional - inclusive
nos serviços de navegação fluvial e lacustre - , restrição que não se aplica aos
navios de pesca (art. 106, § Io, da Lei n. 6.815/80).
Art. 366. Enquanto não for expedida a carteira a que se refere o art. 359
deste Capítulo, valerá, a título precário, como documento hábil, uma
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certidão, passada pelo serviço competente do Registro de Estrangeiros,
provando que o empregado requereu sua permanência no País.
Trata-se de dispositivo que consagra a possibilidade de substituição precá
ria da CTPS por um a certidão expedida pela autoridade competente em que
se indique ter o estrangeiro requerido a permanência no país, nos termos da
Lei n. 6.815/80. Neste tópico, torna-se oportuno mencionar que ao estrangeiro
não se permite o trabalho remunerado com visto de turista, de trânsito tem 
porário na condição de estudante (art. 98 c/c o art. 13, IV, da Lei n. 6.815/80),
e também não se admite o trabalho remunerado a nenhum dependente de es
trangeiro com visto temporário em quaisquer de suas modalidades.
Art. 367. A redução a que se refere o art. 354, enquanto o Serviço de
Estatística da Previdência e Trabalho não dispuser dos dados estatísticos
necessários à fixação da proporcionalidade conveniente para cada ativi
dade, poderá ser feita por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Co
mércio mediante representação fundamentada da associação sindical.
Veja nota 1 n a p á g in a XXI.

Trata-se de artigo que disciplinava uma espécie de disposição transitória en
quanto o Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho não dispusesse dos
dados estatísticos à fixação da proporcionalidade. A atribuição passou a ser
da Secretaria de Mão de Obra - atual Secretaria das Relações do Trabalho em face do Decreto n. 69.014/71.
Parágrafo único. O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho
deverá promover, e manter em dia, estudos necessários aos fins do presen
te Capítulo.
O Serviço de Estatística da Previdência e Trabalho foi substituído pela Se
cretaria de Mão de Obra, por meio do Decreto n. 69.014/71, e, atualm ente,
denomina-se Secretaria das Relações do Trabalho.
Seção V
D a s D isp o siçõ e s Especiais sobre
a Nacionalização da M arinha Mercante

Art. 368. O comando de navio mercante nacional só poderá ser exercido
por brasileiro nato.
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O referido artigo não foi recepcionado pela Constituição de 1988, na m e
dida em que discrim ina o brasileiro naturalizado. Além disso, a própria Lei
n. 6.815/80 encarregou-se de estabelecer a vedação de algumas atividades aos
estrangeiros (art. 106), o que perm ite inferir que não há qualquer restrição
ao brasileiro naturalizado, ficando apenas ressalvados os cargos que só po
dem ser exercidos por brasileiros natos, nos termos do art. 12, § 3o, da atual
Carta Magna. Além disso, dispõe o art. 12, § 2o, da CF, que “a lei não pode
rá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados [...]”.
Art. 369. A tripulação de navio ou embarcação nacional será constituída,
pelo menos, de 2/3 (dois terços) de brasileiros natos.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.683, de 21.07.1971.

O presente artigo e seu respectivo parágrafo não foram recepcionados pela CR
p o r incom patibilidade com o seu art. 12, § 2 o.

Neste artigo, verificamos a repetição da regra de proporcionalidade previs
ta no art. 354 em relação aos empregadores arrolados no art. 352, que tam 
bém incorre na discriminação quanto aos brasileiros naturalizados; vale, pois,
a mesma observação que fizemos no com entário ao artigo anterior, caso não
se entenda que a restrição já foi tacitam ente derrogada há muitos anos pela
Lei n. 6.192/74.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos navios nacio
nais de pesca, sujeitos a legislação específica.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.683, de 21.07.1971.

A redação do presente parágrafo foi atribuída pela Lei n. 5.683/71. Q uan
to aos navios nacionais de pesca, não se exige a proporcionalidade mencio
nada no caput, podendo a tripulação inteira ser composta por estrangeiros.
Contudo, ressalvamos a hipótese de se tratar de navio pertencente a um a in
dústria de pesca, situação em que se pode reclamar o disposto no art. 352, d,
desde que haja, pelo menos, três empregados.
Art. 370. As empresas de navegação organizarão as relações dos tripu
lantes das respectivas embarcações, enviando-as no prazo a que se refere
a Seção II deste Capítulo à Delegacia do Trabalho Marítimo onde as mes
mas tiverem sede.
Trata-se de regra que se mostra semelhante àquela do art. 360 e que é suprida
pelo preenchimento e pela entrega da Rais. Com a extinção do Conselho Su
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perior do Trabalho M arítim o e das Delegacias do Trabalho M arítim o, por
meio da Lei n. 7.731/89, impõe-se a conclusão de que o procedimento adota
do em relação às empresas de navegação e a obrigação mencionada neste ar
tigo não diferem daqueles consagrados às demais empresas, nos term os do
art. 360 consolidado.
Parágrafo único. As relações a que alude o presente artigo obedecerão,
na discriminação hierárquica e funcional do pessoal embarcadiço, ao
quadro aprovado pelo regulamento das Capitanias dos Portos.
Com a extinção das Delegacias do Trabalho M arítim o, tam bém fica sem
efeito o referido dispositivo.
Art. 371. A presente Seção é também aplicável aos serviços de navegação
fluvial e lacustre e à praticagem nas barras, portos, rios, lagos e canais.
O referido dispositivo tem o mérito de evitar qualquer discussão em torno
de interpretação extensiva ou aplicação analógica das disposições desta Se
ção à navegação fluvial e lacustre, e tam bém à praticagem em barras, portos,
rios, lagos e canais.
CAPÍTULO III
DA PR O T EÇ Ã O D O T R A B A LH O DA M U L H E R

Seção I
Da Duração, C on d ições do Trabalho e da Discrim inação contra a M ulher
Seçõo com denom inação d ad a pela Lei n. 9 7 9 9 , de 26.05.1999.

Art. 372. Os preceitos que regulam o trabalho masculino são aplicáveis
ao trabalho feminino, naquilo em que não colidirem com a proteção es
pecial instituída por este Capítulo.
As disposições que regem a proteção ao trabalho, de forma geral, também
se aplicam às mulheres, salvo se existir norm a mais favorável constante do
presente capítulo. O art. 5o, I, da CF, consagra a igualdade entre homens e
mulheres no que diz respeito a direitos e obrigações, motivo pelo qual as re
gras de proteção ao trabalho da m ulher justificam-se em face das peculiari
dades que norteiam o trabalho feminino, mormente em face da proteção que
se deve prestar à maternidade, com vistas ao art. 7o, XX, da CF, que assegu
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ra “proteção do mercado de trabalho da mulher, m ediante incentivos espe
cíficos, nos term os da lei”.
Parágrafo único. Não é regido pelos dispositivos a que se refere este
artigo o trabalho nas oficinas em que sirvam exclusivamente pessoas da
família da mulher e esteja esta sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do
tutor ou do filho.
Este dispositivo alude ao trabalho em regime de economia familiar. Con
tudo, nada obsta a aplicação da CLT - especialmente do presente capítulo se houver o vínculo de emprego, pois as norm as trabalhistas não vedam a
existência de relação de emprego entre familiares - pais e filhos, cônjuges etc.;
no entanto, fica inviabilizado, do ponto de vista prático, o exercício do poder
disciplinar na relação de emprego entre cônjuges.
Art. 373. A duração normal de trabalho da mulher será de 8 (oito) horas
diárias, exceto nos casos para os quais for fixada duração inferior.
Em relação à jornada de trabalho, aplica-se ao trabalho da m ulher o que
dispõe o art. 7o, XIII, da CF - jornada de oito horas, lim itada ao módulo se
m anal de 44, salvo jornada mais benéfica - , sendo facultada a compensação,
nos próprios term os do texto constitucional, inclusive pelo banco de horas
consagrado no art. 59, § 2o, da CLT. Da mesma m aneira, não está proibido
à m ulher o trabalho em turnos ininterruptos de revezamento (art. 7o, XIV,
da CF).
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 estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

O presente artigo foi acrescentado pela Lei n. 9.799/99, com vistas a im pe
dir as práticas discriminatórias, com violação do princípio da igualdade, via
de regra, lembrado como princípio da não discrim inação no âm bito traba
lhista. Trata-se, na verdade, de uma espécie de detalham ento daquilo que já
se encontrava estam pado no próprio diploma constitucional. Afinal, o art.
7o, XXX, da CF consagra a “proibição de diferença de salários, de exercício
de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou esta
do civil”.
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I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referên
cia ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da
atividade a ser exercida, pública e notoriam ente, assim o exigir;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Observa-se que referido inciso não se lim ita à proteção da mulher, na m e
dida em que pode ser invocado em favor dos homens, e tam bém veda discri
minação em relação a idade, raça e estado civil. Por óbvio, ficam ressalvadas
as restrições que decorrem da idade mínim a para o trabalho (art. 7o, XXXIII,
da CF), bem como as atividades que, sabidamente, são mais bem desempe
nhadas por homens, mormente quando demandam maior esforço físico. Além
disso, não se pode ignorar que um a empresa possa preferir, sem justificativa
plausível, a contratação apenas de mulheres, de modo a discrim inar a figura
m asculina, ou ainda prestigiar as mulheres nas oportunidades de ascensão
profissional ou fixação da remuneração, daí a possibilidade de invocar-se re
ferido dispositivo em favor do trabalhador do sexo masculino.
II
- recusar emprego, promoção ou m otivar a dispensa do trabalho em
razão de sexo, idade, cor, situação fam iliar ou estado de gravidez, salvo
quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Trata-se de norm a que tam bém pode ser invocada em favor de homens e
mulheres, e até mesmo idosos, que hoje contam com a proteção integral dis
ciplinada na Lei n. 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), assegurando-lhes, com
absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alim entação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignida
de, ao respeito e à convivência familiar e com unitária (art. 3o do Estatuto do
Idoso). A condição de idoso não é motivo para a despedida, que pode ser con
siderada discrim inatória, o que acarreta ao empregador os ônus decorrentes
em face de eventual demanda trabalhista. Para coibir a discriminação no m o
mento da admissão, pode o M inistério Público do Trabalho atuar por meio
de inquérito civil público e de eventual ação civil pública. Contudo, a Lei n.
13.287/2016, ao acrescentar o art. 394-A ao bojo da CLT, legitima a recusa de
emprego a m ulher em estado de gravidez ou lactante quando se tratar de ati
vidade ou local insalubre, reforçando a parte final deste dispositivo consoli
dado: “salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente in
compatível”.
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III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável
determinante para fins de remuneração, formação profissional e oportu
nidades de ascensão profissional;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

No que respeita à remuneração, pensamos que o referido dispositivo reve
la-se absolutam ente desnecessário, na medida em que a própria CF já asse
gura o direito ao salário igual para trabalho igual. Do mesmo modo, não se
tolera a atribuição de maiores oportunidades de ascensão e de formação pro
fissional em face de sexo, idade, cor ou estado civil, e, a exemplo dos incisos
anteriores, pensamos que o atual dispositivo pode ser invocado em favor de
homens e idosos, independentemente de cor ou situação familiar.
IV
- exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação
de esterilidade ou gravidez, na admissão ou permanência no emprego;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

A prática discriminatória mencionada neste inciso tipificará crime, pois não
se permite “a exigência de teste, exame, perícia, laudo, atestado, declaração ou
qualquer outro procedimento relativo à esterilização ou a estado de gravidez”
(art. 2o, I, da Lei n. 9.029/95), sujeitando-se o infrator à pena de detenção de
um a dois anos. No entanto, o art. 394-A, acrescentado pela Lei n. 13.287/2016,
deve acarretar a mitigação deste inciso, pois as atividades insalubres não po
dem ser acometidas a mulheres grávidas, de forma que, no próprio interesse
da candidata ao emprego que exige atuação em locais ou atividades insalubres,
é importante se ter a confirmação da ausência de gravidez, sob pena de respon
sabilidade civil ou penal do empregador (art. 132, CP - periclitação da vida ou
saúde de outrem , por exemplo). Enfim, a leitura deste dispositivo precisa de
atualização, não se podendo criminalizar a inclusão do exame de gravidez por
ocasião da admissão em locais ou atividades sabidamente insalubres.
V
- impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de
inscrição ou aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de
sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

O disposto neste inciso, por sua vez, comporta interpretação extensiva para
também vincular as empresas públicas e demais entes do Poder Público que,
por disposição constitucional, estão obrigados a contratar funcionários, mes
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mo aqueles regidos pela CLT, por meio de concurso público (art. 37, II, da
CF), e ainda obrigados à observância dos princípios insculpidos no art. 37,
caput, da Constituição: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade
e eficiência.
VI
- proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empre
gadas ou funcionárias.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Igualmente, não parece razoável a suposição de que não se perm ite as re
vistas íntimas nas “empregadas ou funcionárias” se referida prática puder ser
tolerada em relação ao trabalhador homem, mormente em face do art. 5o, I,
da CF, bem como pelo fato de que o princípio da dignidade da pessoa hum a
na (art. Io, III, da CF), que motivou referida disposição legal, tam bém am pa
ra a figura masculina. Contudo, não se está negando ao empregador a possi
bilidade de revistas pessoais no exercício de seu poder de fiscalização, desde
que o procedimento não seja discriminatório, não cause constrangimento ao
trabalhador e, a nosso ver, que não seja instituído após a contratação, hipó
tese em que haveria afronta ao art. 468 da CLT. O que não se perm ite são as
revistas íntimas. Por fim, na medida em que o diploma consolidado regula,
basicamente, a relação existente entre empregado e empregador, o legislador
ficou a dever um a boa explicação para o uso da expressão funcionárias. Tra
ta-se de dispositivo consolidado reforçado pela Lei n. 13.271, de 15.04.2016
(D O U de 18.04.2016), ao estabelecer, no art. Io, que “as empresas privadas, os
órgãos e entidades da adm inistração pública, direta e indireta, ficam proibi
dos de adotar qualquer prática de revista íntim a de suas funcionárias e de
clientes do sexo feminino”, sob pena de multa de R$ 20.000,00, revertidos aos
órgãos de proteção dos direitos da mulher, por óbvio, sem prejuízo da inde
nização por dano moral à empregada.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas
temporárias que visem ao estabelecimento das políticas de igualdade
entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as
distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao emprego e as con
dições gerais de trabalho da mulher.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Trata-se de um a espécie de disposição transitória com vistas a implementar
a política de igualdade consagrada na própria Lei n. 9.799/99, que acrescen
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tou referido artigo ao diploma consolidado. Contudo, pensamos que se tor
na difícil justificar, passados quase dez anos, que medidas tem porárias pos
sam co n tin u ar sendo adotadas com a finalidade de disciplinar form ação
profissional, condições de trabalho e acesso ao emprego da mulher. É certo
que o dispositivo legal não determ inou o prazo de referidas medidas tempo
rárias, mas se deve ter o cuidado de não dotá-lo de cunho indeterm inado,
um a vez que poderia representar um argum ento para esconder alguma ou
tra espécie de discriminação, contra homens e idosos, por exemplo.
Arts. 374 e 375. (Revogadospela Lei ti. 7.855, de 24.10.1989.)

Art. 376. (Revogado pela Lei n. 10.244, de 27.06.2001.)

Art. 377. A adoção de medidas de proteção ao trabalho das mulheres é
considerada de ordem pública, não justificando, em hipótese alguma, a
redução de salário.
A redução salarial só é perm itida mediante convenção ou acordo coletivo,
a teor do art. 7o, VI, da CF. O próprio art. 503 da presente Consolidação, se
não está derrogado tacitam ente, deve ter sua interpretação subordinada ao
texto constitucional, pois não se adm ite a redução salarial por ato unilateral
do empregador nem mesmo na hipótese de força maior ou prejuízo devida
mente comprovado. A manutenção do presente artigo no diploma consolida
do se justifica na hipótese de se interpretar que a expressão “redução de salá
rio” abarca as situações de descontos salariais e não apenas os casos de redução
salarial propriamente dita, pois, em caso contrário, sua manutenção se reve
laria absolutamente inócua, já que a proteção dispensada pelo texto consti
tucional (art. 7o, VI) abarca o trabalho de homens e mulheres.
Art. 378. (Revogado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.)
Seção II
D o Trabalho Noturno

Arts. 379 e 380. (Revogados pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.)
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Art. 381. O trabalho noturno das mulheres terá salário superior ao
diurno.
O dispositivo em apreço também se revela inócuo, pois o art. 7o, IX, da CF
já consagra a “rem uneração do trabalho noturno superior à do d iu rn o ”, o
qual se aplica indistintam ente a homens e mulheres.
§ Io Para os fins desse artigo, os salários serão acrescidos dum a percen
tagem adicional de 20% (vinte por cento) no m ínim o.
A regra do presente parágrafo coincide com aquela do art. 73, caputyquan
to ao percentual m ínim o para o adicional noturno destinado aos emprega
dos urbanos em geral. A empregada rural terá direito ao percentual m ínim o
de 25% (art. 7o, parágrafo único, da Lei n. 5.889/73), cum prindo assinalar
que o mesmo percentual de 20% será assegurado à empregada doméstica, nos
termos do art. 13, § 2o, da LC n. 150/2015.
§ 2o Cada hora do período noturno de trabalho das mulheres terá 52
(cinquenta e dois) minutos e 30 (trinta) segundos.
O referido dispositivo coincide com aquele do art. 73, § Io, da CLT, destina
do aos empregados urbanos, e não se aplica ao trabalho rural, eis que se sujei
ta à legislação específica (Lei n. 5.889/73), tam pouco ao trabalho doméstico.
Seção III
D o s Períodos de D e scan so

Art. 382. Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, haverá um intervalo de
11 (onze) horas consecutivas, no mínimo, destinado ao repouso.
Trata-se do intervalo interjornada, tam bém consagrado no art. 66 desta
Consolidação. D outrina e jurisprudência ainda se digladiam quanto às con
sequências da inobservância de referido intervalo. Entendemos que a inob
servância deste dispositivo, a exemplo do que ocorre quanto ao art. 66 da CLT,
implica ilícito administrativo, não autorizando, por si só, o pagamento de ho
ras extras. O TST vem acenando em sentido contrário, consoante se infere de
sua Súmula n. 110, editada em face do trabalho em regime de revezamento,
e OJ n. 355 da SDI-1, que recomenda a aplicação analógica do disposto no art.
71, § 4o, da CLT, quando houver desrespeito ao intervalo interjornada previs
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to no art. 66 da CLT, entendimento que deve ser estendido ao período de des
canso do qual estamos tratando, pois tem idêntica natureza.
A rt. 383. D urante a jornada de trabalho, será concedido à empregada
um período para refeição e repouso não inferior a 1 (uma) hora nem su
perior a 2 (duas) horas salvo a hipótese prevista no art. 71, § 3o.
O referido artigo disciplina o intervalo intrajornada, tam bém abrigado no
art. 71 desta Consolidação. Ao que parece, o presente artigo parte da premis
sa de que a jornada de trabalho seja de oito horas, pois, do contrário, seria
possível reivindicar o intervalo de um a hora até mesmo em jornada de seis
horas ou menos, em contradição com o art. 71, § Io, da CLT - que alude a
quinze m inutos - , o que não se revela razoável e contribuiria para a discri
minação. Em síntese, a disciplina dos intervalos intrajornadas encontra-se
no art. 71 desta Consolidação de maneira bem mais detalhada, inclusive quan
to à possibilidade de redução (art. 71, § 3o) e quanto às consequências de sua
inobservância (art. 71, § 4o, da CLT), o que se revela plenamente aplicável ao
trabalho da mulher; afinal, homens e mulheres são iguais em direitos e obri
gações (art. 5o, I, da CF). Contudo, a jurisprudência vem se inclinando pela
impossibilidade do intervalo intrajornada superior a 2 horas, ainda que o seja
mediante acordo escrito ou convenção coletiva de trabalho (caput do art. 71
da CLT), vez que o presente artigo apenas ressalva a hipótese do § 3o do art.
71 deste Diploma consolidado, e a jurisprudência capitaneada pelo TST tem
se m ostrado sensível ao argum ento de que a m ulher trabalhadora está sujei
ta à dupla jornada, em face das tarefas domésticas e dos cuidados com os fi
lhos, não se revelando desarrazoada a proteção especial do presente artigo.
Art. 384. Em caso de prorrogação do horário norm al, será obrigatório
um descanso de 15 (quinze) minutos no mínimo, antes do início do período
extraordinário do trabalho.
Defendíamos a tese de que este artigo não foi recepcionado pela atual Cons
tituição, haja vista o disposto no art. 5o, I, m orm ente porque ao trabalhador
do sexo masculino não se assegurou idêntico direito, e referido entendim en
to chegou a ser acolhido pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do
TST. Posteriormente, na data de 17.11.2008, o Pleno do TST, ao julgar inciden
te de inconstitucionalidade em recurso de revista (TST-IIN-RR n. 1.540/2005046-12-00.5), que teve como relator o M in. Ives Gandra M artins Filho, aco
lheu a tese de que referido artigo da CLT foi recepcionado pela CR, sob o
fundam ento de que “a igualdade jurídica e intelectual entre homens e m u
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lheres não afasta a natural diferenciação fisiológica e psicológica dos sexos”
e que “ [...] as mulheres que trabalham fora do lar estão sujeitas a dupla jo r
nada de trabalho, pois ainda realizam as atividades domésticas quando re
tornam à casa
aspectos que viabilizam a afirmação de que não há m á
cula ao art. 5o, I, da Carta Magna, pois o princípio da isonomia apregoa o tra
tam ento desigual aos desiguais, na m edida das suas desigualdades. Nesse
sentido, verificamos o pronunciam ento do Plenário do STF, ao negar provi
m ento ao Recurso E xtraordinário n. 658.312 (27.11.2014), sob relatoria do
M inistro Dias Toffoli, que reafirmou a recepção de referido dispositivo con
solidado, trazendo à lembrança a “histórica exclusão da m ulher do mercado
de trabalho” e a existência de “um componente orgânico, biológico, inclusi
ve pela menor resistência física da mulher, que justifica o tratamento diferen
ciado”. Todavia, cum pre assinalar que o julgamento do STF acabou anulado
em decisão de embargos de declaração, em face de nulidade de intimação por
ocasião do julgam ento do recurso extraordinário respectivo, e deve ser no
vamente julgado pelo Excelso pretório, existindo a possibilidade de um des
fecho em sentido contrário ao que se verificou anteriorm ente.
Partindo da premissa de que o artigo m encionado foi recepcionado pela
CR, remanesce a questão acerca das consequências do seu descumprimento.
Sempre fomos da opinião de que a inobservância desse intervalo implicaria
infração adm inistrativa, apenas com putando-se os 15 m inutos no labor em
sobrejornada, já que a m ulher estaria iniciando a prorrogação de seu horário
norm al e se trata de intervalo intrajornada não rem unerado pelo emprega
dor, tanto que se alude ao gozo “antes do início do período extraordinário do
trabalho” e não se afirma que será computado na jornada. Contudo, esta não
é a tendência da jurisprudência dom inante, mormente em face da ampliação
do conceito de jornada extraordinária, que abrange o trabalho nos interva
los legalmente previstos, ainda que não remunerados, conforme reiterados
julgados do próprio TST, que vem determinando a aplicação analógica do art.
71, § 4o, da CLT.
Art. 385. O descanso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas conse
cutivas e coincidirá no todo ou em parte com o domingo, salvo motivo de
conveniência pública ou necessidade imperiosa de serviço, a juízo da au
toridade competente, na forma das disposições gerais, caso em que recai
rá em outro dia.
O direito ao descanso semanal foi assegurado tam bém no art. 67 da pre
sente Consolidação, e por isso revela-se inócua a referida norm a específica.
Além disso, a rem uneração do repouso foi consagrada, posteriorm ente, na
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Lei n. 605/49 (art. Io), a qual não fez distinção entre homens e mulheres, pois
destina-se a “todo empregado”. Por fim, o art. 7o, XV, da atual Constituição,
aplicável aos trabalhadores de ambos os sexos, consagra o “repouso semanal
remunerado, preferencialmente aos domingos”.
Parágrafo único. Observar-se-ão, igualmente, os preceitos da legislação
geral sobre a proibição de trabalho nos feriados civis e religiosos.
As disposições do presente parágrafo sempre foram desnecessárias, pois re
metem aos preceitos gerais sobre a proibição do trabalho em feriados civis e
religiosos, o que se encontra disciplinado no art. 70 desta mesma Consolida
ção, e cuja remuneração também encontrou abrigo na Lei n. 605/49 (art. Io),
sempre subordinada à assiduidade do empregado ao longo da semana ante
rior (art. 6o da Lei n. 605/49).
Art. 386. Havendo trabalho aos domingos, será organizada uma escala
de revezamento quinzenal, que favoreça o repouso dominical.
Até a terceira edição desta obra, adotávamos o entendim ento de que a re
ferida disposição não foi recepcionada pela Constituição atual (art. 5o, I), já
que atribuiria à mulher, de maneira absolutamente injustificada, disposição
mais favorável do que a disciplinada no art. 67, parágrafo único, que alude à
exigência de escala mensal. Contudo, na mesma linha dos argum entos que
defendem a plena vigência das disposições dos arts. 383 e 384 da presente
Consolidação, que apregoam o tratam ento diferenciado entres os sexos, a ju 
risprudência tende a afirm ar que o presente artigo tam bém foi recepcionado
pela Constituição da República. Contudo, parece-nos que eventual descumprim ento da escala de revezamento quinzenal implicará apenas ilícito adm i
nistrativo, pois não vislumbramos disposição legislativa que favoreça a tese
de que seria devido o pagamento de hora extra.
Seção IV
D o s M é to d o s e Locais de Trabalho

Art. 387. (R e v o g a d o p e la L e i n . 7.855 , d e 2 4 .1 0 .1 9 8 9 .)

Art. 388. Em virtude de exame e parecer da autoridade competente, o
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá estabelecer derrogações
totais ou parciais às proibições a que alude o artigo anterior, quando tiver
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desaparecido, nos serviços considerados perigosos ou insalubres, todo e
qualquer caráter perigoso ou prejudicial mediante a aplicação de novos
métodos de trabalho ou pelo emprego de medidas de ordem preventiva.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

A vigência do presente artigo denuncia o descuido do legislador, pois tra
ta-se de dispositivo que faz remissão expressa ao artigo anterior, que vedava
o trabalho da mulher em atividades perigosas e insalubres e também nos sub
terrâneos, nas minerações em subsolo, nas pedreiras e obras de construção
pública ou particular, o qual foi revogado expressamente pela Lei n. 7.855/89.
Verifica-se, portanto, que desapareceu a razão de ser do presente artigo, tratan
do-se de um a hipótese de lacuna ontológica no direito do trabalho, pois a
norm a encontrar-se-ia vigente, mas não há fatos sobre os quais possa incidir.
Art. 389. Toda empresa é obrigada:
C a p u t com redaçdo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

I - a prover os estabelecimentos de medidas concernentes à higienização
dos m étodos e locais de trabalho, tais como ventilação e iluminação e
outros que se fizerem necessários à segurança e ao conforto das mulheres,
a critério da autoridade competente;
Inciso com redaçdo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A obrigatoriedade de proporcionar ambiente de trabalho confortável, ven
tilação e ilum inação adequada encontra-se detalhada nos arts. 175 a 178 da
CLT (Capítulo V do Título II “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”),
motivo pelo qual entendemos desnecessário o presente dispositivo, destina
do especificamente ao trabalho da mulher. Além disso, o art. 200, VII, desta
mesma Consolidação, consagra a obrigação patronal quanto à observância
da higiene nos locais de trabalho.
II
- a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos sanitários; dispor de
cadeiras ou bancos, em número suficiente, que permitam às mulheres
trabalhar sem grande esgotamento físico;
Inciso com redaçdo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A obrigação de fornecimento de água potável, lavatórios e instalações sa
nitárias, com separação por sexos, tam bém é determ inada no art. 200, VII,
deste mesmo diplom a consolidado, a critério do M inistério do Trabalho e
Previdência Social, sempre levando em consideração as peculiaridades de
cada atividade ou setor de trabalho.
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III
- a instalar vestiários com armários individuais privativos das mu
lheres, exceto os estabelecimentos comerciais, escritórios, bancos e ativi
dades afins, em que não seja exigida a troca de roupa e outros, a critério
da autoridade competente em matéria de segurança e higiene do trabalho,
admitindo-se como suficientes as gavetas ou escaninhos, onde possam as
empregadas guardar seus pertences;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Nesse mesmo sentido, o art. 200, VII, desta Consolidação alude à obrigação
quanto aos vestiários e arm ários individuais, o que tornaria o presente dispo
sitivo absolutamente inócuo. Contudo, tem o mérito de antecipar-se às nor
mas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, estabelecendo, indireta
mente, que a exigência aplica-se aos estabelecimentos industriais, hospitalares
e similares, nos quais se exige a troca de roupa. Para os estabelecimentos co
merciais, escritórios, bancos e atividades afins, a simples existência de gavetas
ou escaninhos para a guarda dos pertences já atende ao comando legal.
IV
- a fornecer, gratuitamente, a juízo da autoridade competente, os
recursos de proteção individual, tais como óculos, máscaras, luvas e rou
pas especiais, para a defesa dos olhos, do aparelho respiratório e da pele,
de acordo com a natureza do trabalho.
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O art. 166 desta Consolidação estabelece idêntica obrigação relativamente
aos empregados em geral, apenas não especificando, de forma exemplificativa, as espécies de equipamentos de proteção individual. Entendemos que, a
exemplo dos anteriores, trata-se de dispositivo absolutamente dispensável.
§ Io Os estabelecimentos em que trabalharem pelo menos 30 (trinta)
mulheres com mais de 16 (dezesseis) anos de idade terão local apropriado
onde seja permitido às empregadas guardar sob vigilância e assistência os
seus filhos no período da amamentação.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A redação do presente parágrafo foi atribuída pelo Decreto-lei n. 229/67,
com vistas a dar efetividade ao disposto no art. 396 desta mesma Consolida
ção. Contudo, a Portaria n. 3.296/86, alterada pela Portaria MTB n. 670/97,
do M inistério do Trabalho e Previdência Social consagra a possibilidade de
adoção do reem bolso-creche, desde que seja estipulado em convenção ou
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acordo coletivo. Trata-se de benefício que deve cobrir, integralmente, as des
pesas com creche até os seis meses de idade da criança, período no qual o em
pregador está obrigado a proporcionar os intervalos para amamentação (art.
396 da CLT), e não é exigível quando o estabelecimento tiver menos de trin 
ta mulheres. Devemos ainda atentar para o fato de que o limite de trinta em 
pregadas é contado por estabelecimento e não por empregador; vale dizer, se
a empresa tiver três estabelecimentos com quinze mulheres empregadas em
cada um , não estará obrigada a proporcionar o benefício.
§ 2o A exigência do § Io poderá ser suprida por meio de creches distritais
mantidas, diretamente ou mediante convênios, com outras entidades
públicas ou privadas, pelas próprias empresas, em regime comunitário,
ou a cargo do SESI, do SESC, da LBA ou de entidades sindicais.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A redação do presente parágrafo tam bém é obra do Decreto-lei n. 229/67,
e continua em plena vigência, pois a possibilidade de reembolso-creche é uma
faculdade que depende de negociação coletiva. Se o em pregador não tiver
meios de proporcionar o local adequado para a amamentação no próprio es
tabelecimento, poderá utilizar-se de creches conveniadas, m antidas por sin
dicatos, Sesc, Sesi etc. Mesmo se tiver local apropriado no próprio estabele
cim ento, será ônus do em pregador custear as despesas com a vigilância e
assistência, que, por óbvio, só podem ser feitas m ediante a contratação ou
alocação de pessoal exclusivamente para essa finalidade.
Art. 390. Ao empregador é vedado empregar a mulher em serviço que
demande o emprego de força muscular superior a 20 (vinte) quilos para o
trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho ocasional.
O artigo destina-se a proteger a m ulher em face de serviços considerados
pesados, objetivando resguardar sua integridade física, já que, em geral, a m u
lher tem compleição física mais frágil. De qualquer maneira, revela-se discu
tível a m anutenção da vigência deste artigo, pois há casos em que a m ulher
apresenta compleição superior à de m uitos homens, tanto que algumas até
exercem atividades outrora reconhecidamente masculinas. Pensamos que o
melhor seria perm itir à m ulher a possibilidade de escolher sua própria ativi
dade, inclusive com emprego de força m uscular superior a 20 quilos se tiver
condições de fazê-lo, reservando-se a proibição apenas ao caso de gestante,
com vistas à proteção da maternidade.
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Parágrafo único. Não está compreendida na determinação deste artigo
a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes sobre
trilhos, de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos.
A vedação do caput não subsiste quando a remoção do material ocorre com
a utilização de carrinhos de mão ou de qualquer equipamento mecânico que
facilite a locomoção, hipótese em que até poderá haver o transporte de m a
terial mais pesado.
Art. 390-A. (V e ta d o .)
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Art. 390-B. As vagas dos cursos de formação de mão de obra, ministra
dos por instituições governamentais, pelos próprios empregadores ou por
qualquer órgão de ensino profissionalizante, serão oferecidas aos empre
gados de ambos os sexos.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Trata-se de dispositivo acrescentado pela Lei n. 9.799/99, que objetiva coi
bir práticas discriminatórias relacionadas ao sexo no momento de se atribuí
rem vagas em cursos de formação de mão de obra m inistrados por qualquer
órgão de ensino profissionalizante - Senai, Senac, Senar e Senat pelo pró
prio empregador ou por instituições governamentais, com vistas a possibili
tar a todos os empregados - homens e m ulheres - idênticas oportunidades
de ascensão profissional.
Art. 390-C. As empresas com mais de 100 (cem) empregados, de ambos
os sexos, deverão manter programas especiais de incentivos e aperfeiçoa
mento profissional da mão de obra.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Estamos diante de outro dispositivo que foi acrescentado pela Lei n. 9.799/99
e que obriga todas as empresas com mais de cem empregados; vale dizer, até
cem empregados, não se exige a manutenção de program as especiais de in
centivos e aperfeiçoamento profissional da mão de obra, cum prindo assina
lar que o limite de cem empregados destina-se a toda a empresa e não se con
ta por estabelecim ento. Pensam os que referida disposição legal carece de
regulam entação porm enorizada, pois não foi definida a m aneira de imple
mentarem-se referidos programas. Não se sabe, por exemplo, se deverão ser
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oferecidos cursos durante a jornada ou fora dela, tampouco esclarece se o in
centivo pode ser ofertado em pecúnia, para que o próprio empregado possa
buscar o curso que mais lhe interessa.
Art. 390-D. (V e ta d o .)
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Art. 390-E. A pessoa jurídica poderá associar-se a entidade de formação
profissional, sociedades civis, sociedades cooperativas, órgãos e entidades
públicas ou entidades sindicais, bem como firmar convênios para o desen
volvimento de ações conjuntas, visando à execução de projetos relativos
ao incentivo ao trabalho da mulher.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

O dispositivo em apreço trata de projetos destinados, exclusiva mente, ao
incentivo do trabalho da m ulher e consiste em um a faculdade do emprega
dor pessoa jurídica. Não se aplica às pessoas físicas, tampouco se trata de nor
ma cogente, pois não existe a obrigatoriedade da associação mencionada.
Seção V
Da Proteção à Maternidade

Art. 391. Não constitui justo motivo para a rescisão do contrato de
trabalho da mulher o fato de haver contraído matrimônio ou de encontrar-se
em estado de gravidez.
Diante dos dispositivos legais atuais que vedam as práticas discrim inató
rias, m orm ente a Lei n. 9.029/95, afirmam os que a despedida, nas hipóteses
mencionadas, autoriza a reintegração no emprego (art. 4o da Lei n. 9.029/95),
de modo a restar inócuo o referido artigo consolidado. Além disso, no rol de
justas causas (art. 482 da CLT), jam ais se inseriu o estado de gravidez ou o
fato de a m ulher contrair matrim ônio.
Parágrafo único. Não serão permitidos em regulamentos de qualquer
natureza contratos coletivos ou individuais de trabalho, restrições ao
direito da mulher ao seu emprego, por motivo de casamento ou de gravidez.
As práticas discriminatórias mencionadas no caput não se encontravam le
gitimadas nem mesmo em convenção ou acordos coletivos, tampouco as res

266

|

ARTS. 391 A 392

ADALBERTO MARTINS

trições poderíam constar dos contratos de trabalho ou dos regulamentos de
empresa. Atualmente, a vedação das práticas discriminatórias encontra-se na
Lei n. 9.029/95 e também tem assento constitucional (art. 7o, XXX, da CF).
Art. 391-A. A confirmação do estado de gravidez advindo no curso do
contrato de trabalho, ainda que durante o prazo do aviso-prévio traba
lhado ou indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provi
sória prevista na alínea b do inciso II do art. 10 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias.
Artigo acrescentado pela Lei n. 12.812, de 16.05.2013.

Trata-se de inovação legislativa que confirma o entendimento que já vinha
sendo adotado pela jurisprudência do TST, notadamente em face da modifica
ção da Súmula n. 244, afastando o dogma da impossibilidade de reconhecimento
da estabilidade destinada à gestante nos contratos de prazo determinado (inci
so III da Súmula mencionada). Com efeito, diante do entendimento da Súmu
la n. 244, III, do TST, tornara-se indefensável a afirmação de que o aviso-prévio
convola o contrato por prazo indeterminado em contrato a prazo e que, por esse
motivo, não se admitia o reconhecimento da garantia de emprego destinada à
gestante quando a gravidez fosse confirmada nesse período. Assim, a despeito
de eventual modificação de entendimento do TST quanto à estabilidade desti
nada à gestante nos contratos por prazo determinado, não se poderá ignorar a
garantia de emprego quando a gravidez for confirmada no período de aviso-prévio. Contudo, não obstante o silêncio do legislador, parece-nos que a esta
bilidade supramencionada pressupõe a confirmação da gravidez no período de
aviso-prévio dado pelo empregador, não favorecendo a empregada demissioná
ria que esteja cumprindo o aviso-prévio concedido ao empregador, nos termos
do art. 487 da CLT, a menos que se cogite de nulidade do próprio pedido de de
missão em face da não observância dos requisitos do art. 477 da CLT quando a
empregada conta mais de um ano de serviço prestado ao empregador.
Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de
120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002.

A atual redação do presente artigo foi atribuída pela Lei n. 10.421/2002,
com vistas a harmonizar-se com o texto constitucional (art. 7o, XVIII). O be
nefício do salário-maternidade foi consagrado a todas as empregadas, inclu
sive domésticas (art. 7o, parágrafo único, da CF), e traduz-se no único bene
fício previdenciário que não se subordina a nenhum teto, correspondendo à

ADALBERTO MARTINS

ART. 392

|

267

rem uneração integral da empregada (art. 72 da Lei n. 8.213/91). O referido
benefício pode ser prorrogado por sessenta dias quando se tratar de pessoa
jurídica que tenha aderido ao Program a Empresa Cidadã, nos termos da Lei
n. 11.770/2008, desde que a empregada faça o requerimento até o final do pri
meiro mês após o parto.
§ Io A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu em
pregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá ocor
rer entre o 28° (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência deste.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002.

A alteração verificada no presente dispositivo, também pela Lei n. 10.421/2002,
revela-se razoável e faz justiça ao empregador, um a vez que, pela redação an
terior do caputy era proibido o trabalho da empregada gestante no período de
quatro semanas antes do parto e, assim, o descumprimento poderia implicar
punição adm inistrativa ao em pregador (art. 401 da CLT). A atual redação
deste parágrafo perm ite que a empregada trabalhe até as vésperas de dar à
luz, desde que tenha condições de fazê-lo, já que a ela se dirige a faculdade não a obrigatoriedade - de iniciar o afastamento a partir do 28° dia antes do
parto; e não é incom um a gestante pretender trabalhar até o últim o dia an 
tes do parto, objetivando o gozo da licença-maternidade já na com panhia de
sua prole, o que é hum anam ente explicável.
§ 2o Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser au
mentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002.

A atual disposição não é muito diferente daquela já existente antes da Lei n.
10.421/2002.0 afastamento antes do período de 28 dias que antecede o parto
poderá ocorrer por indicação médica, e a ele se aplicam as disposições que re
gem o afastamento para tratam ento de doença; o mesmo se diga do período
posterior ao gozo dos 120 dias de licença-maternidade. Além disso, tanto o
afastamento pelo período de duas semanas antes como o de duas semanas de
pois ocorrem sem prejuízo da remuneração integral, que fica a cargo do em
pregador, eis que não são períodos de afastamento superiores a quinze dias.
§ 3o Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento
e vinte) dias previstos neste artigo.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002.

268

|

ART. 392

ADALBERTO MARTINS

Entendemos que o dispositivo em apreço é absolutamente desnecessário,
na medida em que o texto constitucional não faz nenhum a restrição ao par
to prematuro. Portanto, parece-nos óbvio que, mesmo na hipótese de parto
antecipado, subsiste o direito aos 120 dias de licença-m aternidade, o qual
também não deixa de existir se o filho nascer sem vida. Se houve parto, o di
reito está assegurado, pois objetiva a recuperação da gestante e não somente
os cuidados com o recém-nascido.
§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do sa
lário e demais direitos:
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

I - transferência de função, quando as condições de saúde o exigirem,
assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo após o
retorno ao trabalho;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

O presente inciso foi acrescentado pela Lei n. 9.799/99 com vistas a propor
cionar uma gravidez tranquila, que resguarde o desenvolvimento do nascituro sem as complicações decorrentes do exercício de uma atividade perigosa
ou insalubre, por exemplo; também contempla as hipóteses em que a gestante
apresenta gravidez de risco, de forma a merecer atenção especial, não poden
do ficar muitas horas em pé, por exemplo. Trata-se de um a hipótese de alte
ração objetiva do contrato de trabalho, pelo período necessário, que ocorre
em benefício e no interesse da trabalhadora. Em relação à hipótese de traba
lho em locais ou atividades insalubres, a gestante passou a contar com o art.
394-A deste Diploma consolidado, que foi acrescentado pela Lei n. 13.287/2016,
e terá com entário específico.
II
- dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a rea
lização de, no mínimo, 6 (seis) consultas médicas e demais exames com
plementares.
Inciso com redação dada pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.

Além da alteração contratual assegurada no inciso anterior, a Lei n. 9.799/99
também acrescentou o dispositivo em apreço, em que se assegura o direito de
a empregada realizar, no m ínim o, seis consultas médicas e demais exames
complementares, no próprio horário de trabalho; e, para tanto, é possível a
entrada mais tarde, a saída antecipada ou até mesmo a realização das consultas
e exames no meio da jornada, com o compromisso de retorno ao trabalho.
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§ 5o (Vetado.)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002.

Art. 392-A. À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins
de adoção de criança será concedida licença-m aternidade nos term os do
art. 392.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002, e com redação dad a

pela Lei n. 12.873, de 24.10.2013.

A inovação deste artigo, também acrescentado pela Lei n. 10.421/2002, é bas
tante louvável e se coaduna com a ideia de que a licença presta-se à proteção
da maternidade; pois não se resume a um benefício destinado à mãe, mormen
te porque a Constituição adota o princípio da proteção integral à criança, ao
adolescente e ao jovem (art. 227 da CF), a cargo da família, da sociedade e do
Estado. O salário-maternidade da mãe adotiva é pago diretamente pela Previ
dência Social (art. 71 da Lei n. 8.213/91) e requer a observância do art. 1.619
do CC; vale dizer, a diferença de idade entre adotante e adotado deve ser igual
ou superior a 16 anos, e o adotante tem de ser maior de 18 anos (art. 1.618 do
CC e art. 42, caput e § 3o, do ECA).
A redação original do artigo fazia menção ao § 5o do artigo anterior (“o em
pregador que, utilizando-se de qualquer estratégia, obsta o pleno gozo, pela
empregada, da licença-maternidade prevista neste artigo, incorrerá em multa,
em favor da gestante, de 5 (cinco) vezes o salário pago por ele à empregada ges
tante”), que foi vetado pelo Presidente da República, sob o fundamento de que
a cominação é inadequada, haja vista a necessidade de LC para disciplinar o
art. 7o, I, da CF, e porque a disposição de referido parágrafo poderia acarretar
o desestimulo à contratação da mulher. Em síntese, a exclusão da referência ao
m encionado parágrafo revogado, com a nova redação conferida pela Lei n.
12.873/2013, veio corrigir um deslize do legislador. Assim, eventual indeniza
ção por dano moral ou material em favor da empregada deverá ser avaliada
pelo Poder Judiciário, em cada caso concreto, não subsistindo o tarifamento
pretendido sob o rótulo de multa em favor da gestante.
Diante do art. 8o da Lei n. 12.010/2009, que revogou os §§ Io a 3o do referi
do artigo consolidado, já não subsiste o escalonamento do período de licença-maternidade em favor da mãe adotante em função da idade da criança. Con
clui-se que a licença corresponderá, invariavelmente, ao período de 120 dias, a
exemplo do que ocorre com a mãe biológica (art. 392 da CLT), não subsistin
do a antinomia com o art. 71-A da Lei n. 8.213/91, que mantinha referido es
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calonamento, mas foi alterado pela MP n. 619/2013, cuja redação atual con
templa, expressamente, o direito à licença-maternidade correspondente a 120
dias, inteiramente suportada pela Previdência Social. De qualquer sorte, no pe
ríodo em que persistiu a antinomia mencionada, a solução era favorável à em 
pregada no sentido de que o período acrescido pela Lei n. 12.010/2009 deveria
ser suportado pelo empregador, conforme já entendera o TST quando houve
a ampliação da licença-maternidade pela Constituição de 1988, por meio da
OJ n. 44 do SDI-1, já que não se pode impingir ao órgão previdenciário a in
terpretação extensiva para se afirmar a derrogação do art. 71-A da lei que rege
os benefícios previdenciários.
§§ 1° a 3o (Revogadospela Lei n. 12.010, de 03.08.2009.)

§ 4o A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do
term o judicial de guarda à adotante ou guardiã.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.421, de 15.04.2002.

O referido dispositivo condiciona a concessão do benefício à apresentação
do termo judicial de adoção ou de guarda da criança, não se exigindo o trân 
sito em julgado da decisão judicial.
§ 5o A adoção ou guarda judicial conjunta ensejará a concessão de licen
ça-m aternidade a apenas um dos adotantes ou guardiães empregado ou
empregada.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.873, de 24.10.2013.

Trata-se de dispositivo que veio dissipar questionamentos que já decorriam
de situações reais, em que se verifica a adoção ou guarda judicial em favor de
duas mulheres, ambas seguradas da Previdência Social, além de acenar a maior
novidade retratada no art. 392-C da CLT, corroborada pelo art. 71-A da Lei n.
8.213/91, ambos acrescentados pela mesma Lei n. 12.873/2013, em que se asse
gura idêntico benefício ao homem, desde que ostente a condição de emprega
do. É certo que a interpretação teleológica do art. 392-A da CLT jamais autori
zou a conclusão de que fosse possível a concessão de dois benefícios previdenciários
(licença-maternidade) na mesma situação, pois o que se pretendeu, inicialmen
te, foi assegurar à empregada adotante ou guardiã os mesmos direitos da mãe
biológica e não colocar o casal adotante (ou guardião) em situação mais van
tajosa do que aquela que se assegura aos pais biológicos, em que apenas a mãe
tinha direito à licença-maternidade.
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Art. 392-B. Em caso de morte da genitora, é assegurado ao cônjuge ou
companheiro empregado o gozo de licença por todo o período da licença-maternidade ou pelo tempo restante a que teria direito a mãe, exceto no
caso de falecimento do filho ou de seu abandono.
Artigo acrescentado pela Lei n. 12.873, de 24.10.2013.

Referido artigo, com vigência após noventa dias da data de publicação da
Lei n. 12.873/2013, ocorrida em 25.10.2013, assegura a possibilidade ao côn
juge ou companheiro, desde que empregado, do gozo da licença-maternidade na sua integralidade ou pelo período remanescente, em caso de óbito da
mãe, excepcionando a hipótese de abandono ou falecimento do próprio filho.
A inovação legislativa contempla apenas as situações de licença-maternidade
destinada à mãe biológica, pois alude à “morte da genitora”, e representa gran
de progresso legislativo, na medida em que se coaduna com o princípio cons
titucional da proteção integral à criança e ao adolescente (art. 227 da CF). Por
outro lado, não se exige que o cônjuge ou companheiro seja o pai biológico,
mas o benefício só favorece o cônjuge ou com panheiro na hipótese em que
permanecer com a guarda da criança, afirmação que decorre de uma interpre
tação extensiva da expressão “ou de seu abandono”, que se encontra no final
do dispositivo. Em síntese, não obstante a ausência de menção expressa ao pai
biológico, situação que se repete no art. 71-B da Lei n. 8.213/91 (também acres
centado pela Lei n. 12.873/2013), que só alude à figura do cônjuge ou com 
panheiro sobrevivente, que tenha a qualidade de segurado, quando trata do
direito ao salário-maternidade, parece-nos que deve se equiparar o pai bioló
gico à figura do cônjuge, desde que permaneça com a guarda do próprio filho
e ostente a condição de empregado (para fins de licença-maternidade) ou que
esteja na condição de outra modalidade de segurado da Previdência Social
(apenas para fins de salário-maternidade). A LC n. 146, de 25.06.2014, asse
gura, inclusive, a estabilidade provisória destinada à gestante (art. 10, II, b, do
ADCT) a quem detiver a guarda do filho, na hipótese de falecimento da res
pectiva genitora, não estabelecendo qualquer distinção de gênero; vale dizer,
já se concebe a possibilidade de referida estabilidade ser usufruída por traba
lhador do sexo masculino, sempre no intuito de salvaguardar o interesse do
nascituro.
Art. 392-C. Aplica-se, no que couber, o disposto no art. 392-A e 392-B
ao empregado que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção.
Artigo acrescentado pela Lei n. 12.873, de 24.10.2013.
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Trata-se de inovação legislativa que confirma o anúncio do § 5o do art. 392-A
e se harmoniza com o princípio da proteção integral à criança e ao adolescen
te, corrigindo a discriminação existente quando se comparava a situação da
criança adotada ou que estivesse sob a guarda judicial de mulher com aquela
adotada ou sob a guarda judicial de um homem. Ao contrário do artigo ante
rior, que apresenta vacatio legis de noventa dias antes de entrar em vigor, o re
ferido dispositivo legal está vigente desde o dia da publicação da Lei n. 12.873/2013.
Em síntese, já não tem a mínima relevância o fato de a adoção ou guarda judi
cial de criança ter sido concedida em favor de empregado ou empregada, res
peitando-se a restrição do § 5o do art. 392-A da CLT, que impede a concessão
da licença-maternidade a mais de um empregado na hipótese de adoção ou
guarda judicial conjunta. Observa-se, no entanto, que o salário-maternidade,
na hipótese mencionada, será pago diretamente pela Previdência Social ao se
gurado ou segurada (art. 71-A da Lei n. 8.213/91, com redação dada pela Lei
n. 12.873/2013); vale dizer, a licença-maternidade pressupõe a condição de em
pregado ou empregada, mas a concessão do salário-maternidade pressupõe a
condição de segurado ou segurada em qualquer modalidade.
Art. 393. Durante o período a que se refere o art. 392, a mulher terá
direito ao salário integral e, quando variável, calculado de acordo com a
média dos 6 (seis) últimos meses de trabalho, bem como aos direitos e
vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facultado reverter à função que
anteriormente ocupava.
Artigo com redaçõo dad a peio Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O presente artigo coaduna-se com o art. 7o, XVIII, da CF, que consagra a
licença-maternidade sem prejuízo da remuneração integral, o que também se
encontra previsto no art. 72 da Lei n. 8.213/91. Não há teto para o benefício
previdenciário mencionado, pois o art. 14 da EC n. 20/98 foi considerado in
constitucional pelo STF neste particular; ou seja, o limite máximo para o va
lor dos benefícios do regime geral de Previdência Social não se aplica ao salá
rio-m aternidade, eis que conflita com o disposto no art. 7o, XVIII, da CF. Na
hipótese de salário variável, assegura-se a média dos últimos seis meses de tra
balho, não havendo espaço para norm a mais favorável, pois não se trata de
benefício pago pelo empregador, ficando excepcionada a hipótese em que even
tual convenção ou acordo coletivo assegure critério mais vantajoso, desde que
o acréscimo remuneratório seja suportado pelo empregador, já que as normas
coletivas não vinculam o órgão previdenciário. A reversão à função anterior
mente ocupada também se encontra consagrada, na hipótese de a gestante ter
se beneficiado com as disposições do art. 392, § 4o, I, desta Consolidação.
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Art. 394. M ediante atestado médico, à m ulher grávida é facultado rom 
per o compromisso resultante de qualquer contrato de trabalho, desde que
este seja prejudicial à gestação.
Uma análise superficial poderia sugerir a inocuidade deste dispositivo le
gal, pois ninguém é obrigado a permanecer vinculado a um a relação de em 
prego se não estiver disposto a fazê-lo. Porém, assegura-se à gestante a pos
sibilidade de rom per o vínculo de emprego m ediante atestado médico que
comprove que o trabalho pode causar prejuízos à gestação, ficando isenta da
obrigação de outorgar aviso-prévio em contrato por prazo indeterminado ou
mesmo de indenizar o empregador de eventuais prejuízos nos contratos de
trabalho por prazo determ inado (art. 480 da CLT). Igualmente, o emprega
dor não será devedor de indenização em favor da gestante, pois não se trata
de rescisão indireta do contrato de trabalho. Pensamos que se tornam devi
dos os saldos salariais, as férias proporcionais acrescidas de um terço - se for
o caso - e tam bém o 13° salário proporcional. Em síntese, a hipótese se equi
para ao pedido de demissão, com a única ressalva de que a empregada não es
tará obrigada à dação do aviso-prévio nem tampouco obrigada a indenizar o
empregador.
Art. 394-A. A em pregada gestante ou lactante será afastada, enquanto
durar a gestação e a lactação, de quaisquer atividades, operações ou locais
insalubres, devendo exercer suas atividades em local salubre.
C a p u t acrescentado pela Lei n. J3.287, de 11.05.2016.

Trata-se de inovação legislativa que decorre da inequívoca percepção de que
o trabalho em locais ou atividades insalubres é prejudicial à saúde do trabalha
dor, e de que referida situação se mostra potencializada durante a gravidez, po
dendo comprometer o desenvolvimento saudável do feto, e que se estende ao
período de lactação, quando o leite materno deve ser o único alimento nos pri
meiros meses de vida da criança e precisa estar isento de qualquer risco de con
taminação por agentes insalubres. Parece-nos que a melhor interpretação des
te dispositivo, que se harmoniza perfeitamente ao princípio da proteção integral
da criança e do adolescente (art. 227 da CR), inviabiliza até mesmo a possibi
lidade de manter a gestante no local de trabalho insalubre, mas devidamente
protegida por equipamentos de proteção individual capazes de elidir os agen
tes nocivos à saúde. Enfim, se não se permite o trabalho insalubre ao adoles
cente (m enor de 18 anos), p o r expressa disposição constitucional (art. 7o,
XXXIII), se revelava paradoxal autorizar a empregada gestante a manter-se na
atividade ou local insalubre, pois a lei deve proteger o nascituro.
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Reconhecemos, no entanto, que algumas dificuldades surgirão na aplicação
de referido dispositivo, notadamente naquelas situações em que o empregador
não dispõe de outro setor ou atividade para transferência da empregada, a
exemplo dos estabelecimentos de saúde, fato que levou a Confederação Nacio
nal de Saúde, Hospitais, Estabelecimentos e Serviços - CNS a ajuizar Ação Di
reta de Inconstitucionalidade perante o Excelso Supremo Tribunal Federal (ADI
n. 5.605/DF), sob o argumento de violação de diversos dispositivos constitu
cionais: livre iniciativa, função social da propriedade, do livre exercício da pro
fissão, da igualdade e da proporcionalidade, conforme arts. Io, IV, 5o, I, XIII,
XXII e XXIII, 6o, 7°, XXVI, XXX e XXXII, 60, § 4o, IV, 170, caputy II e III, 227,
caputy e 230, caputy da CR. No entanto, os argumentos não chegaram a sensi
bilizar o relator, Ministro Edson Fachin que, na data de 11.10.2016, reconhe
ceu a relevância da matéria e adotou o rito previsto no art. 12 da Lei n. 9.868/99,
com vistas à análise definitiva pelo STF, mas considerou os princípios consti
tucionais que favorecem a maternidade, seguindo o feito sem concessão de me
dida liminar.
Parágrafo único. (V e ta d o .)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.287, de 11.05.2016.

Art. 395. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado
médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 (duas) semanas,
ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes
de seu afastamento.
O atestado médico oficial é aquele fornecido pelo SUS ou pelo serviço mé
dico próprio da empresa ou por ela credenciado. Trata-se de repouso rem u
nerado pago pela Previdência Social sob a forma de salário-maternidade (art.
93, § 5o, do Decreto n. 3.048/99 - Regulamento da Previdência Social, com
redação dada pelo Decreto n. 3.265/99), que só tem cabimento nos casos de
aborto não criminoso.
Art. 396. Para amamentar o próprio filho, até que este complete 6 (seis)
meses de idade, a mulher terá direito, durante a jornada de trabalho, a 2
(dois) descansos especiais, de meia hora cada um.
A concessão dos intervalos referidos é compatível com a Convenção n. 103
da OIT, promulgada pelo Decreto n. 58.820/66, que consagra as interrupções
do trabalho com a finalidade de am am entar o próprio filho, de acordo com
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a lei nacional. Não obstante a ausência de menção expressa do legislador, en
tendemos que o referido intervalo deve ser com putado na jornada de traba
lho; vale dizer, trata-se de intervalo intrajornada remunerado, pois não teria
sentido facultar o gozo dos intervalos para am amentação se fosse para des
contar da remuneração ou obrigar a m ulher a perm anecer no emprego por
um a hora a mais com vistas à compensação. Trata-se, ainda, de interpreta
ção autorizada pelo art. 377 desta Consolidação, que estabelece a impossibi
lidade de “redução de salário” em face da adoção das medidas de proteção ao
trabalho da mulher.
Parágrafo único. Quando o exigir a saúde do filho, o período de 6 (seis)
meses poderá ser dilatado, a critério da autoridade competente.
A autoridade competente é o médico do SUS, o médico da própria em pre
sa ou do serviço médico credenciado pela empregadora.
Art. 397. O Sesi, o Sesc, a LBA e outras entidades públicas destinadas à
assistência à infância manterão ou subvencionarão, de acordo com suas
possibilidades financeiras, escolas maternais e jardins de infância, distri
buídos nas zonas de maior densidade de trabalhadores, destinados espe
cialmente aos filhos das mulheres empregadas.
Artigo com redoçõo dado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O art. 7o, XXV, da CF assegura o direito à assistência gratuita aos filhos e
dependentes, desde o nascim ento até os cinco anos de idade, em creches e
pré-escolas; o presente dispositivo consolidado possibilita que o Sesi e o Sesc,
além de outras entidades públicas, mantenham ou subvencionem escolas ma
ternais e jardins de infância destinados especialmente aos filhos das emprega
das. Não se trata de norm a cogente, mas de um a faculdade, que só pode ser
exercida na medida em que existam recursos financeiros disponíveis. A Le
gião Brasileira de Assistência - LBA foi extinta; por isso, deve-se entender derrogado o texto legal nesse particular. Algumas norm as coletivas costum am
consagrar a obrigação do empregador em proporcionar a assistência em cre
ches ou pré-escolas; contudo, torna-se imperioso mencionar que o dever de
proporcionar o benefício consagrado no art. 7o, XXV, da CF é do Estado e não
do empregador, em face do que dispõe o art. 208, IV, da própria Constituição.
Art. 398. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n . 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)
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Art. 399. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio conferirá di
ploma de benemerência aos empregadores que se distinguirem pela orga
nização e manutenção de creches e de instituições de proteção aos meno
res em idade pré-escolar, desde que tais serviços se recomendem por sua
generosidade e pela eficiência das respectivas instalações.
Veja nota 1 n a p ágin a XXL

O art. 398 determinava que as instituições de previdência deveriam finan
ciar os serviços de manutenção das creches construídas pelos empregadores
ou por instituições privadas. Com a revogação de referido artigo pelo Decre
to-lei n. 229/67, resta ao em pregador apenas a possibilidade do reconheci
mento do M inistério do Trabalho e Emprego, por meio da outorga do diplo
ma de benemerência no caso de organização e m anutenção de creches e de
instituições de proteção às crianças em idade pré-escolar, desde que se des
taquem pela eficiência de suas instalações e do trabalho desenvolvido. O art.
7o, XXV, da CF assegura a “assistência gratuita aos filhos e dependentes des
de o nascimento até cinco anos de idade em creches e pré-escolas” e não re
mete a regulam entação para o legislador infraconstitucional, motivo pelo
qual não se duvida de sua autoaplicabilidade; mas a obrigação não é patronal
e sim do Estado (art. 208, IV, da CF).
Art. 400. Os locais destinados à guarda dos filhos das operárias duran
te o período da amamentação deverão possuir, no mínimo, um berçário,
uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sa
nitária.
O presente artigo complementa o disposto no art. 389, § Io, desta mesma
Consolidação, que obriga a existência de local para guarda dos filhos no pe
ríodo de amamentação. Parece-nos óbvio que um local dessa natureza deve
possuir, no m ínim o, um berçário, um a saleta para amamentação, uma cozi
nha dietética e uma instalação sanitária, pois o bom senso assim recomenda.
Do contrário, não se estaria dando efetivo cum prim ento à obrigação conti
da no art. 389, § Io, da CLT. O local apropriado jamais poderia resumir-se a
um simples depósito de crianças.
Seção VI
D a s Penalidades

Art. 401. Pela infração de qualquer dispositivo deste Capítulo, será
imposta ao empregador a multa de cem a mil cruzeiros, aplicada pelas
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Delegacias Regionais do Trabalho ou por autoridades que exerçam funções
delegadas.
C a p u t com redação ajustada n o s term os d a Lei n. 6.205, de 29.04.1975.

Conforme lembrado nos comentários ao art. 364, os critérios de atualiza
ção e os parâm etros para fixação das multas administrativas foram alterados
em diversas oportunidades, mas encontra-se m antido o teor da redação ori
ginal deste artigo, consagrado pela Lei n. 6.205/75. A Lei n. 8.383/91 deter
m inou a observância da Ufir como medida de valor e atualização monetária
de multas e penalidades de qualquer natureza, fato que motivou o M inisté
rio do Trabalho e Emprego, com am paro na Constituição da República (art.
87, parágrafo único, II), a editar a Portaria n. 290, de 11.04.1997, estabelecen
do a multa de, no mínimo, 75,6569, e, no máximo, 756,5694 Ufirs, norma ad
m inistrativa que persiste apesar da extinção da Ufir pelo art. 29, § 3o, da Lei
n. 10.522/2002, a qual estabeleceu a reconversão para o real dos débitos de
qualquer natureza para com a Fazenda Nacional.
§ Io A penalidade será sempre aplicada no grau máximo:
a) se ficar apurado o emprego de artifício ou simulação para fraudar a
aplicação dos dispositivos deste Capítulo;
b) nos casos de reincidência.
A m ulta será sempre fixada no valor m áxim o nos casos de reincidência e
quando o auditor-fiscal do trabalho concluir que houve emprego de artifício
ou simulação para fraudar as regras de proteção do presente capítulo.
§ 2o O processo na verificação das infrações, bem como na aplicação e
cobrança das multas, será o previsto no título “Do Processo de Multas
Administrativas”, observadas as disposições deste artigo.
Dispõem os arts. 626 a 642 desta Consolidação sobre o Processo de Multas
Administrativas, que disciplina a fiscalização, autuação, imposição de m ul
tas, recursos cabíveis e respectiva cobrança, o que deve ser observado em re
lação ao descumprimento das normas do presente capítulo, sem prejuízo de
eventual controle jurisdicional (art. 5o, XXXV, da CF), não estando a empre
sa obrigada a conformar-se com a decisão adm inistrativa.
Arts. 401-A e 401-B. (Vetados.)
Artigos acrescentados pela Lei n. 9.799, de 26.05.1999.
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CAPÍTULO IV
DA PR O T EÇ Ã O D O T R A B A L H O D O M E N O R

A CLT destina um capítulo inteiro para estabelecer regras especiais de pro
teção do trabalho do menor. Tal capítulo está inserido no T ítulo III: “Das
Normas Especiais de Tutela do Trabalho”, cuja razão de existir funda-se, so
bretudo, na aplicação do princípio tutelar, base de todo o Direito do Traba
lho, que se faz sentir com maior intensidade quando, em um dos polos da re
lação de emprego, estão trabalhadores que notadam ente necessitam de uma
proteção maior que aquela conferida aos demais.
A norma consolidada considera menor o trabalhador com idade compreen
dida entre 14 e 18 anos. Ao partir da premissa de que o indivíduo nessa faixa
etária ainda é um ser em desenvolvimento - não só do ponto de vista fisioló
gico, mas também cultural, profissional, social, moral e psicológico - estabe
lece um a série de norm as tendentes a preservar-lhe a saúde e garantir-lhe a
compatibilidade de seu trabalho com o alcance de todas as etapas necessárias
a um a formação satisfatória. De fato, esse foi o espírito que orientou o legis
lador celetista na elaboração do presente capítulo, como se pode notar no item
38 da Exposição de Motivos da CLT: “O trabalho dos menores, entre catorze
e dezoito anos, ou tem como finalidade a preparação dos mesmos para um
ofício, um a profissão, ou, então, constitui um a exploração e um aniquila
mento da juventude”.
Na atual sistemática da CLT, concorrem dois regimes de proteção ao traba
lho do menor. O primeiro, aplicável somente aos menores com idade entre 16
e 18 anos, estabelece normas tutelares a esse trabalhador no âmbito de uma re
lação empregatícia típica. O segundo regime, aplicável aos indivíduos com ida
de entre 14 e 24 anos, regula a denom inada aprendizagem, contendo normas
próprias que distinguem essa espécie de liame jurídico de uma relação comum
de emprego. Acerca desse regime, merece destaque a alteração introduzida pela
Lei n. 11.180/2005, que incluiu no rol de pessoas a quem o sistema de aprendi
zagem era aplicável não apenas menores, como ocorria originalmente, mas tam
bém maiores com idade inferior a 24 anos. É oportuno ressaltar, outrossim, que
a Lei n. 10.097/2000 criou dentro do sistema de aprendizagem uma subespécie
de relação jurídica de trabalho, com características ainda mais particulares.
Esclareça-se, por fim, que as disposições da CLT não têm o condão de ex
cluir a aplicação de outras normas de tutela ao trabalhador menor, em decorrên
cia do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente e dos próprios
princípios que estruturam o segmento juslaboral. Assim, paralelamente a elas,
hão de ser observadas as regras previstas no art. 227 da CF, na Lei n. 8.069/90 Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) - , em leis específicas de certas
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profissões, bem como em tratados e convenções internacionais que a Repú
blica Federativa do Brasil ratificar.
Quanto a estas últimas, merecem destaque especial as Convenções da OIT
de ns. 138 e 182.
A primeira, ratificada pelo Brasil em 28.06.2001 e promulgada pelo Decre
to n. 4.134/2001, dispõe sobre a idade m ínim a para admissão em emprego e
estabelece algumas normas programáticas de abolição do trabalho infantil, den
tre as quais a adoção por parte dos Estados-membros de uma política nacio
nal com tal finalidade.
A segunda, ratificada pelo Brasil em 02.02.2000 e promulgada pelo Decreto
n. 3.597/2000, prevê o compromisso dos países signatários em adotar medidas
efetivas e imediatas com o escopo de proibir e eliminar as piores formas de tra
balho infantil. O art. 3o dessa convenção delimita o alcance da expressão pio
res formas de trabalho infantil como: “a) todas as formas de escravidão ou práti
cas análogas à escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão
por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou obrigatório, inclusi
ve o recrutamento forçado ou obrigatório de crianças para serem utilizadas em
conflitos armados; b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para
a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas; c) a utili
zação, recrutamento ou a oferta de crianças para a realização de atividades ilíci
tas, em particular a produção e o tráfico de entorpecentes, tais como definidos
nos tratados internacionais pertinentes; e d) o trabalho que, por sua natureza
ou pelas condições em que é realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segu
rança ou a moral das crianças”. A própria norm a internacional em apreço dei
xa a cargo de cada país a especificação da alínea d supracitada. No Brasil, esta
é feita pelo Decreto n. 6.481/2008, que aprovou um extenso rol das atividades
que considera prejudiciais à segurança, saúde e moral das crianças e dos ado
lescentes, também conhecida como Lista das Piores Formas de Trabalho Infan
til ou simplesmente Lista TIP. A mencionada lista deverá ser periodicamente
examinada e, se necessário, revista em consulta com as organizações de empre
gadores e de trabalhadores interessadas, competindo ao Ministério do Traba
lho e Emprego organizar referidos processos de exame e consulta. O exercício
das atividades expressas nessa lista é vedado ao menor de 18 anos, salvo em hi
póteses muito excepcionais, previstas, expressamente, no citado decreto.
Seção I
D isp osiçõ es Gerais

Art. 402. Considera-se m enor para os efeitos desta Consolidação o tra 
balhador de 14 (quatorze) até 18 (dezoito) anos.
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C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Esta regra passou a ser objeto de grandes indagações por todos os profissio
nais do Direito a partir da entrada em vigor do CC/2002, que, ao tratar da ca
pacidade civil da pessoa natural, estabeleceu como absolutamente incapazes
os menores com idade inferior a 16 anos e relativamente incapazes aqueles com
idade compreendida entre 16 e 18 anos (arts. 3o e 4o do CC). Além disso, pre
viu como causa de cessação da incapacidade a existência de relação de empre
go que possibilite ao menor com 16 anos completos ter economia própria (art.
5o, parágrafo único, V, do CC). É justamente esse últim o dispositivo que tem
suscitado grande controvérsia na doutrina e na jurisprudência, e, consequen
temente, tem gerado enorme insegurança jurídica.
De fato, m uito se tem questionado acerca da aplicabilidade da citada regra
às relações tipicamente regidas pelo direito do trabalho. Há quem sustente a
sua inaplicabilidade, com fulcro nos mais diversos argum entos. Afirma-se
que o direito do trabalho é um ramo autônomo do Direito, com regras e prin
cípios próprios, sendo a CLT seu principal instrum ento normativo. Esta, por
sua vez, por ser uma norm a especial que regula as relações jurídicas havidas
sob a égide do direito do trabalho, não poderia ser alterada por uma norma
geral de igual hierarquia - o CC. Assim, uma vez que a CLT disciplina de ma
neira específica o tem a da capacidade dos menores e nada prevê acerca da
possibilidade de cessação antecipada da incapacidade, não seria aplicável a
nova regra do art. 5o, parágrafo único, V, do CC na disciplina das relações
juslaborais.
Assevera-se, outrossim , que a adoção do direito com um nessa hipótese
poderia acarretar um a posição jurídica inferior no que tange ao aspecto da
proteção do trabalhador menor, o que violaria o princípio tutelar que embasa o direito do trabalho. Logo, por incompatibilidade com um dos princípios
justrabalhistas fundam entais, não seria o Direito com um invocável supletivamente.
Finalmente, argui-se que as regras de proteção ao trabalho do menor pre
vistas na legislação trabalhista não guardam correlação com a sua incapaci
dade, mas decorrem de um critério exclusiva mente cronológico, semelhante
ao adotado pelo direito penal para a caracterização da inimputabilidade. Des
sa forma, não haveria campo para a incidência no direito do trabalho dos dis
positivos do CC referentes à emancipação.
Em sentido oposto, há corrente que sustenta a inexistência de óbice para a
aplicação da novel regra civilista à disciplina empregatícia, desde que essa
aplicação limite-se aos atos de manifestação de vontade do menor. Em outros
termos, no que tange aos atos de formação, alteração e extinção do contrato
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de trabalho, prevaleceríam as normas sobre capacidade previstas no CC, permitindo-se ao menor realizá-los independentemente de assistência de seu re
presentante legal - firm ar term o de rescisão contratual, por exemplo. Toda
via, com pertinência às disposições celetistas relativas à proteção da integridade
física, biológica, moral, cultural, psicológica e social do trabalhador menor,
continuaria a ser adotado o critério cronológico do presente artigo, deferin
do-se todas as normas tutelares previstas neste capítulo aos menores com ida
de inferior a 18 anos, ainda que emancipados.
Essa concepção alicerça-se, fundam entalm ente, no seguinte raciocínio: a)
na premissa de que não havería razão lógica para privar um indivíduo com
capacidade civil plena, que lhe autoriza a praticar todos os atos jurídicos do
meio social, de também manifestar sua vontade de forma semelhante aos de
mais trabalhadores, no âmbito das relações empregatícias; b) na constatação
de que as norm as de proteção ao trabalhador menor são de duas ordens - as
que visam a proteger-lhe a integridade e a garantir-lhe o completo desenvol
vim ento - quase todo o Capítulo IV - , e aquelas que objetivam apenas su
prir-lhe a manifestação de vontade - v. g., art. 439 da CLT; c) na conclusão de
que, em relação às últimas, as regras do direito comum, pertinentes ao insti
tuto da emancipação, não denotam qualquer incompatibilidade com os fins
do direito do trabalho, sendo, por isso, aplicáveis a ele.
Para os defensores dessa posição, há ainda um a questão im portante a ser
resolvida: a delimitação exata do term o economia própriay expresso na parte
final do art. 5o, parágrafo único, V, do CC. Nesse tocante, cum pre esclarecer
que, de m odo inovador, o atual diplom a civilista foi elaborado segundo a
técnica legislativa de cláusulas gerais, com o fulcro de perm itir aos profissio
nais do Direito promoverem sempre a adequação dos seus preceitos à reali
dade social vigorante e, consequentemente, manterem sempre atuais as suas
disposições. De forma sucinta, entende-se por cláusula geral a modalidade de
norm a em que certas condutas ou certos conceitos não estão explicitados,
sendo apenas especificada a consequência jurídica deles advinda. É função
do intérprete da lei definir a conduta ou o conceito apresentados, bem como
delimitar o alcance deles segundo os valores sociais existentes à época da apli
cação da norma.
No que tange à expressão economia própria, o art. 5o, parágrafo único, V,
do CC, apresenta um exemplo de cláusula geral. Cabe assim ao aplicador do
Direito determ inar o sentido do termo citado, segundo critérios que, do pon
to de vista fático-jurídico, se mostrem apropriados no momento da subsunção da regra a um caso concreto. Como critério de economia própria, tem-se
sustentado a percepção de um salário mínimo. Em sentido oposto, existe cor
rente apontando que esse critério não é por si só válido, devendo proceder-se
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uma análise casuística para ser verificado se o m enor reúne condições de se
autossustentar em função de seu labor.
Parágrafo único. O trabalho do menor reger-se-á pelas disposições do
presente Capítulo, exceto no serviço em oficinas em que trabalhem exclusi
vamente pessoas da família do menor e esteja este sob a direção do pai,
mãe ou tutor, observado, entretanto, o disposto nos arts. 404, 405 e na
Seção II.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O presente dispositivo apresenta hipótese expressa de exclusão da proteção
conferida pela CLT aos menores em geral. Os motivos para o estabelecimen
to dessa norm a de exceção são basicamente os seguintes: a) a inexistência de
liame propriam ente empregatício entre o menor e seus pais - ou tutor - , en
tre os quais há apenas um vínculo de colaboração e cooperação; b) a ficção
legal de que entre o m enor e os membros de sua família existe um a relação
de respeito e de afeto, que faz pressupor que aqueles que dirigem o trabalho
do m enor jamais exigirão dele serviços prejudiciais à sua integridade ou in
compatíveis com o seu desenvolvimento. De qualquer forma, são aplicáveis,
em quaisquer casos, os arts. 404 e 405 e a Seção II.
Art. 403. É proibido qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos
de idade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

A novel redação conferida a este artigo acabou por adequar a CLT ao co
mando constitucional expresso no art. 7o, XXXIII, alterado pela EC n. 20/98.
Nota-se que a vedação contida neste dispositivo diz respeito não apenas ao
trabalho do m enor no âm bito de um a relação de emprego, mas a qualquer
forma de trabalho. Alcança, dessa maneira, também aquele realizado em ser
viços temporários, o trabalho avulso, o eventual, o autônom o, entre outras
modalidades de prestação laborai.
O trabalho sob a condição de aprendiz é perm itido ao indivíduo com ida
de entre 14 e 24 anos e pode desenvolver-se por meio de uma relação empregatícia de natureza especial (aprendizagem típica - art. 428) ou por m odalida
de válida de intermediação de serviços (aprendizagem atípica - art. 431) - sobre
aprendizagem, veja comentários aos arts. 428 a 433. É relevante destacar, outrossim , que a norm a celetista encontra-se em consonância com a Conven
ção n. 138 e a Recomendação n. 146 da OIT, ratificadas pelo Brasil e prom ul
gadas pelo Decreto n. 4.134/2002.
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Por fim, cumpre esclarecer que a prestação de serviços pelo menor com ida
de inferior ao m ínimo fixado em lei é hipótese que encerra a nulidade do con
trato de trabalho. Contudo, tal declaração não deve implicar prejuízo ao tra
balhador, visto que ele não pode ter restituída sua força de trabalho. Logo,
ainda que seja proibido o labor do menor, o contrato de trabalho gerará efei
tos enquanto durar, sem prejuízo da aplicação de eventuais penas de ordem
administrativa, ou mesmo penal, ao empregador. Em tal hipótese, deve-se in
vocar a clássica teoria das nulidades de Cabanellas, que distingue trabalho
ilícito (inapto a gerar qualquer efeito) de trabalho meramente proibido (que
produz efeitos enquanto perdurar).
Parágrafo único. O trabalho do menor não poderá ser realizado em
locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíqui
co, moral e social e em horários e locais que não permitam a frequência à
escola.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Trata-se de regra tutelar que dem onstra a preocupação do legislador em
preservar a integridade do m enor e garantir o seu pleno desenvolvimento.
Neste dispositivo, arrolaram -se, apenas de forma genérica, as principais ve
dações ao trabalho do menor. Os artigos subsequentes é que de fato explici
tarão as limitações impostas à prestação de serviços dos menores.
Em paralelo, o relativamente recente Decreto n. 6.481/2008 (que regulamen
ta dispositivos da Convenção n. 182 da OIT - vide comentários introdutórios
do presente capítulo) traz, de maneira ainda mais específica, algumas vedações
impostas ao trabalho dos menores de 18 anos de idade.
a) (Revogadas pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)
b) (Revogadas pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)

Art. 404. Ao menor de 18 (dezoito) anos é vedado o trabalho noturno,
considerado este o que for executado no período compreendido entre as
22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.
A legislação trabalhista claram ente reconhece que o trabalho noturno é
mais desgastante e prejudicial ao trabalhador que aquele realizado durante o
dia. Tanto que a CF, em seu art. 7o, IX, estabelece que a remuneração do tra
balho realizado à noite deverá ser, necessariamente, superior ao que é reali
zado no período diurno.
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Não é apenas do ponto de vista fisiológico que o trabalho executado à noi
te mostra-se desfavorável. No que tange aos aspectos sociais e psicológicos, a
prestação de serviços nesse período pode acarretar consequências ainda mais
nefastas. Não se deve olvidar que o trabalhador que troca as horas norm al
mente destinadas ao repouso pelo labor sofrerá, no âmbito de suas relações
pessoais, enorm e prejuízo, pois dificilmente poderá harm onizar sua rotina
com a dos demais membros da coletividade, inclusive com a de sua família.
Para os menores, esses danos podem revelar-se de forma mais intensa, ten
do em vista ainda estarem em formação. Além disso, a execução de serviços
à noite incompatibiliza-se por completo com a possibilidade de frequência à
escola. A vedação contida neste artigo, portanto, é plenamente justificável e
encontra-se tam bém expressa no art. 7o, XXXIII, da CF, e no art. 6 7 ,1, do
ECA. Ressalte-se que a proibição em pauta tem caráter absoluto, alcançando
todos os menores com idade inferior a 18 anos, inclusive aqueles arrolados no
art. 402, parágrafo único, da CLT.
Q uanto ao trabalhador ru ral com idade inferior a 18 anos, veda-se, por
aplicação dos arts. 7o e 8o da Lei n. 5.889/73, o labor realizado entre 21 e 5 ho
ras, na lavoura, e entre 20 e 4 horas, na pecuária.
Art. 405. Ao menor não será perm itido o trabalho:
C a p u t com redoçõo dado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Segundo a lógica de preservação da integridade física, biológica e moral do
menor, o presente dispositivo passa a enunciar vedações ao seu trabalho, sem
prejuízo de outras previstas na própria CLT (v. g., art. 301) e na legislação ex
travagante (v. g.t art. 67 do ECA, art. 3o da Lei n. 6.224/75 e art. 5o da Lei n.
6.354/76).
I - nos locais e serviços perigosos ou insalubres, constantes de quadro
para esse fim aprovado pela Secretaria de Segurança e Medicina do Tra
balho;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Veja Portaria n. 88, de 28.0 4 .2 0 0 9 da Secretaria de Inspeção do Trabalho (Ane
xo V d a CLT).
Veja Decreto n. 6.481, de 12.06.2008 (Anexo V da CLT).

A própria CLT apresenta os conceitos de serviços insalubres e perigosos, res
pectivamente em seus arts. 193 e 189. Em linhas gerais, considera atividades
perigosas aquelas que, por sua natureza e por seu método, impliquem o con
tato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acen
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tuado. A NR n. 16, aprovada pela Portaria n. 3.214/78 do M inistério do Tra
balho, regulamenta a questão da periculosidade, tendo incluído também como
serviço perigoso o que submete o agente à exposição de radioatividade. Final
mente, a Lei n. 7.369/85 e o seu regulamento - Decreto n. 93.412/86 - comple
mentam a matéria, considerando perigosas as atividades desenvolvidas pelos
trabalhadores do setor de energia elétrica. O quadro a que se refere o inciso
em epígrafe era apresentado pela Portaria n. 20/2001 do MTE/SIT. Todavia,
após a regulamentação da Convenção n. 182 da OIT, efetuada pelo Decreto n.
6.481/2008, houve o advento da Lista das Piores Formas de Trabalho Infantil
(Lista TIP), que estabelece em seu item I um minucioso quadro de atividades
prejudiciais à segurança e à saúde do menor. Com isso, a Portaria n. 20/2001
do MTE/SIT perdeu sua razão de existir, sendo expressamente revogada pela
Portaria n. 88/2009 do MTE/SIT, que faz remissão direta à Lista TIP.
A proibição do desempenho de serviços pelos menores em locais e em ati
vidades considerados perigosos assenta-se na constatação de que eles não apre
sentam desenvolvimento mental completo, o que os impossibilita de discernir
plenamente sobre os riscos que podem advir da execução desses serviços.
As atividades insalubres, por sua vez, são consideradas aquelas que, por sua
natureza, por suas condições ou por seus métodos de trabalho, exponham os
empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância fixa
dos, da intensidade do agente e do tempo de exposição a seus efeitos. O M i
nistério do Trabalho e Emprego disciplinou a matéria por meio da NR n. 15
e de seus anexos, em que se determ inaram os critérios - avaliações quantita
tivas e qualitativas - para a caracterização das atividades e operações insalu
bres, bem como pela Portaria n. 88/2009 do MTE/SIT.
O expresso im pedim ento ao trabalho do menor em condições insalubres
tem como sustentáculo o fato de seu organismo ser comprovadamente mais
frágil que de um adulto e, portanto, mais suscetível aos efeitos deletérios dos
agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Trata-se o presente dis
positivo, pois, de um a norm a tutelar de caráter absoluto, que atinge a todos
os que tenham idade inferior a 18 anos e que tem como escopo proteger-lhes
a saúde e a integridade física.
II - em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade.
Inciso com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A existência dessa regra tem por objetivo legal assegurar ao indivíduo um
desenvolvimento satisfatório em sua esfera moral. De maneira indireta, a pre
sente norm a visa tam bém a tutelar os próprios interesses da sociedade que
anseia pela correta formação do caráter de seus jovens. A caracterização dos
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serviços prejudiciais à moralidade do menor é apresentada pelo § 3o do pre
sente artigo.
Novamente, merece referência a Lista TIP, anexa ao Decreto n. 6.481/2008,
que também especifica, em seu item II, as atividades prejudiciais à m oralida
de das crianças e adolescentes, embora, nessa hipótese, sem significativas no
vidades em relação ao texto celetista.
§ Io (R e v o g a d o p e la L e i n . 10.097\ d e 1 9 .1 2 .2 0 0 0 .)

§ 2o O trabalho exercido nas ruas, praças e outros logradouros depen
derá de prévia autorização do Juiz da Infância e da Juventude, ao qual cabe
verificar se a ocupação é indispensável à sua própria subsistência ou à de
seus pais, avós ou irm ãos e se dessa ocupação não poderá advir prejuízo à
sua formação moral.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
O “Juiz de Menores” a que o texto da CLT se refere passou a corresponder
ao Juiz da Vara de Infância e Juventude, segundo denominação introduzida
pelo ECA (Lei n. 8.069/90). D urante m uito tempo, as autorizações referidas
no texto em com ento foram concedidas exclusivamente por tal autoridade
judiciária, por meio de alvarás que ostentam natureza adm inistrativa e não,
propriamente, jurisdicional. Isso porque se configuram como o resultado de
um típico caso de procedimento de jurisdição voluntária, que, segundo boa
parte da doutrina processual, não detém as características da verdadeira jurisd ictio . De fato, não há na jurisdição voluntária a existência de lide, justifi
cando-se a interferência do Poder Judiciário sobre as questões sujeitas a esse
procedimento especial apenas em razão de a lei reputá-las como de alta rele
vância social. Após a promulgação da EC n. 45/2004, que ampliou significa
tivamente a competência da Justiça do Trabalho, incertezas passaram a exis
tir quanto à definição do juiz competente para a apreciação dos pedidos de
autorização para o trabalho do menor. Uma linha argumentativa pautou-se
pela natureza adm inistrativa da atividade desempenhada pelo magistrado ao
conceder tais alvarás, que, como dito anteriormente, decorrem de um proce
dim ento de jurisdição voluntária. Por tal razão, referida atividade não teria
sido transferida à Justiça especializada, pois a EC n. 45/2004, por ser um a
norm a disciplinar de competência, apenas cuidou da redistribuição das ati
vidades propriamente jurisdicionais. Todavia, sedimentou-se o entendim en
to de que, a despeito de serem expedidas por juiz estadual, caso extrapolas
sem os limites legais e constitucionais, poderíam ser revistas na Justiça do
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Trabalho, foro competente para dirim ir questões relativas às relações de tra
balho em sentido amplo, nos moldes do art. 114,1, da CF, podendo, inclusive,
serem declaradas ineficazes. Em sentido antípoda, firmou-se a corrente que
apregoa ser a transferência, para a Justiça do Trabalho, da atribuição para a
concessão dos alvarás autorizadores do labor do menor um a decorrência ló
gica e indissociável da modificação de competência jurisdicional empreendi
da pela EC n. 45/2004. Tal tese ganhou corpo, sobretudo, após a publicação
do Ato do Gabinete da Presidência (GP) n. 19/2013 do TRT da 2a Região, me
diante o qual foi instituído, no âmbito do referido Tribunal, o Juízo Auxiliar
da Infância e Juventude; do Provimento GP/CR n. 12/2013, posteriorm ente
substituído pelo Provimento GP/CR n. 7/2014, ambos do TRT da 2a Região,
pelos quais foram fixados parâmetros de instrução do processo para a conces
são de alvarás de autorização do trabalho de menores; da Recomendação Con
junta n. 1/2014, subscrita pela Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e pelas Corregedorias Regionais do Trabalho
da 2a e 15a Regiões, pela Coordenadoria da Infância e da Juventude do Tribu
nal de Justiça do Estado de São Paulo e pelos Ministérios Públicos do Estado
de São Paulo e do Trabalho das 2a e 15a Regiões; da Recomendação Conjunta
n. 1/2014, subscrita pelos Ministérios Públicos do Estado de Mato Grosso e do
Trabalho de Mato Grosso e pelas Corregedorias do TRT de Mato Grosso e Ge
ral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Entretanto,
cumpre registrar que em Medida Cautelar na ADIn n. 5.326/DF, ajuizada pela
Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, foi concedida lim i
nar pelo Excelentíssimo M inistro do STF Marco Aurélio Mendes de Farias
Mello, publicada no DJe em 24.08.2015, no sentido de suspender a eficácia dos
preceitos supra aludidos, reconhecendo a competência da Justiça comum para
a análise dos pedidos de autorização para o trabalho de crianças e adolescen
tes (ao menos no que diz respeito às representações artísticas).
Finalmente, m ister destacar que o dispositivo encim ado estabelece um a
presunção iuris tantum de que o trabalho realizado em logradouros - assim
entendidos como os locais destinados à circulação pública - são prejudiciais
à m oralidade dos menores. Somente o juiz poderá autorizá-lo, desde que
cumulativamente se verifique dois requisitos: a) a necessidade imperiosa do
trabalho do m enor para o seu próprio sustento ou de sua família; b) a cons
tatação de que do desenvolvimento dessa atividade não resultará concreta
mente prejuízo à sua formação moral.
§ 3o Considera-se prejudicial à m oralidade do m enor o trabalho:
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Este parágrafo descreve os locais de trabalho que podem ser prejudiciais à
moralidade do menor, tendo em vista o seu caráter ainda em formação.
prestado de qualquer modo em teatros de revista, cinemas, boates,
cassinos, cabarés, d a n c in g s e estabelecimentos análogos;
a)

Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Algumas expressões e alguns estabelecimentos apontados na regra em apre
ço estão em dissonância com a realidade atual. De fato, quase não se ouve fa
lar mais de teatros de revista. Os cassinos tam bém já não existem mais. Os
termos cabarés e dancings caíram em completo desuso. Não obstante tal fato,
a regra celetista ainda se mantém válida e eficaz, pois a sua parte final apre
senta uma fórmula genérica (“estabelecimentos análogos”) que perm ite ade
quar o seu com ando aos dias de hoje.
Desse modo, embora não mais existam cassinos, há estabelecimentos que
m uito se assemelham a eles: os bingos. Os dancings e cabarés, hoje, são gene
ricamente conhecidos como boates e danceterias. Em todos esses locais, po
tencialmente, existe perigo para a formação moral dos menores. Q uanto aos
cinemas, m uito se tem criticado a vedação estabelecida nesse artigo. Todavia,
a exibição de certos filmes nesses locais pode afrontar a moralidade do m e
nor, mormente se houver acesso a eles.
em empresas circenses, em funções de acrobata, saltimbanco, ginas
ta e outras semelhantes;
b)

Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O estilo de vida itinerante e de alta exposição pública dos profissionais das
empresas circenses alim entou o legislador no sentido de considerar prejudi
cial à formação moral do menor a sua agregação a essas atividades. Entretan
to, o conteúdo do presente dispositivo não está isento de críticas.
c)
de produção, composição, entrega ou venda de escritos, impressos,
cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer
outros objetos que possam, a juízo da autoridade competente, prejudicar
sua formação moral;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Indubitavelmente, a participação do m enor nas atividades relacionadas à
produção, composição, entrega e venda dos referidos materiais pode represen
tar afronta direta à sua formação moral. Ainda que esses materiais estejam
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revestidos por algum invólucro que lhe impeça a visualização, há sempre o
perigo de a criança ou o adolescente ter acesso ao seu conteúdo. Justifica-se
assim plenamente a proibição estabelecida.
d ) consistente na venda, a varejo, de bebidas alcoólicas.
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A nocividade do produto e a possibilidade de fácil acesso ao consumo pelo
menor servem de fundam ento para esse impedimento.
§ 4o Nas localidades em que existirem, oficialmente reconhecidas, ins
tituições destinadas ao amparo dos menores jornaleiros, só aos que se
encontrem sob o patrocínio dessas entidades será outorgada a autorização
do trabalho a que alude o § 2o.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O com ando em tela estabelece mais um requisito que deve ser cum ulado
com os do § 2o - autorização judicial e não existência de prejuízo à formação
moral - para a outorga de autorização ao menor no desempenho de ativida
des de jornaleiro.
§ 5o Aplica-se ao menor o disposto no art. 390 e seu parágrafo único.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O artigo da CLT a que este dispositivo remete a aplicação está inserido no
Capítulo III - “Da Proteção do Trabalho da M ulher” - e trata-se de uma nor
ma tutelar de caráter especial destinada a prevenir a fadiga e, consequente
mente, a resguardar a saúde e a segurança da trabalhadora.
Segundo a citada regra, é vedada a utilização da mão de obra da mulher em
serviços que demandem a utilização de força m uscular equivalente a 20 qui
los, de forma contínua, ou superior a 25 quilos, de forma ocasional. Exclui-se
dessa regra a remoção de material feita por impulsão ou tração de vagonetes
sobre trilhos, de carros de mão ou de quaisquer aparelhos mecânicos.
A base para a elaboração dessa proteção especial reside na circunstância de
que, em geral, o organism o da m ulher é, sob o ponto de vista físico, menos
forte que o do homem.
De forma acertada, a CLT, ao tratar do trabalho do menor, remete à apli
cação do art. 390, pois esse trabalhador ainda não possui um desenvolvimen
to físico completo e, portanto, um a força m uscular comparável a de um tra
balhador adulto.
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Há quem entenda cuidar o comando em tela da vedação ao trabalho peno
so de que trata o art. 67, II, do ECA. Essa, entretanto, não parece ser uma po
sição muito acertada, um a vez que a noção de atividade penosa, tam bém re
ferida pela CF (art. 7o, XXIII), tende a abarcar vários aspectos - psicológico,
social, entre outros - e não só o meramente físico. Saliente-se, por fim, que o
presente § 5o alcança a todos os trabalhadores com idade inferior a 18 anos,
pouco im portando o tipo de atividade que desempenhe.
Art. 406. O Juiz da Infância e da Juventude poderá autorizar ao menor
o trabalho a que se referem as letras a e b do § 3o do art. 405:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Novamente, a CLT apresenta hipóteses em que a autoridade judiciária pode
autorizar o trabalho do menor em condições que, normalm ente, ser-lhe-iam
vedadas. Em relação ao juiz competente para a expedição dessas autorizações,
assim como a natureza de tais atos, cabem aqui as mesmas observações fei
tas no § 2o do artigo anterior.
A concessão da autorização prevista neste artigo depende da verificação da
ocorrência cumulativa - e não concorrente - dos requisitos descritos nos in
cisos.
I - desde que a representação tenha fim educativo ou a peça de que
participe não possa ser prejudicial à sua formação moral;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Há certos estabelecimentos arrolados no art. 405, § 3o, a, que jamais com 
portarão a exceção aqui prevista. De fato, em boates, em bingos e em danceterias, não existe representação de fim educativo, sendo o desenvolvimento
de suas atividades principais sempre incompatível com a frequência de crian
ças e adolescentes.
II
- desde que se certifique ser a ocupação do menor indispensável à
própria subsistência ou à de seus pais, avós ou irmãos e não advir nenhum
prejuízo à sua formação moral.
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A indispensabilidade do trabalho do menor para o provimento de sua pró
pria subsistência ou a de sua família deve ser analisada pelo juiz, de forma
concreta, antes da concessão da autorização. A parte final do inciso em co
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mento (“não advir nenhum prejuízo à sua formação m oral”) mostra-se re
dundante em face do conteúdo do inciso I.
Art. 407. Verificado pela autoridade competente que o trabalho execu
tado pelo menor é prejudicial à sua saúde, ao seu desenvolvimento físico
ou à sua moralidade, poderá ela obrigá-lo a abandonar o serviço, devendo
a respectiva empresa, quando for o caso, proporcionar ao menor todas as
facilidades para mudar de funções.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Veja Portaria n. 88, de 28.04.2009, da Secretaria de Inspeção do Trabalho (Ane
xo V da CLT).
Veja Decreto n. 6.481, de 12.06.2008 (Anexo IV d a CLT).

A presente norma não deixa claro qual seria a autoridade competente para
executar essa verificação. Todavia, um a análise sistemática da própria CLT
permite inferir que se trata da autoridade do Ministério do Trabalho e Empre
go, responsável pela fiscalização do cum prim ento das normas de proteção ao
trabalho (art. 626 da CLT). Atualmente, esta corresponde ao auditor-fiscal do
Trabalho. Nesse mesmo sentido, a Lei n. 10.683/2003 também tende a indicar
a atribuição do MTE para o desempenho de tal função em seu art. 27, XXL
Esclareça-se que um a leitura precipitada dos arts. 148 e 149 do ECA pode
ría suscitar algumas dúvidas quanto à possibilidade de o Juiz da Infância e
da Juventude ser a autoridade a que se refere o artigo em apreço. No entanto,
é sabido que o papel de fiscalização não é tipicamente acometido a um órgão jurisdicional. Além disso, no âm bito das relações de trabalho, já existe órgão
(Superintendência Regional do Trabalho - SRT) e carreira (de auditor fiscal
do trabalho) próprios para o seu desempenho.
Uma vez constatado o efetivo prejuízo à saúde e ao desenvolvimento físico
e moral do menor, advindo do trabalho, a autoridade fiscalizadora tem o de
ver - e não a faculdade - de obrigar o menor a abandonar o serviço quando
não puderem ser alteradas as suas funções. Igualmente, é um dever do em 
pregador - reafirmado inclusive pelo art. 426 - proporcionar, quando cabí
veis, meios e facilidades para que o menor altere suas funções.
Parágrafo único. Quando a empresa não tomar as medidas possíveis e
recomendadas pela autoridade competente para que o menor mude de
função, configurar-se-á a rescisão do contrato de trabalho, na forma do
art. 483.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Se o empregador tiver a possibilidade de promover as medidas necessárias
e recom endadas pela autoridade referida no caput do artigo e assim não o
proceder, estará praticando falta grave, que enseja a rescisão indireta do con
trato de trabalho (art. 483). Nesse caso, a extinção do contrato de trabalho é
imperativa, devendo a autoridade fiscalizadora realizá-la caso o trabalhador
ou seu representante não tome essa iniciativa.
Art. 408. Ao responsável legal do menor é facultado pleitear a extinção
do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele pre
juízos de ordem física ou moral.
Artigo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Caso o trabalho represente potencialm ente alguma ameaça à integridade
física e m oral do menor, poderá ser extinto sem a necessidade de concessão
de aviso-prévio ou pagamento de indenização. Cuida-se de um a m odalida
de excepcional de rescisão motivada, mas não fundada em falta grave. A hi
pótese é distinta da prevista no artigo anterior, visto que não há ofensa efeti
va à saúde e à garantia do desenvolvimento do menor, mas apenas risco de
ocorrência de tal prejuízo.
O artigo menciona o responsável legal como legitimado a pedir a extinção,
mas nada impede que o próprio trabalhador o faça, m orm ente se for adota
da a tese de o menor, quando emancipado, poder praticar os atos de m ani
festação de vontade da relação de emprego, como pôr fim ao contrato de tra
balho (veja comentários ao art. 402).
Art. 409. Para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos
menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos perío
dos de repouso nos locais de trabalho.
Os períodos de repouso que normalm ente são gozados pelo menor no pró
prio local de trabalho são: o intervalo intrajornada destinado à alimentação
e ao descanso (art. 71) e o intervalo de quinze m inutos que antecede a pror
rogação da jornada (art. 413, parágrafo único, c/c o art. 384). A autoridade
fiscalizadora pode, em determinados casos, considerar prejudicial à seguran
ça e à saúde dos menores o gozo desses intervalos no lugar onde laboram .
Nessa situação, pode determ inar que seja efetuado em outro local.
Art. 410. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá derrogar qualquer proibição decorrente do quadro a que se refere o inciso I do
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art. 405 quando se certificar haver desaparecido, parcial ou totalmente, o
caráter perigoso ou insalubre, que determinou a proibição.
Vejo noto 1 no p á g in a XXL

O quadro a que se refere o art. 4 0 5 ,1, é atualm ente dado pela Portaria n.
88/2009 do MTE, que remete expressamente à Lista TIP, criada pelo Decre
to n. 6.481/2008. Registre-se, entretanto, que o com ando expresso neste ar
tigo não foi integralmente recepcionado pela CF/88, uma vez que seu art. 7o,
XXXIII, veda qualquer forma de trabalho insalubre ou perigoso aos m eno
res e não traça qualquer exceção relativa à sua possibilidade caso haja o de
saparecim ento parcial do caráter perigoso ou insalubre da atividade. Essa
tam bém é a orientação traçada pelo art. 67, II, do ECA.
Seção II
Da Duração do Trabalho

Art. 411. A duração do trabalho do menor regular-se-á pelas disposições
legais relativas à duração do trabalho em geral, com as restrições estabe
lecidas neste Capítulo.
As disposições legais relativas à duração do trabalho em geral estão contidas
no Capítulo II do Título II da CLT (arts. 57 a 75), bem como na CF, em seu art.
7o, XIII a XVI. Via de regra, a duração do trabalho do menor é a mesma do tra
balhador adulto - 8 horas diárias até o limite de 44 horas semanais - , sendo-lhe
vedado, contudo, o trabalho noturno (art. 404 da CLT e art. 7o, XXXIII, da CF).
No que tange ao contrato de aprendizagem, porém, a CLT estabelece normas
específicas para regular a duração da prestação de serviços feita sob esse regime.
Embora não exista expressamente disposição que vede a aplicação do sis
tema de turnos ininterruptos de revezamento (art. 7o, XIV, da CF) ao menor,
tal sistema m ostra-se incompatível com sua frequência à escola. Incide, as
sim, nessa modalidade de jornada de trabalho a proibição de caráter genéri
co contida no parágrafo único do art. 403.
Art. 412. Após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer
dividido em 2 (dois) turnos, haverá um intervalo de repouso, não inferior
a 11 (onze) horas.
O artigo em tela tem o mesmo conteúdo do art. 66, nada trazendo de no
vidade. Cuida do intervalo interjornada sobre o que estabelece regra geral
aplicável ao menor semelhante àquela que se aplica ao trabalhador adulto.
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Art. 413. É vedado prorrogar a duração normal diária do trabalho do
menor, salvo:
C a p u t com redoçõo dado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O dispositivo tem como escopo preservar a saúde do trabalhador menor e
compatibilizar o seu horário de labor com a realização das demais atividades
necessárias ao seu adequado desenvolvimento.
I - até mais 2 (duas) horas, independentemente de acréscimo salarial,
mediante convenção ou acordo coletivo nos termos do Título VI desta
Consolidação, desde que o excesso de horas em um dia seja compensado
pela diminuição em outro, de modo a ser observado o limite máximo de
48 (quarenta e oito) horas semanais ou outro inferior legalmente fixado;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Com este artigo, foram traçadas, a um só tempo, três distinções entre a dis
ciplina da duração do trabalho do menor e aquela deferida aos demais traba
lhadores. São elas: a) a proibição de prestação de horas extras pelo menor, em
razão de acordo de vontades firmado com o seu empregador; b) a possibili
dade de prorrogação da jornada apenas com o fim de compensação semanal,
sendo vedada a adoção do regime de banco de horas (art. 59, § 2o, da CLT);
c) a impossibilidade do estabelecimento do sistema de compensação por meio
de acordo individual.
II - excepcionalmente, por motivo de força maior, até o máximo de 12
(doze) horas, com acréscimo salarial de pelo menos 25% (vinte e cinco por
cento) sobre a hora normal e desde que o trabalho do menor seja impres
cindível ao funcionamento do estabelecimento.
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O inciso em comento prevê a única hipótese de prestação de horas extras
pelo m enor sem que haja compensação de horários. Para essa hipótese, de
vem ser preenchidos, cumulativamente, dois requisitos: a) a existência de mo
tivo de força maior; b) a im prescindibilidade do trabalho do m enor para o
funcionamento do estabelecimento. Diferentemente do que ocorre com o tra
balhador adulto, não poderá o empregador, no caso de força maior, exigir a
prestação de serviços do m enor além do limite de doze horas.
No que se refere ao adicional de 25% incidente sobre a hora normal, tem-se
que o presente dispositivo não foi recepcionado quanto a essa parte pela CF/88,
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porque seu art. 7o, XVI, prescreve que o mencionado adicional sempre deve
rá ser de no m ínim o 50%.
Ressalte-se, por fim, que o presente dispositivo nada explicita sobre a ne
cessidade de comunicação à autoridade competente sobre a ocorrência do fato
e da prestação do labor extraordinário. Deve-se aplicar, dessa forma, o art.
61, § Io, da CLT, por força do com ando do próprio art. 411.
Parágrafo único. Aplica-se à prorrogação do trabalho do menor o dis
posto no art. 375, no parágrafo único do art. 376, no art. 378 e no art. 384
desta Consolidação.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Quase todos os artigos a que o dispositivo in casu faz remissão foram revo
gados. Apenas o art. 384 encontra-se ainda em vigor e prescreve, ao tratar da
proteção do trabalho da mulher, que, em caso de prorrogação do horário nor
mal, será obrigatório um descanso de quinze m inutos antes do início do pe
ríodo extraordinário. A aplicação da referida regra tam bém ao m enor justi
fica-se pelo fato de que ele, assim como a mulher, apresenta compleição mais
frágil que a de um trabalhador adulto do sexo masculino.
Art. 414. Quando o menor de 18 (dezoito) anos for empregado em mais
de um estabelecimento, as horas de trabalho em cada um serão totalizadas.
O m enor que exercer atividades em mais de um emprego deverá som ar a
jornada efetivamente laborada em ambos para compor o limite de oito horas
diárias. O objetivo de tal regra é, mais um a vez, preservar a saúde do traba
lhador m enor e com patibilizar o seu horário de labor com a realização das
demais atividades necessárias ao seu satisfatório desenvolvimento.
Seção III
Da A d m issão em Em prego e da Carteira
de Trabalho e Previdência Social

Todas as disposições da presente Seção encontram -se revogadas, deven
do-se aplicar ao menor, quanto a essa matéria, as normas gerais aplicáveis aos
demais trabalhadores.
Art. 415. (Revogado pelo Decreto-lei n. 926, de 10.10.1969.)
Arts. 416 e 417. (Revogados pela Lei n. 5.686, de 03.08.1971.)
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Art. 418. (Revogado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.)
Arts. 419 a 423. (Revogados pela Lei n. 5.686, de 03.08.1971.)
Seção IV
D o s Deveres d o s Responsáveis Legais de M en o res
e d o s Em pregadores. Da Aprendizagem

Art. 424. É dever dos responsáveis legais de menores, pais, mães, ou
tutores, afastá-los de empregos que diminuam consideravelmente o seu
tempo de estudo, reduzam o tempo de repouso necessário à sua saúde e
constituição física, ou prejudiquem a sua educação moral.
C onstitui obrigação dos responsáveis legais do menor, a exemplo do que
ocorre com a autoridade fiscalizadora do art. 407, afastá-lo de emprego que efe
tivamente constitua prejuízo à sua saúde e formação. A hipótese tratada no
artigo em comento é distinta daquela prevista no art. 408, em que há apenas
ameaça de prejuízo à integridade do trabalhador, enquanto no presente dis
positivo já existe concretamente a ofensa. O conteúdo de tal norm a está, por
tanto, mais próximo ao conteúdo do art. 407 que ao do art. 408. Saliente-se,
finalmente, que o não cum prim ento desse dever poderá constituir infração
punível com a multa a que alude o art. 434.
Art. 425. Os empregadores de menores de 18 (dezoito) anos são obriga
dos a velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos
bons costumes e da decência pública, bem como das regras de higiene e
medicina do trabalho.
O dever de velar pelos bons costumes, pela decência pública e pelas regras
de segurança e m edicina do trabalho impõe-se a todos os empregadores, e
não apenas àqueles que empregam menores. Não obstante, os que empregam
menores, caso descumpram essa norma, sofrerão, sem prejuízo de outras pe
nalidades, a imposição da m ulta prevista no art. 434.
Art. 426. É dever do empregador, na hipótese do art. 407, proporcionar
ao menor todas as facilidades para mudar de serviço.
O comando em apreço repete o que já havia sido dito na parte final do art.
407, caput. Caso o empregador tenha condições e não facilite a alteração do
serviço pelo menor, seu ato poderá constituir falta grave, capaz de fomentar
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a rescisão indireta do contrato de trabalho (art. 483), além de suscitar a cominação da m ulta do art. 434.
Art. 427. O empregador, cuja empresa ou estabelecimento ocupar me
nores, será obrigado a conceder-lhes o tempo que for necessário para a
frequência às aulas.
O artigo em questão deve ser conjugado com a vedação expressa no art.
403, parágrafo único, in fine, bem como com as próprias regras especiais de
duração da jornada (arts. 411 a 414). De fato, o desenvolvimento social e cul
tural do adolescente revela-se como uma das principais preocupações da le
gislação protetora do trabalhador menor. Esse desenvolvimento, por sua vez,
somente pode ser satisfatoriamente obtido com a adequação da prestação de
serviços de modo a proporcionar a frequência do menor à escola. Por tal ra
zão, justifica-se a imposição ao em pregador do dever de conceder o tempo
que for necessário ao empregado menor frequentar as aulas.
Parágrafo único. Os estabelecimentos situados em lugar onde a escola
estiver a maior distância que 2 (dois) quilômetros, e que ocuparem, per
manentemente, mais de 30 (trinta) menores analfabetos, de 14 (quatorze)
a 18 (dezoito) anos, serão obrigados a manter local apropriado em que lhes
seja ministrada a instrução primária.
O art. 205 da CF expressa que a educação é um direito de todos e um de
ver do Estado e da família. Assim, em um prim eiro m om ento, são esses os
entes responsáveis pela instrução prim ária. Contudo, o próprio com ando
constitucional citado impõe a toda a sociedade - em que se incluem os em 
pregadores - o dever de colaborar com o incentivo e com a promoção da edu
cação. Essa colaboração pode ocorrer de forma passiva - pela não oposição
de óbices à frequência escolar - ou de forma ativa, como é o caso previsto nes
te parágrafo único. Conclui-se, desse modo, que o dispositivo em análise foi
plenam ente recepcionado pela Carta M aior de 1988, devendo ser integral
mente observado. Seu desrespeito pode gerar, outrossim, a imposição da mul
ta do art. 434 ao infrator.
Art. 428. Contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial,
ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se
compromete a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e
quatro) anos inscrito em programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico,

298

|

ART. 428

CLAUDETE TEREZINHAT. QUEIROZ

|

M IR O N I QUEIROZ

moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as tare
fas necessárias a essa formação.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 11.180, de 23.09.2005.

Antes do advento da Lei n. 10.097/2000, a situação jurídica do labor do me
nor aprendiz era determ inada por um complexo de norm as, que deveriam
ser sistematicamente interpretadas e harmonizadas. A CF/88 sempre adm i
tiu a aprendizagem, passando, após a EC n. 20/98, a fixar como 14 anos a ida
de m ínim a para o trabalho com o aprendiz. A CLT estabelecia regras que
obrigavam os estabelecimentos industriais de qualquer natureza a destinar
percentual de seus quadros para a contratação de aprendizes, bem como pre
via, de forma pouco adequada, alguns requisitos para a configuração e para
o desenvolvimento da aprendizagem. O ECA, por sua vez, é que trazia o con
ceito desse instituto em seu art. 62. Por fim, a Lei n. 9.394/96 (Lei de D iretri
zes e Bases da Educação Nacional) e seu regulamento (Decreto n. 2.208/97)
apresentaram a definição de educação profissional. A Lei n. 10.097/2000 m u
dou o panoram a até então existente, ao adaptar a CLT ao conjunto de regras
citadas, de modo a conferir unidade normativa ao instituto da aprendizagem.
Recentemente, a Lei n. 11.180/2005 ampliou o espectro de aplicação da apren
dizagem, ao perm itir que tal regime tam bém alcançasse pessoas com idade
entre 18 e 24 anos. Atualmente, tem-se como aprendizagem o sistema pelo
qual o trabalhador, com idade compreendida entre 14 e 24 anos, presta ser
viços à empresa, sob o compromisso de participar de um programa educati
vo destinado à sua formação técnico-profissional, sendo orientado por enti
dade qualificada para tanto.
De acordo com a atual sistemática legal, passaram a existir duas formas
distintas de contratação do aprendiz: a) por meio de contrato de trabalho
especial, na forma do presente artigo celetista - aprendizagem típica; b) por
meio de hipótese válida de interposição de mão de obra, conforme estabeleci
do na segunda parte do art. 431, c a p u t- aprendizagem atípica. A aprendiza
gem típica desenvolve-se por um a m odalidade especial de contrato de tra 
balho a prazo determinado, necessariamente escrito, pelo qual o empregador
obriga-se não somente a pagar um a rem uneração pela prestação dos servi
ços, mas tam bém a submeter o aprendiz a um a formação técnico-profissio
nal m etódica relacionada ao ofício ou à função para o qual foi contratado;
por sua vez, o empregado-aprendiz compromete-se a executar as tarefas ne
cessárias a essa formação. A relação existente entre a empresa e o aprendiz é
de subordinação direta. Porém, é necessária à validade do contrato de apren
dizagem a concorrência de outros requisitos traçados nos parágrafos do ar
tigo em apreço.
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Finalmente, mostra-se extremamente oportuno tecer alguns comentários
acerca das consequências advindas da alteração legislativa prom ovida pela
promulgação da Lei n. 11.180/2005. Ao elevar o limite máximo de idade para
24 anos, possibilitou-se a inclusão de maiores no sistema de aprendizagem,
antes reservado aos trabalhadores menores. Em decorrência disso, o campo
de atividades em que esse contrato especial de trabalho poderá desenvolver-se
aumentou consideravelmente. Agora, por essa nova regra, atividades insalu
bres e perigosas, antes excluídas do âm bito da aprendizagem, poderão, em
tese, nela se inserir, desde que desenvolvidas por maiores. Com efeito, o art.
4 05,1, da CLT, veda apenas o trabalho do menor em condições insalubres e
perigosas, não o do aprendiz. No entanto, havia a impressão de que essa ve
dação tinha maior amplitude, pois no quadro delineado anteriorm ente à Lei
n. 11.180/2005, o contrato de aprendizagem destinava-se somente aos m eno
res, fazendo, portanto, com que a regra do art. 405,1, atingisse todos os apren
dizes. O aumento do campo de aplicação da aprendizagem repercute nos cri
térios de cálculo para a fixação e para o preenchimento das quotas destinadas
aos aprendizes nas empresas (veja comentários ao art. 429). Tais critérios de
verão ser revistos, de forma a incluir no cálculo das quotas as atividades in
salubres e perigosas, desde que, por meio delas, seja possível o alcance de uma
formação técnico-profissional metódica pelo indivíduo.
Embora a nova redação do art. 428, dada pela Lei n. 11.180/2005, não esta
beleça expressamente uma prioridade na contratação de menores de 18 anos
como aprendizes, em detrimento dos indivíduos com idade compreendida en
tre 18 e 24 anos, a exegese sistemática e teleológica da citada norma consolida
da permite essa inferência. De fato, o art. 227 da CF estabelece como dever do
Estado, da família e da sociedade assegurar à criança, ao adolescente e ao jo
vem, com absoluta prioridade, o direito à profissionalização. Além disso, a dis
ciplina normativa da aprendizagem está inserida no capítulo da CLT referente
à proteção do trabalho do menor, o que revela ser o escopo maior do disposi
tivo em comento a tutela do aprendiz com idade inferior a 18 anos. Assim, con
clui-se que, apesar de o atual regime perm itir a contratação de maiores, com
idade inferior a 24 anos, na condição de aprendizes, a prioridade deve ser dada
aos menores com idade entre 14 e 18 anos. Portanto, a contratação de maiores
aprendizes deverá ocorrer apenas supletivamente.
Em conclusão, deve-se consignar ao aplicador do Direito o alerta de que o
presente dispositivo, em sua redação atual, deve ser muito bem refletido e in
terpretado antes de aplicado. Em nenhum momento deve-se perder de vista
o real objetivo do instituto da aprendizagem: garantir ao aprendiz uma for
mação técnico-profissional. Q ualquer desvirtuam ento desse fim colimado
deverá ser integralm ente rechaçado, com fundam ento no art. 9o da CLT. O
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aumento da idade máxima para a aprendizagem não pode ser encarado como
possibilidade de criação de novos postos de emprego, resultante da precarização das condições de trabalho. Tampouco deve ser utilizado como meca
nismo de fraude à legislação protetora do trabalhador.
§ Io A validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na
Carteira de Trabalho e Previdência Social, matrícula e frequência do apren
diz na escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em pro
grama de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualifi
cada em formação técnico-profissional metódica.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 11.788, de 25.09.2008.

Além dos pressupostos já expressos no caput deste artigo, são tam bém ne
cessárias à validade do contrato de aprendizagem: a) a sua anotação na CTPS
do trabalhador; b) a frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído
o ensino médio, que, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n. 9.394/96), corresponde ao que anteriorm ente era denom i
nado curso colegial ou segundo grau, bem como à educação técnica de nível
médio; c) a inscrição do trabalhador em program a de aprendizagem desen
volvido sob a orientação de entidade qualificada em formação técnico-pro
fissional metódica.
O últim o requisito apresentado merece melhor desenvolvimento. A defini
ção das entidades qualificadas a que faz referência o dispositivo é dada pelo
art. 430. Correspondem elas aos Serviços Nacionais de Aprendizagem - Senai,
Senac, Senat, Senar e Sescoop - , às Escolas Técnicas de Educação e às entida
des sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência ao adolescente
e a educação profissional, registradas no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente. A vinculação do aprendiz a uma dessas entidades é
condição essencial para a validade de sua contratação, um a vez que serão elas
as responsáveis pela orientação das atividades teóricas e práticas que caracte
rizarão o processo de formação técnico-profissional. Tal orientação, entretan
to, não faz desaparecer, tampouco desnaturar, o liame de subordinação exis
tente entre o trabalhador aprendiz e a empresa que o contratar.
Digna de nota mostra-se também a alteração introduzida pela Lei n. 11.788/2008.
Anteriormente o requisito de matrícula e frequência do aprendiz à escola era
exigido apenas quando este não havia completado o ensino fundamental. Pelo
novo regime, ampliou-se a exigência para o ensino médio. Tal iniciativa do
legislador parece ter sido salutar, por estim ular uma maior qualificação dos
jovens, indo, nesse sentido, ao encontro dos próprios objetivos da aprendizagem.
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§ 2o Ao menor aprendiz, salvo condição mais favorável, será garantido
o salário mínimo hora.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

A Lei n. 10.097/2000 revogou expressamente o art. 80 da CLT e adequou
o texto celetista às norm as contidas no art. 7o, IV - garantia do salário m í
nim o a todos os trabalhadores - e XXX - vedação de discrim inação salarial
por motivo de idade - , da CF/88 com a introdução do presente parágrafo ao
art. 428.
De maneira análoga, a OJ n. 26 da SDC do TST traz o entendim ento pretoriano acerca da impossibilidade de discrim inação do m enor em cláusula
de norm a coletiva que estabeleça salário m ínim o profissional.
§ 3o O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de
2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 11.788, de 25.09.2008.

O contrato de aprendizagem, assim como as demais modalidades de con
trato a prazo determ inado em geral (art. 445), deve ter duração máxim a de
dois anos. No entanto, tal espécie de contrato sofre outra lim itação tem po
ral: perdurará apenas enquanto o aprendiz tiver idade inferior a 24 anos. Caso
o trabalhador complete 24 anos, ainda que não tenha havido o decurso dos
dois anos a que alude o presente dispositivo, o contrato deverá ser extinto.
A exceção relativa ao aprendiz portador de deficiência é mais um a das al
terações introduzidas pela novel Lei n. 11.788/2008. A redação da atual regra
encontra a mesma justificativa que determ inou a inclusão dos §§ 5o e 6o ao
presente artigo pela Lei n. 11.180/2005, ou seja, facilitar a formação técnico-profissional e, consequentemente, o ingresso ou reingresso no mercado de
trabalho dos portadores de deficiência. Tal medida é salutar porque permite
que trabalhadores os quais, em via de regra, podem ter maiores dificuldades
de adaptação e desenvolvimento das atividades de formação proporcionadas
pela aprendizagem não sofram com a limitação temporal imposta pela lei. A
não estipulação de uma duração máxima para o contrato de trabalho desses
aprendizes põe fim à incoerência gerada pela Lei de 2005, que já havia excep
cionado o requisito da idade máxima previsto no caputy mas m antido a lim i
tação de dois anos de contrato.
§ 4o A formação técnico-profissional a que se refere o c a p u t deste artigo
caracteriza-se por atividades teóricas e práticas, metodicamente organi
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zadas em tarefas de complexidade progressiva desenvolvidas no ambiente
de trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

O com ando em apreço apresenta os elementos caracterizadores da form a
ção técnico-profissional metódica do aprendiz, que, em linhas gerais, cons
titui-se no grande escopo do sistema de aprendizagem. Deve ela ser obtida
por um processo gradativo de atividades práticas e teóricas desenvolvidas no
ambiente de trabalho sob a orientação de entidade qualificada para esse fim.
§ 5o A idade máxima prevista no caput deste artigo não se aplica a apren
dizes portadores de deficiência.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.180, de 23.09.2005.

A inclusão do presente parágrafo, feita pela recente Lei n. 11.180/2005, deve
ser vista como uma medida adotada em benefício do portador de deficiência.
Pode-se asseverar que, por meio dela, houve o reconhecimento pelo legisla
dor da ineficiência do atual sistema de inserção de trabalhadores deficientes
e reabilitados no mercado de trabalho, servindo a aprendizagem como m e
canism o que perm ite a formação técnico-profissional do portador de defi
ciência física e/ou mental no momento em que desejar, garantindo-se a ele o
ingresso ou reingresso no setor produtivo.
Por fim, merece ser destacado que as quotas relativas à contratação obriga
tória de aprendizes e aquelas destinadas à contratação de deficientes - art. 36
do Decreto n. 3.298/99, que regulam enta a Lei n. 7.853/89 - não devem ser
preenchidas pelos mesmos trabalhadores.
§ 6o Para os fins do contrato de aprendizagem, a comprovação da esco
laridade de aprendiz com deficiência deve considerar, sobretudo, as habi
lidades e competências relacionadas com a profissionalização.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.180, de 23.09.2005, e com redação dada
pela Lei n. 13.146, de 06.07.2015.

A regra em comento, introduzida originalm ente pela Lei n. 11.180/2005,
traz disciplina mais flexível ao contrato de aprendizagem de pessoas com de
ficiência do que aquela prevista no § Io deste mesmo artigo. Com efeito, não
se exige em relação ao aprendiz deficiente a comprovação de conclusão do en
sino médio, tam pouco de m atrícula e frequência em escola regular, bastan
do a verificação de que o nível de escolaridade do aprendiz tenha-lhe conferido
habilidades e competências compatíveis com o processo de profissionalização.
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O escopo do legislador claramente foi o de facilitar a formação técnico-profissional e, consequentemente, o ingresso ou reingresso dos portadores de defi
ciência no mercado de trabalho. Trata-se, pois, de uma política legislativa que
coloca o instituto da aprendizagem como um im portante instrum ento de in
clusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.
A redação conferida pela Lei n. 13.146/2015 ampliou o espectro de aplica
ção da regra, antes restrita aos deficientes mentais, a todas as pessoas com de
ficiência, isto é, a todo indivíduo com algum tipo de im pedim ento de longo
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em intera
ção com um a ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efe
tiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
§ 7o Nas localidades onde não houver oferta de ensino médio para o
cumprimento do disposto no § Io deste artigo, a contratação do aprendiz
poderá ocorrer sem a frequência à escola, desde que ele já tenha concluído
o ensino fundamental.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.788, de 25.09.2008.

Antes do advento da Lei n. 11.788/2008, a exigência de matrícula e frequên
cia do aprendiz na escola era feita somente em relação àqueles que não hou
vessem term inado o ensino fundamental. Com a nova disciplina, o legislador
agiu acertadamente ao impor o mesmo requisito também ao aprendiz que não
concluiu o ensino médio. Como já ressaltado no comentário ao § Io do pre
sente artigo, o escopo da reforma legislativa foi o de estim ular uma maior ca
pacitação do jovem. Todavia, tal iniciativa não desconsiderou a realidade do
sistema educacional brasileiro, que é deficitário quanto à oferta de cursos, prin
cipalmente de ensino médio, em muitas localidades. Dessa forma, por meio
da norma excetiva prescrita neste § 7o, permite-se que a ampliação trazida pela
lei não se traduza em um óbice para a contratação de aprendizes.
§ 8o Para o aprendiz com deficiência com 18 (dezoito) anos ou mais, a
validade do contrato de aprendizagem pressupõe anotação na CTPS e
matrícula e frequência em programa de aprendizagem desenvolvido sob
orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional
metódica.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 15.146, de 06.07.2015.

A novel regra introduzida pela Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência) parece estar em contradição com o caput e o § Io do presente ar
tigo. Com efeito, o requisito concernente à inscrição em program a de apren
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dizagem desenvolvido sob a orientação de entidade qualificada em formação
técnico-profissional metódica é da índole do próprio instituto da aprendiza
gem, não podendo ser dispensado em nenhum a hipótese, sob pena de desvirtuam ento de seu escopo. Da forma como redigida, a norm a em comento
parece restringir a exigência às pessoas com deficiência maiores de 18 anos,
deixando aos menores que, em última análise, deveriam ser o foco da apren
dizagem, a possibilidade de contratação como aprendizes sem a inscrição em
programa desenvolvido por entidade qualificada em formação técnico-pro
fissional metódica. Essa diferenciação de tratam ento, vista sob o prism a da
isonomia (art. 5o, caput, CF), não se sustenta, porquanto não está embasada
em nenhum fator lógico de discrime. Além disso, colide com os próprios fins
perseguidos pela Lei n. 13.146/2015, que são justam ente assegurar e prom o
ver, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fun
dam entais por pessoa com deficiência, visando à sua plena inclusão social e
cidadania.
Art. 429. Os estabelecimentos de qualquer natureza são obrigados a
empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem
número de aprendizes equivalente a 5% (cinco por cento), no mínimo, e
15% (quinze por cento), no máximo, dos trabalhadores existentes em cada
estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Os Serviços Nacionais de Aprendizagem são: o Serviço Nacional de Aprendi
zagem Industrial (Senai), o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar),
o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Serviço Nacional
de Aprendizagem no Transporte (Senat) e o Serviço Nacional de Aprendiza
gem do Cooperativismo (Sescoop). De acordo com o prescritivo in casu, to 
dos os estabelecimentos são obrigados a empregar menores e a matriculá-los
nos cursos de um a dessas entidades, em núm ero equivalente a 5%, no m íni
mo, e 15%, no máximo, dos trabalhadores existentes em cada estabelecimen
to, cujas funções desempenhadas exijam formação profissional.
As microempresas e as empresas de pequeno porte estão excluídas de tal
obrigatoriedade, por força do disposto no art. 11 da Lei n. 9.841/99. Isso não
significa, entretanto, que elas não possam contratar aprendizes, mas contra
tando-os ficam obrigadas a matriculá-los em uma das entidades acima citadas.
Desde Io de julho de 2007, a Lei n. 9.841/99 foi revogada pela LC n. 123/2006,
como previsto no art. 89 desta lei, desobrigando as microempresas e as em 
presas de pequeno porte de contratar aprendizes e, contratando-os, estão tam 
bém desobrigados de matriculá-los nos Serviços Nacionais de Aprendizagem.
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A LC n. 123/2006 desvirtua e precariza a aprendizagem, pois possibilita a
utilização de mão de obra dos denom inados aprendizes sem o cum prim ento
das exigências legais, impossibilitando-lhes a formação metódica.
Todavia, até o dia 30 de junho de 2007, as microempresas e as empresas de
pequeno porte que contratassem aprendizes deveríam matriculá-los nos Ser
viços Nacionais de Aprendizagem, como estabelecido na Lei n. 9.841/99.
As Portarias ns. 43/53,127/56,28/58 e 1.055/64 apresentavam uma relação
das funções e dos ofícios que obrigavam o empregador a adm itir e m atricu
lar menores em cursos de aprendizagem destinados à formação técnico-profissional. Elas foram expressamente revogadas pela Portaria n. 702/2001, que
determ inou como incum bência da Secretaria de Inspeção do Trabalho do
MTE a delimitação das funções de que trata o presente artigo celetista. Esta
última, por sua vez, foi revogada pela Portaria n. 615/2007, que foi substituída
pela Portaria n. 723/2012, sendo esta, com as alterações imprimidas pela Por
taria n. 1.005/2013, a que apresenta os atuais critérios para a referida delimi
tação, bem como a que regulamenta o Cadastro Nacional de Aprendizagem
Nacional (CNAD).
Por fim, cabe salientar que as quotas relativas à contratação obrigatória de
aprendizes e aquelas destinadas à contratação de deficientes - art. 36 do De
creto n. 3.298/99, que regulamenta a Lei n. 7.853/89 - não devem ser preen
chidas pelos mesmos trabalhadores.
a) (Revogada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)
b) (Revogada pelo Decreto-lei n. 9.576, de 12.08.1946, epela Lei n. 10.097,
de 19.12.2000.)

§ 1°-A. O lim ite fixado neste artigo não se aplica quando o empregador
for entidade sem fins lucrativos, que tenha por objetivo a educação profis
sional.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

D entro da vigente sistemática da aprendizagem , introduzida pela Lei n.
10.097/2000, foi criada a figura da entidade sem fins lucrativos que tenha como
objetivo a assistência ao adolescente e a educação profissional. A ela foi confe
rida uma dupla função: a) servir, de forma supletiva, como entidade qualifi
cada em formação técnico-profissional metódica, responsável pela orientação
dos programas desenvolvidos no âmbito do contrato de aprendizagem firma
do diretam ente entre a empresa e o aprendiz, quando os Serviços Nacionais
de Aprendizagem não tiverem vagas suficientes (art. 430); b) figurar como em-
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pregadora dos aprendizes e ente de interposição dessa mão de obra para em
presas tomadoras de tais serviços (art. 429, § 1°-A, c/c o art. 431, in fine).
No desenvolvimento da segunda função supracitada, as entidades sem fins
lucrativos não poderão sofrer a limitação prevista no caput do art. 429, uma
vez que a contratação de aprendizes constitui um a de suas principais razões
de existir.
§ Io As frações de unidade, no cálculo da percentagem de que trata o
caput, darão lugar à admissão de um aprendiz.
Antigo parágrafo único renum erado e com redação dad a pela Lei n. 10.097, de
19.12.2000.

O parágrafo apenas traz um critério de cálculo das quotas afixadas no ca
p u t para a admissão de aprendiz. De acordo com a regra, deve-se considerar
como um inteiro as frações que por ventura advierem.
§ 2o Os estabelecimentos de que trata o caput ofertarão vagas de apren
dizes a adolescentes usuários do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) nas condições a serem dispostas em instrumentos de
cooperação celebrados entre os estabelecimentos e os gestores dos Sistemas
de Atendimento Socioeducativo locais.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.594, de 18.01.2012.

O novel § 2o do art. 429 da CLT foi introduzido pela Lei n. 12.594/2012,
que intituiu o Sistema Nacional de Atendim ento Socioeducativo - Sinase e
regulamentou a execução das medidas socioeducativas destinadas a adoles
centes que pratiquem atos infracionais, previstas no Capítulo IV do Título
I lid a Lei n. 8.069/90 (ECA).
Prima facie, para a boa compreensão deste dispositivo legal, mostra-se ne
cessário que se exponham, em linhas gerais, algumas características básicas
da Lei que o introduziu.
A Lei n. 12.594/2012 tem como escopo precípuo aperfeiçoar a gestão de
program as e políticas relacionadas ao atendim ento dos menores infratores,
bem como suprir algumas lacunas deixadas pelo ECA relacionadas ao tema
e que acabavam por conferir menor segurança jurídica à fase de aplicação das
m edidas socioeducativas. Definiu o Sinase como “o conjunto ordenado de
princípios, regras e critérios que envolvem a execução de medidas socioedu
cativas, incluindo-se nele, por adesão, os sistemas estaduais, distrital e m u
nicipais, bem como todos os planos, políticas e programas específicos de aten
dim ento a adolescente em conflito com a lei”. Com isso, criou um sistema
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coordenado pela União, mas cuja implementação fica a cargo dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, cada qual com competências próprias, de
finidas nos arts. 4o e 5o da referida Lei. Dentre as mencionadas competências,
destacam-se: a criação, o desenvolvimento e a manutenção de programas para
a execução das medidas socioeducativas de semiliberdade e internação, aco
metidas aos Estados; e a criação e manutenção de programas de atendim en
to para a execução das medidas socioeducativas em meio aberto, confiadas
aos municípios. O utra nota de relevo do sistema é que a integração dos entes
federados dá-se por adesão, e não de maneira compulsória e automática. Ou
seja, pode cada ente federativo manifestar sua opção para integrar o Sinase recebendo, em consequência o repasse de verbas federais - , ou organizar seu
sistema de atendim ento socioeducativo, de forma autônoma.
No campo das relações de trabalho, a Lei n. 12.594/2012, em seu Capítulo
VIII, estabelece não apenas a regra em comento, mas tam bém altera as res
pectivas normas que instituem e regulam os Serviços Nacionais de Aprendi
zagem, por meio de uma fórmula genérica de que estes poderão ofertar vagas
aos usuários do Sinase nas condições a serem dispostas em instrum entos de
cooperação celebrados entre os operadores do correspondente Serviço Na
cional de Aprendizagem e os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioe
ducativo locais.
Apresentados alguns dos aspectos essenciais da nova lei, passa-se, agora, à
análise, propriamente, do fragmento legal introduzido na CLT.
Em prim eiro lugar, transparece da leitura do citado dispositivo a preocu
pação do legislador em utilizar o instituto da aprendizagem como o princi
pal instrum ento para o alcance da profissionalização, prevista como um dos
direitos básicos do adolescente infrator (arts. 120, 121 e 124 do ECA). Entre
tanto é mister reconhecer que tal modelo de contrato de trabalho não se com
patibiliza com todos os tipos de medida socioeducativas existentes. De fato,
dúvidas não pairam quanto ao fato de que os regimes de semiliberdade e de
liberdade assistida amoldam-se ao sistema de aprendizagem, na medida em
que possibilitam ao adolescente atendido a disponibilidade física para a pres
tação de serviços nos estabelecimentos previstos no caput. Quanto ao regime
de internação, a adequação dessa espécie de medida ao sistema de aprendiza
gem dependerá de permissão da equipe técnica da entidade que m antém o
menor para a realização de atividade externa e da inexistência de determ ina
ção judicial que vede a sua concessão (art. 121, § Io, do ECA). O que não im 
plica dizer que, aos jovens que cumprem medida privativa de liberdade (e que
estejam completamente impedidos de exercer atividades externas), não seja
assegurado o direito de capacitação profissional, que deverá, porém, ser aten
dido por outras formas. O tipo de medida socioeducativa tam bém repercute
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na definição do gestor do Sistema de Atendimento Socioeducativo local, re
ferido no parágrafo em comento. Como há uma divisão de competências en
tre os entes federativos, conforme apontado anteriorm ente, em se tratando
de medidas de internação e de semiliberdade, o citado gestor local será um
representante do Estado, ao passo que, se a medida for de liberdade assistida
(ou seja, em meio aberto), o gestor será representante do município.
Em segundo lugar, im portante salientar que o dispositivo está topograficamente inserto no art. 429, que estabelece cotas m ínim a e m áxim a para a
contratação de aprendizes pelas empresas. O recém introduzido § 2o impõe
um a obrigação nova: a contratação de aprendizes pelos estabelecimentos re
feridos no caputy entre os usuários do Sinase, contudo, não faz nenhuma men
ção quanto ao núm ero de adolescentes atendidos que deverão ser contrata
dos. Uma exegese sistemática, porém, parece conduzir à conclusão de que as
cotas m ínim a (de 5%) e máxima (de 15%) devem manter-se inalteradas, con
correndo os menores com m edidas socioeducativas com os demais adoles
centes e jovens, dentro desse parâm etro. Não obstante isso, cum pre destacar
que nenhum a proporção foi estabelecida, cabendo ao gestor do Sistema de
Atendim ento Socioeducativo local definir tal núm ero, casuisticamente, na
medida em que celebrar o instrum ento de cooperação com a empresa.
O utro ponto digno de nota diz respeito ao fato de que o campo de incidên
cia da norm a em apreço é m itigado em razão da necessidade de adesão do
ente federativo ao Sinase. Assim, caso determinado estado ou município opte
por não fazer parte do mencionado sistema, os estabelecimentos nele situa
dos obviamente não estarão obrigados a contratar como aprendizes adoles
centes infratores por eles respectivamente atendidos.
Finalmente, talvez o ponto nevrálgico suscitado pela regra sob análise re
fira-se à imprescindibilidade ou não da m atrícula do jovem usuário do Sina
se a algum program a de aprendizagem desenvolvido sob orientação de uma
das entidades qualificadas em formação técnico-profissional metódica pre
vistas na CLT.
A dúvida surge, em um primeiro momento, porque a simples leitura do dis
positivo inserido na CLT, descontextualizada das demais disposições previs
tas na Lei n. 12.594/2012, dá a impressão de que se está diante de um novo
sistema de qualificação técnico-profissional metódica, concorrente com aque
las entidades preexistentes. Todavia, a análise perfunctória da mencionada
lei revelou que o Sinase não tem esse condão.
O utra incerteza relacionada à questão advém do fato de que, ao tratar da
capacitação profissional, a Lei n. 12.594/2012, em seu Capítulo VIII, acres
centou ao regramento dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema “S”),
como já visto, dispositivos legais que indicam que as entidades que compõem
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tais Serviços “poderão ofertar vagas”, dando margem a um possível entendi
mento de que a m atrícula nos cursos do Sistema “S” seria facultativa e, por
tanto, dispensável para o aperfeiçoamento do contrato especial de aprendi
zagem no caso de adolescentes usuários do Sinase. Tal exegese, no entanto,
não parece ser compatível com as demais regras celetistas que estruturam o
instituto da aprendizagem, tam pouco reflete a finalidade da própria norm a
em apreço, m uito mais voltada à qualificação profissional do adolescente in
frator, do que a sua simples inserção no mercado de trabalho.
De se ressaltar, por derradeiro, que a ênfase colocada pelo legislador sobre
o Sistema “S” suscita outra questão: podem os usuários do Sinase também se
beneficiarem dos cursos ofertados pelas demais entidades qualificadas em
formação técnico-profissional m etódica, previstas nos incisos I e II do art.
430 da CLT? A resposta, ao nosso sentir, é positiva. Embora a Lei n. 12.594/2012
refira-se exclusiva mente aos Serviços Nacionais de Aprendizagem, é indiscu
tível que as Escolas Técnicas de Educação e as entidades sem fins lucrativos
registradas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescen
te cumprem um a im portante e necessária função supletiva, tendo em vista a
insuficiência de vagas ofertadas pelo Sistema “S” em certas localidades. Ade
mais não há qualquer incompatibilidade na utilização dessas entidades tam 
bém pelos adolescentes em atendim ento pelo Sinase.
Art. 430. Na hipótese de os Serviços Nacionais de Aprendizagem não
oferecerem cursos ou vagas suficientes para atender à demanda dos esta
belecimentos, esta poderá ser suprida por outras entidades qualificadas
em formação técnico-profissional metódica, a saber:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Trata-se de regra introduzida pela Lei n. 10.097/2000 que estabelece pode
rem os estabelecimentos, somente de maneira supletiva, utilizar-se de traba
lhadores aprendizes inscritos nas entidades elencadas nos incisos.
I - Escolas Técnicas de Educação;
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

As Escolas Técnicas de Educação - ETEs - são entidades componentes do
Sistema Nacional de Educação e destinam -se a jovens e adultos que estejam
cursando ou tenham concluído o ensino médio, mas cuja titulação pressu
põe a conclusão da educação básica de onze anos. A disciplina normativa des
sas ETEs é dada pela Lei n. 9.394/96 (arts. 36-A a 36-D e 39 a 42) e pelo De
creto n. 5.154/2004.

310

|

ART. 430

CLAUDETE TEREZINHAT. QUEIROZ

|

MIRON T. QUEIROZ

II - entidades sem fins lucrativos, que tenham por objetivo a assistência
ao adolescente e à educação profissional, registradas no Conselho Muni
cipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

As entidades a que se refere o inciso em apreço poderão contar com a coo
peração de outras instituições públicas e privadas, devendo ter por objetivo
precípuo a assistência ao adolescente e a educação profissional, bem como,
necessariamente, devem ser registradas no Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente, conforme é previsto no art. 90 do ECA. Exer
cem elas um a dupla função no sistema de aprendizagem, a qual já foi expli
citada no com entário feito ao art. 429, § 1°-A.
§ Io As entidades mencionadas neste artigo deverão contar com estru
tura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, de
forma a manter a qualidade do processo de ensino, bem como acompanhar
e avaliar os resultados.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Tanto as Escolas Técnicas de Educação como as entidades sem fins lucra
tivos referidas no inciso II deverão ter um a estrutura satisfatória para o de
senvolvimento de program as de aprendizagem, com petindo a elas, ainda,
acom panhar a execução de todo o processo de formação técnico-profissional
metódica e avaliar os resultados dele advindos.
§ 2o Aos aprendizes que concluírem os cursos de aprendizagem, com
aproveitamento, será concedido certificado de qualificação profissional.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

A previsão dessa garantia representa o alcance máximo das finalidades do
próprio instituto da aprendizagem: a qualificação profissional do indivíduo.
O certificado que atesta essa qualificação, quando registrado, tem validade
em todo o território nacional, em decorrência da aplicação analógica do art.
41 da Lei n. 9.394/96.
§ 3o O Ministério do Trabalho e Emprego fixará normas para avaliação
da competência das entidades mencionadas no inciso II deste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.
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As norm as a que se refere o parágrafo em comento são atualm ente dadas
pela Portaria do MTE n. 615/2009.
Art. 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada pela empresa
onde se realizará a aprendizagem ou pelas entidades mencionadas no in
ciso II do art. 430, caso em que não gera vínculo de emprego com a em
presa tomadora dos serviços.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Pela nova disciplina da Lei n. 10.097/2000, o contrato de aprendizagem
pode operar-se diretam ente entre a empresa e o aprendiz - aprendizagem tí
pica, tratada pelo art. 428 - ou por vínculo de emprego celebrado com uma
entidade sem fins lucrativos que tenha como objetivo a assistência ao adoles
cente e a educação profissional. Neste últim o caso, a referida entidade acu
mula as funções de empregadora e de ente de formação técnico-profissional,
ao encam inhar o trabalhador-aprendiz para prestar seu labor a uma empre
sa que é simples tomadora de serviços - aprendizagem atípica, art. 431, in fine.
Configura-se, dessa forma, um a hipótese de interm ediação de mão de obra
lícita não contemplada na Súmula n. 331 do TST, em que a entidade sem fins
lucrativos assume todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. A
relação jurídica entre a entidade empregadora e a empresa tomadora limita-se
a um simples contrato de prestação de serviços. Todavia, esta última pode ser
responsabilizada subsidiariam ente, caso a entidade sem fins lucrativos não
cum pra as obrigações trabalhistas que tem perante o aprendiz (exegese da
Súmula n. 331, IV, do TST).
a) (Revogada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)
b) (Revogada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)
c) (Revogada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)
Parágrafo único. (Vetado.)

Art. 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 (seis)
horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

O presente artigo tem como objetivo preservar a saúde do adolescente apren
diz e com patibilizar o seu horário de labor com a realização das demais ati
vidades necessárias ao seu adequado desenvolvimento. O limite de seis horas
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diárias previsto no caput em epígrafe deve compreender as atividades teóri
cas e práticas. Ao trabalhador aprendiz, diferentemente do que ocorre com o
m enor não aprendiz, é vedada qualquer forma de compensação de horários
e de prorrogação da jornada, não se aplicando a ele as regras do art. 413 e seus
incisos.
§ Io O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 (oito) horas diárias
para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se
nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

O motivo da adoção de tratam ento distinto entre o aprendiz que já com
pletou o ensino fundam ental e aquele que ainda não o fez reside no pressu
posto de que parte do tempo gasto, durante o dia, por este últim o se destina
à sua frequência às aulas. O raciocínio, no entanto, é falacioso, pois nada im 
pede que o menor que já completou o ensino fundamental continue frequen
tando a escola, no ensino médio. De qualquer forma, deve-se ressaltar que,
dentro do lim ite de oito horas, já devem estar englobadas as horas de ativi
dades teóricas.
§ 2o (Revogado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)

Art. 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou
quando o aprendiz completar 24 (vinte e quatro) anos, ressalvada a hipó
tese prevista no § 5o do art. 428 desta Consolidação, ou ainda antecipada
mente nas seguintes hipóteses:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 11.180, de 23.09.2005.

Assim como os demais contratos a prazo determinado, o contrato de apren
dizagem extingue-se naturalm ente com o advento de seu term o final. Este
pode dar-se até dois anos do início do contrato ou quando o trabalhador com
pletar 24 anos de idade, salvo no caso de portadores de deficiência, para os
quais este últim o limite não se aplica. Tal hipótese, por ser modalidade nor
mal de terminação da relação de trabalho, não impõe a nenhum a das partes
o dever de concessão de aviso-prévio ou de pagamento de qualquer tipo de
indenização rescisória. Contudo, poderá o trabalhador aprendiz levantar os
depósitos do FGTS (art. 20, IX, da Lei n. 8.036/90), cujos valores são de 2%
sobre a sua remuneração (art. 15, § 7o, da Lei n. 8.036/90). São devidas tam 
bém ao aprendiz, quando existirem, as férias proporcionais (Súmula n. 171
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do TST) e as gratificações natalinas proporcionais (art. Io, § 3o, I, da Lei n.
4.090/62).
Deve-se destacar que a continuidade do liame empregatício após o adven
to do term o final transform a o contrato de aprendizagem em um contrato
regular de trabalho, por prazo indeterm inado (aplicação analógica do art.
451 da CLT).
Ao contrário do caputy que regula a forma de extinção natural do contra
to, os casos expressos nos incisos cuidam de situações em que a extinção da
aprendizagem se dá de forma antecipada, excepcional e motivada.
a) (Revogada pela Lei n. 10.097de 19.12.2000.)
b) (Revogada pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.)

I - desem penho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, salvo para o
aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilida
de, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas
atividades;
Inciso acrescentado p ela Lei n. 10.097, de 19.12.2000, e com redação dad a
pela Lei n. 13.146, de 06.07.2015.

Ocorre o desempenho insuficiente do aprendiz quando este age de forma
pouco zelosa, descuidada, sem diligência na realização das atividades práti
cas e teóricas que compõem o programa de aprendizagem. Já a inadaptação
caracteriza-se pela exacerbada dificuldade que o indivíduo tem em aprender
as tarefas destinadas à sua formação técnico-profissional metódica, de modo
a incompatibilizar a manutenção do contrato de aprendizagem com o alcan
ce de seu fim. Em ambos os casos, poderá o empregador rescindir unilateral
mente o contrato sem o pagamento da indenização prevista no art. 479. Não
poderá o trabalhador sacar os depósitos do FGTS de sua conta vinculada, mas
terá direito às férias proporcionais e ao 13° salário proporcional, já que a hi
pótese é de dispensa motivada, mas não por justa causa - fundada em falta
disciplinar grave.
No que concerne à exceção de dispensa do aprendiz com deficiência, introdu
zida pela novel redação do inciso I do art. 433 da CLT, conferida pela Lei n.
13.146/2015, observa-se que a mens legis não foi a de criar um novo tipo de
estabilidade, mas o de fomentar o fornecimento de recursos de tecnologia assistiva e a adaptação razoável no ambiente de trabalho, por parte do emprega
dor. Deveras, poderá o empregador dispensar o aprendiz deficiente a qualquer
momento, mas caso não forneça os meios necessários para o desenvolvimento
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adequado de suas atividades, tal dispensa não poderá ser motivada em inadap
tação ou desempenho insuficiente do aprendiz.
II - falta disciplinar grave;
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

A falta disciplinar grave de que cuida o dispositivo em apreço pode ser tan
to do trabalhador - são as previstas taxativamente na legislação trabalhista,
sobretudo no art. 482 da CLT - , como do empregador - expressas no art. 483
da CLT, de maneira meramente exemplificativa.
Q uando forem cometidas pelo m enor aprendiz, configura-se hipótese de
dispensa por justa causa, não lhe sendo devida qualquer indenização ou ver
ba rescisória. De igual forma, não poderá o adolescente sequer levantar os depó
sitos do FGTS. Se, entretanto, for patronal a falta praticada, a situação é de dis
pensa indireta, fazendo jus o trabalhador a todos os consectários legais de uma
dispensa imotivada, ao contrário do que se poderia supor da redação pouco
precisa do § 2o deste artigo (veja comentário infra ao dispositivo citado).
III - ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo; ou
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

Também é motivo para a rescisão promovida por iniciativa do empregador
a falta injustificada às aulas pelo aprendiz que acarrete a perda do ano letivo.
Nesse caso, também não existe necessidade de indenização rescisória ou pos
sibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS. Há, porém, o direito do
menor de receber as férias proporcionais e a gratificação natalina proporcio
nal, a exemplo do que ocorre quando a dispensa é fundada em um dos m o
tivos previstos no inciso I.
IV - a pedido do aprendiz.
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.

O aprendiz tem a faculdade de, a qualquer momento e sem qualquer tipo
de limitação, pôr fim ao contrato de aprendizagem. Tal regra é justificada pelo
próprio escopo do sistema de aprendizagem: a garantia ao adolescente de um
desenvolvimento satisfatório em todos os aspectos, associado à obtenção de
uma qualificação técnico-profissional. Assim, se, por qualquer razão, enten
der ele que o trabalho está sendo prejudicial ou desinteressante à sua forma
ção, deixará de existir o porquê de sua continuidade. Em tal hipótese, não
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deverá o menor arcar com a indenização prevista no art. 480 e tampouco exis
te a necessidade de concessão de aviso-prévio. Além disso, tem ele direito às
férias proporcionais e ao 13° salário proporcional.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei n. 3.519, de 30.12.1958.)

§ 2o Não se aplica o disposto nos arts. 479 e 480 desta Consolidação às
hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.097, de 19.12.2000.
Objetivou-se com o art. 433 a criação de um sistema que permitisse a resci
são motivada do contrato de aprendizagem, não mais limitada aos casos de dis
pensa por justa causa - fundada em faltas disciplinares graves. Permite-se, des
se modo, que o empregador ponha fim ao vínculo de emprego por motivos
meramente técnicos - v. g.y por inadaptação do aprendiz - , sem que haja a ne
cessidade de pagamento de indenização. Ao mesmo tempo, buscou-se assegu
rar ao m enor a possibilidade de rescindir unilateralmente o contrato a qual
quer tempo e sem sofrer limitações.
Ocorre, entretanto, que a redação pouco precisa do parágrafo em epígrafe
acabou expressando mais que o devido. De fato, nem todas as hipóteses men
cionadas no art. 433 têm o condão de afastar a aplicação do estatuído no art.
479. No caso do inciso II, quando a falta disciplinar grave for praticada pelo
empregador, configurar-se-á a rescisão indireta do contrato, que assegura ao
empregado o direito a todas as verbas advindas de um a dispensa sem justa
causa (art. 483), inclusive a indenização prevista no art. 479. Pensamento em
contrário subvertería o princípio tutelar que fundamenta o direito do trabalho,
violaria o disposto no art. 7o, I, da CF, e, além disso, beneficiaria o infrator.
De outra parte, nos casos em que o em pregador dispensar o aprendiz de
maneira arbitrária - sem basear-se em alguma das hipóteses previstas nos in
cisos do artigo em comento - , tam bém deverá ser garantida a este últim o o
recebimento da indenização do art. 479 (exegese do art. 7o, I, da CF). Ressal
te-se, ainda, que, em qualquer caso de rescisão antecipada do contrato de
aprendizagem, quando este já tiver mais de um ano de existência, ao em pre
gado será assegurada a assistência de que trata o art. 477, § Io. Registre-se, por
fim, existir uma corrente doutrinária a sustentar que o escopo do art. 433 foi
a criação de um sistema de garantia provisória no emprego ao adolescente
aprendiz, sendo vedada a sua dispensa fora dos casos taxativamente previs
tos no artigo citado.
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Seção V
Das Penalidades

Art. 434. Os infratores das disposições deste Capítulo ficam sujeitos à
multa de valor igual a 1 (um) salário m ínim o regional, aplicada tantas
vezes quantos forem os menores empregados em desacordo com a lei, não
podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 (cinco) vezes o salário
mínimo, salvo no caso de reincidência, em que esse total poderá ser ele
vado ao dobro.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A m ulta em questão tem natureza adm inistrativa e, por isso, não reverte
em prol do trabalhador. A autoridade fiscalizadora tem a competência para
aplicá-la, observando os critérios estabelecidos na Portaria do MTE n. 290/97.
Cum pre esclarecer que o valor da m ulta foi triplicado pelo disposto no art.
2o da Lei n. 7.855/89. Já o sistema de valor de referência regional correspon
de, hoje, à Ufir, instituída pela Lei n. 8.383/91, como medida de valor tanto
de tributos quanto de multas e penalidades de qualquer natureza. Atualmente,
as disposições relativas à Ufir estão contidas no art. 6o da Lei n. 10.192/2001.
Art. 435. Fica sujeita à multa de valor igual a 1 (um) salário m ínim o
regional e ao pagamento da emissão de nova via a empresa que fizer na
Carteira de Trabalho e Previdência Social do menor anotação não previs
ta em lei.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A anotação falsa ou não prevista em lei na CTPS do m enor feita pelo em 
pregador sujeitará este ao pagamento da m ulta prevista no artigo em comen
to e ao ressarcimento das despesas derivadas da emissão de um a nova car
teira ao menor, sem prejuízo de eventual responsabilidade crim inal (art. 297
do CP).
Arts. 436 e 437. (R e v o g a d o s p e la L e i n. 10.097, d e 1 9 .1 2 .2 0 0 0 .)

Art. 438. São competentes para impor as penalidades previstas neste
Capítulo:
a)
no Distrito Federal, a autoridade de Ia instância da Delegacia Regio
nal do Trabalho;
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nos Estados e Território do Acre, os delegados regionais do Ministé
rio do Trabalho, Indústria e Comércio ou os funcionários por eles desig
nados para tal fim.
b)

O preceptivo em tela esclarece qual é a autoridade competente para impor
as multas decorrentes das violações das normas existentes neste Capítulo. Em
um prim eiro momento, essa atribuição cabe aos delegados regionais do tra
balho, que, no entanto, poderão delegar essa atribuição a outros funcioná
rios da SRT a eles subordinados.
Parágrafo único. O processo, na verificação das infrações, bem como na
aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título “Do Processo
de Multas Administrativas”, observadas as disposições deste artigo.
Com exceção da regra que define competência do delegado regional do tra
balho e dos funcionários por eles designados para a imposição das penalida
des, observar-se-á, quanto ao mais, o estatuído nos arts. 626 a 642 da CLT.
Seção VI
D isp osiçõ es Finais

Art. 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários.
Tratando-se, porém, de rescisão do contrato de trabalho, é vedado ao menor
de 18 (dezoito) anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, qui
tação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida.
N ovam ente, a principal questão que se coloca concerne à aplicação dos
dispositivos do CC/2002, que cuidam da capacidade (sobretudo, o art. 5o, pa
rágrafo único, V) às relações tipicamente reguladas pelo direito do trabalho.
Esse tema já foi tratado nos comentários feitos ao art. 402, cuja leitura reme
temos. Independentemente da posição jurídica que se adote, quando o menor
contar com mais de um ano de serviço, será sempre necessária, na rescisão, a
assistência do sindicato ou a presença da autoridade do Ministério do Traba
lho (art. 477, § Io).
Art. 440. Contra os menores de 18 (dezoito) anos não corre nenhum
prazo de prescrição.
A prescrição é, segundo a lição de Pontes de M iranda, a perda da preten
são material decorrente de um direito subjetivo, em razão da inércia de seu
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titular no prazo fixado pela lei. Atinge ela não o direito em si, mas a sua exi
gibilidade. A prescrição tem como fundam ento não exatamente o valor jus
tiça, mas os valores como a segurança e a certeza das relações jurídicas, que
tam bém são im portantes para a estabilização social.
No que tange às situações regidas pelo direito do trabalho, a principal re
gra prescricional encontra-se no art. 7o, XXIX, da CF. De acordo com ela,
aplicam-se às relações de emprego dois prazos de prescrição: o prim eiro de
cinco anos, relativo aos créditos resultantes da vigência do contrato de traba
lho - prescrição parcial - , o último de dois anos, quando da extinção do con
trato - prescrição total ou nuclear.
O artigo em comento, ao estabelecer que não corre contra o m enor de 18
anos nenhum tipo de prescrição, teve como objetivo afastar desse trabalha
dor a incidência tanto da prescrição parcial como da total. Uma questão que
suscita polêmica é saber se a regra celetista em apreço sofre influência das
norm as do CC que tratam do instituto da prescrição, principalm ente a pre
vista no art. 198,1. Mais uma vez, o problema que se coloca é o da prevalên
cia ou não da disciplina da capacidade apresentada no novel diploma civilista, em face das relações tipicam ente regidas pelo direito do trabalho. Tal
problema já foi tratado, de maneira ampla, nos comentários realizados ao art.
402, a cuja leitura remetemos.
Por fim, registre-se a existência de posição doutrinária a sustentar que a
presente regra do texto consolidado aplica-se somente ao menor trabalhador,
não ao menor herdeiro - v. g.y aquele que exige as obrigações decorrentes do
vínculo de emprego de um de seus pais - , com relação ao qual deve ser ob
servado o CC.
Art. 441.0 quadro a que se refere o item I do art. 405 será revisto bienal
mente.
Artigo com redaçõo dada peio Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
O quadro a que se refere o art. 4 0 5 ,1, é, atualmente, dado pela Portaria n.
88/2009 do MTE, que remete expressamente à Lista TIP, criada pelo Decreto
n. 6.481/2008. Nela, estão descritos locais e serviços considerados insalubres
ou perigosos para menores. O teor do mencionado rol deverá ser revisto a cada
dois anos pelo M inistério do Trabalho e Emprego, que poderá realizar con
sultas com as organizações de empregadores e trabalhadores interessadas.
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TÍTULO IV
D O C O N T R A T O IN D IV ID U A L D O T R A B A L H O

CAPÍTULO I
D IS P O S IÇ Õ E S GERAIS

Art. 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso,
correspondente à relação de emprego.
A expressão “contrato individual de trabalho”, adotada pelo legislador, é
equivocada, porque permite confundi-lo com outros contratos que também
têm por escopo o labor prestado por pessoa física, mas que não revestem rela
ção de natureza empregatícia - empreitada, mandato, representação etc. Esse
equívoco é ainda mais acentuado por conta da redação do art. 114 da CF, dada
pela EC n. 45/2004. Por ser da competência da Justiça do Trabalho processar e
julgar as ações oriundas da relação de trabalho, é evidente que muitos outros
contratos trabalhistas devem ser considerados, não exclusivamente o tratado
neste artigo. M elhor seria denom iná-lo contrato de emprego. Todavia, a de
nominação legal consagrou-se, sendo usual na doutrina e na jurisprudência,
daí ser a adotada.
O contrato de trabalho é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa física se
obriga, mediante remuneração, a prestar serviços não eventuais a outra pessoa
ou a entidade, sob a direção destas (arts. 2o e 3o da CLT).
Tem por características ser: a) bilateral ou sinalagmático - e não unilateral,
porque resulta em prestações de ambas as partes; b) oneroso - e não gratuito,
porque as partes transferem, reciprocamente, direitos uma à outra; c) consen
sual - e não formal, porque não requer forma especial, salvo exceções em que
se exige a forma escrita (ex.: atleta profissional); d) consensual - e não real, por
que se aperfeiçoa com a manifestação da vontade das partes e não com a entre
ga de coisa; e) de trato sucessivo - e não imediato, porque se desenvolve com o
tempo, aperfeiçoando-se sucessivamente; f) comutativo - e não aleatório, por
que as prestações - trabalho e salário - podem ser aquilatadas pelas partes
imediata ou mediatamente.
São elementos constitutivos - essenciais - do contrato de trabalho: a) a au
tonomia privada, visto que as partes podem dispor conforme seus próprios in
teresses, desde que observada sua função social, isto é, respeitados os princí
pios e as regras de proteção ao empregado e o interesse público (art. 444 da
CLT); b) a obrigação de fazer - facienda necessitas - , pois seu principal objeto
consiste na obrigação de fazer prestada pelo empregado, a qual é infungível e
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personalíssima - intuitu personae; c) a continuidade, uma vez que a relação de
emprego é contínua, de trato sucessivo e de débito perm anente, que não se
exaure numa única prestação; d) a subordinação, eis que incumbe ao emprega
dor dirigir o trabalho, ficando o empregado subordinado a tal poder de dire
ção (art. 2o da CLT); e) a alteridade, porque o trabalho se desenvolve por con
ta do empregador, o qual assume os riscos da atividade econômica (art. 2o da
CLT); f) a onerosidade, dada a existência de obrigações recíprocas e a transfe
rência recíproca de direitos. Sem tais elementos o contrato se descaracteriza:
faltando a continuidade, por exemplo, o trabalho pode ser reputado eventual;
ausente a subordinação, tem-se o labor autônomo etc.
Não são elementos essenciais: a profissionalidade, pois normalmente não se
exige que o empregado seja qualificado para o trabalho, salvo no caso de pro
fissões regulamentadas por lei - por exemplo, médico; a exclusividade, porque,
exceto cláusula contratual proibitiva, é permitido ao empregado manter outro
emprego simultaneamente (sobre a obtenção de novo emprego nas férias: art.
138 da CLT; e sobre cláusula de exclusividade, vide art. 22 da Lei n. 6.615/78 e
art. 11 da Lei n. 6.533/78); e a colaboração, porque, embora sejam inerentes à
relação de trabalho, os deveres de fidelidade, diligência e obediência por parte
do empregado, bem como os deveres de o empregador pagar salário e tratar
com dignidade o empregado, mesmo sem eles, o contrato pode subsistir, se as
partes assim desejarem ou tolerarem.
For fim, são elementos acidentais o termo e a condição. Termo é o evento fu
turo e certo, ao qual se subordina o nascimento ou a extinção de um negócio
jurídico. Distingue-se da condição, que é o evento futuro e incerto, ao qual se su
bordina a eficácia total ou parcial de um negócio jurídico (art. 121 do CC/2002).
É aquele cuja ocorrência é incerta - pode ocorrer ou não - , podendo ser, igual
mente, de diversos tipos.
No estudo do contrato de trabalho interessam apenas o termo final e a con
dição resolutiva (art. 127 do CC/2002), que extinguem o negócio jurídico ou
fazem cessar a sua eficácia. Ambos são admitidos excepcionalmente: o termo,
conforme o art. 443, §§ Io e 2o, e a condição resolutiva, consoante o art. 475, § 2o,
ambos da CLT (veja os comentários respectivos).
Parágrafo único. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade
cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados,
nem entre estes e os tomadores de serviços daquela.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.949, de 09.12.1994.

O dispositivo repete aquele contido no art. 90 da Lei n. 5.764/71, que define
a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime jurídico das socieda
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des cooperativas. Foi inserido na CLT com o objetivo bem -intencionado de
desestimular os pedidos de reconhecimento da existência da relação de empre
go entre membros e autênticas cooperativas de trabalho, integrantes de movi
mentos sociais, mas term inou incentivando a proliferação de falsas entidades
criadas com a intenção de subtrair a proteção legal a verdadeiros empregados,
aum entando, sobremaneira, os litígios trabalhistas. Demonstração típica de
que legislar em demasia é prejudicial.
O genuíno destinatário do parágrafo em questão é a pessoa física autônoma,
associada à cooperativa constituída com a finalidade de angariar serviços aos
seus membros sem objetivo de lucro (art. 3o da Lei n. 5.764/71). Distingue-se
do empregado por vários traços, entre eles, a associação para o alcance de um
fim comum, a liberdade de associação e desassociação, e, principalmente, a
autonomia. Se houver subordinação jurídica entre o trabalhador e aquele que
lhe toma os serviços, além dos outros elementos típicos do contrato de empre
go, tem-se descaracterizada a relação cooperada e configurado o vínculo empregatício, deixando de incidir a previsão em comento.
É importante ressaltar aqui o princípio da primazia da realidade, que, m ui
tas vezes, é propositadamente esquecido em benefício do formalismo jurídico.
Não é a forma de contratação que define o trabalhador como empregado ou
não e, sim, as circunstâncias de fato que envolvem a relação. O verdadeiro as
sociado de cooperativa é autônomo e age como tal; o empregado, supostamente
cooperado, subordina-se juridicamente a outrem, que exerce sobre ele o poder
de direção.
Art. 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candi
dato a emprego comprovação de experiência prévia por tem po superior a
6 (seis) meses no mesmo tipo de atividade.
Artigo acrescentado pela Lei n. 11.644, de 10.03.2008.

A Lei n. 11.644/2008 acrescentou à CLT o art. 442-A, o qual dispõe que, para
fins de contratação, o empregador não poderá exigir do candidato a emprego
comprovação de experiência por tempo superior a seis meses no mesmo tipo
de atividade.
Trata-se de reação do Poder Legislativo ao elevado grau de exigência de par
te dos empregadores, muitas vezes sem qualquer necessidade. São frequentes
anúncios em que se requer dos candidatos prova de vários anos de experiên
cia em funções para as quais a qualificação não tem relevância alguma. A in
tenção é louvável, todavia, em parte, é desmedida e de duvidosa eficácia.
Em diversas funções, a experiência de mais de seis meses não é apenas dese
jável, mas indispensável. Em regra, são aquelas que demandam maiores espe
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cialização e responsabilidade. Não se pode entender que uma entidade hospi
talar admita um cirurgião recém-diplomado, assim como não se crê que uma
grande empresa contrate gerente de finanças pouco experiente. Ou, ainda, que
empresa aérea empregue piloto de aeronaves de passageiros cuja licença tenha
sido obtida há pouco tempo. Sob esse ângulo, a generalidade da norma é per
niciosa.
Por outro lado, é pouco provável que a regra provoque os efeitos pretendi
dos pelo legislador. Como dito, ela proíbe a oferta de emprego mediante exi
gência de comprovação de experiência prévia superior a seis meses. Porém, não
vincula a escolha, de sorte que, no momento da seleção, é lícito ao empregador
optar pelo candidato mais experiente, o que torna letra morta o novo disposi
tivo legal. Além do mais, seu descumprimento implica tão somente a imposi
ção de multa pelo Ministério do Trabalho e Emprego (CLT, art. 510), que não
é persuasiva.
Art. 4 4 3 .0 contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita
ou expressamente, verbalmente ou por escrito e por prazo determinado
ou indeterminado.
O contrato de trabalho classifica-se quanto à forma em: a) tácito, que se cons
titui independentemente da manifestação expressa de vontade das partes, pela
simples execução; e b) expresso, que se constitui pela vontade expressa das par
tes, podendo ser verbal ou escrito. Usualmente, o contrato é expresso e verbal,
mas alguns devem ser, obrigatoriamente, escritos; por exemplo, os contratos de
artista (art. 9o da Lei n. 6.533/78), de atleta profissional (art. 28 da Lei n. 9.615/98),
de músico (art. 69 da Lei n. 3.857/60), de radialista (art. 8o da Lei n. 6.615/78),
de aprendizagem (art. 428 da CLT) etc.
Q uanto à duração, o contrato pode ser ajustado por prazo determinado (a
termo) ou por prazo indeterminado. O contrato por prazo determinado cons
titui exceção, sendo admitido apenas nas hipóteses legalmente previstas (veja
§§ Io e 2o, a seguir). Diversamente, o contrato por prazo indeterminado repre
senta a regra, sendo preferido e presumido em decorrência do princípio da con
tinuidade da relação de emprego.
§ Io Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho
cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços es
pecificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de
previsão aproximada.
Antigo parágrafo único renum erado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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O parágrafo em apreço cuida do contrato por prazo determinado, também
denominado contrato a termo. Termo é o evento futuro e certo ao qual se subordi
na o nascimento ou a extinção de um negócio jurídico. É aquele cuja ocorrên
cia é certa - necessariamente acontecerá. Distingue-se da condição, cuja ocor
rência futura é duvidosa (sobre a distinção entre termo e condição, veja a parte
final do comentário ao caput do art. 442, supra).
Uma vez certa a ocorrência do evento, o termo pode ser certo (determinado)
ou incerto (indeterminado) no que diz respeito ao momento de sua realização.
Certo é o termo que se implementa em data previamente conhecida - por exem
plo: a expiração do contrato de experiência em noventa dias - , e incerto é aque
le cujo implemento ocorre em data desconhecida a prioriy mas suscetível de
previsão aproximada - por exemplo: o término da safra ou da obra. Resumi
damente, certus any certus quando - ou termo certo - é aquele cuja ocorrência
é certa e cuja data é sabida por antecipação; e certus any incertus quando - ou
termo incerto - é aquele que certamente acontecerá, mas que não se sabe an
tecipadamente quando vai ocorrer. Essa é a razão de afirmar-se que o contra
to a termo é de duração determinada ou determinável.
Assim, a primeira parte do parágrafo refere-se a contrato estipulado a termo
certo: “Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja
vigência dependa de termo prefixado”; e a segunda cuida de contrato ajustado
a termo incerto, cuja duração depende “da execução de serviços especificados
ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproxi
mada”.
§ 2o O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando:
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O princípio de continuidade enuncia que o contrato de trabalho deve durar
o máximo possível, pois, em regra, o emprego é a fonte de subsistência do em
pregado e de sua família. Uma das consequências desse princípio é a preferên
cia pelos contratos de duração indeterminada, em detrim ento dos contratos
de duração determinada ou determinável - a termo certo ou a termo incerto.
Os contratos de duração indeterminada conferem ao empregado maior prote
ção; por exemplo, a possibilidade de beneficiar-se com a garantia provisória de
permanência no emprego - estabilidade em sentido im próprio, também de
nominada estabilidade provisória, temporária ou especial - , ou, na hipótese da
despedida sem justa causa, de receber o aviso-prévio (art. 487 da CLT), a inde
nização de 40% do FGTS (art. 18, § Io, da Lei n. 8.036/90) e o seguro-desemprego (art. 3o da Lei n. 7.998/90). Isso não ocorre nos contratos de prazo de
terminado, em bora em alguns casos seja reconhecido o direito a garantia no
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emprego, como exemplificam a Súmula n. 244, III, do TST, referente à gestan
te, a Súmula n. 378, III, do TST, relativa ao empregado acidentado, ou o art. Io,
§ 4o, da Lei n. 9.601/98, que trata de contratos a prazo determinado. Por isso,
a contratação a termo só é admitida nas hipóteses legalmente previstas, que são
as referidas nas alíneas deste § 2o, e na Lei n. 9.601/98.
Tais contratos da Lei n. 9.601/98 constituem um capítulo à parte. São admi
tidos em qualquer tipo de atividade, permanente ou temporária, mas apenas
para elevar o número de empregados já existentes na empresa, até o limite má
ximo fixado pelo legislador (art. 3o da Lei n. 9.601/98); requerem autorização
prévia por negociação coletiva (art. Io da Lei n. 9.601/98), com discriminação
individualizada de cada empregado contratado nesse sistema (art. 4o, § 3o, da
Lei n. 9.601/98). Entretanto, sua utilização na prática tem sido limitada ou qua
se inexistente, pois não se criam empregos por decreto.
de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo;
a)

Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Trata-se de serviços que, por sua natureza, não se desenvolvem de maneira
permanente, isto é, que não se destinam a durar no tempo. São vários os exem
plos, alguns previstos expressamente pela legislação, como os contratos de:
aprendiz (art. 428 da CLT); artista (art. 10, II, da Lei n. 6.533/78); atleta profis
sional (art. 30 da Lei n. 9.615/98); obra certa (Lei n. 2.959/56); peão de rodeio
(art. 2o, II, da Lei n. 10.220/2001); radialista (art. 8o, II, da Lei n. 6.615/78); sa
fra (art. 14, parágrafo único, da Lei n. 5.889/73, e art. 19, parágrafo único, do
Decreto n. 73.626/74); técnico estrangeiro (art. I o do Decreto-lei n. 691/69);
treinador de futebol (art. 6o, I, da Lei n. 8.650/93) etc.
b ) de atividades empresariais de caráter transitório;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Trata-se de atividades empresariais transitórias, vale dizer, empreendimen
tos não permanentes, como o comércio de produtos de época, as atividades
voltadas ao turismo em épocas de temporada etc.
c) de contrato de experiência.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O contrato de experiência é aquele destinado a que as partes possam avaliar-se reciprocamente. A avaliação abrange os mais diversos aspectos, como a qua

RICARDO REGIS LARA1A

ARTS. 443 A 445

|

325

lificação, a destreza e a disciplina do empregado ou a adimplência, o trato e as
propostas do empregador, entre outros.
Normalmente, o contrato de experiência é admitido em qualquer atividade
e para qualquer empregado, independentemente do nível hierárquico ou cul
tural. Desde que atendida sua finalidade, não há restrições a que seja celebra
do, inclusive nos contratos de empregados domésticos, aos quais não se apli
cam as normas da CLT (art. 7o, a). Contrário senso, não é lícita sua celebração
nos casos em que a experimentação já tenha ocorrido, como nas hipóteses de
readmissão de ex-empregado em condições idênticas às de contrato anterior e
recente, na contratação como empregado de trabalhador que já tenha traba
lhado anteriorm ente com o tem porário (art. 11, parágrafo único, da Lei n.
6.019/74) etc.
Art. 444. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre
estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às
disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam
aplicáveis e às decisões das autoridades competentes.
No Direito do Trabalho, vigora o mesmo princípio da autonomia da vonta
de privada que regula o Direito Comum, que, por sinal, é fonte subsidiária de
normas trabalhistas (art. 8o, parágrafo único, da CLT). Por pertencer o Direito
do Trabalho ao ramo do Direito Privado, é possível estipular como contrato tudo
o que não seja proibido pelas regras de proteção ao empregado. No entanto, o
limite de tal autonomia da vontade é mais estreito que o verificado no Direito
Civil, posto que as partes, na relação de emprego, encontram-se em situação
desigual de poder e sujeição, razão pela qual são bastante numerosas as regras
de proteção ao empregado que tolhem sobremaneira a possibilidade de esti
pulação contratual. Cabe notar que a função social do contrato, tão destacada
no CC/2002, é realidade que se verifica no Direito do Trabalho desde sua for
mação.
Art. 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser
estipulado por mais de 2 (dois) anos, observada a regra do art. 451.
Caput com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
O artigo em comento estabelece a regra geral de que os contratos a termo
não podem durar mais que dois anos. A mesma regra é encontrada em leis es
parsas, como as que regulam o trabalho do artista (art. 10, II, da Lei n. 6.533/78),
do radialista (art. 8o, II, da Lei n. 6.615/78), do técnico estrangeiro (art. Io do
Decreto-lei n. 691/69), do treinador de futebol (art. 6o, I, da Lei n. 8.650/93),
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do trabalhador admitido nos termos da Lei n. 9.601/98 (art. 3o do Decreto n.
2.490/98), do peão de rodeio (art. 2o, II, da Lei n. 10.220/2001) e do aprendiz
(art. 428 da CLT), salvo se este últim o for pessoa com deficiência (CLT, art.
428, § 3o). Porém, esse limite não é absoluto: há exceções, como na hipótese
do atleta profissional, cujo contrato pode durar até cinco anos (arts. 29 e 30
da Lei n. 9.615/98), ou na hipótese do contrato de safra, cuja duração é sem
pre inferior a um ano (parágrafo único do art. 14 da Lei n. 5.889/73 e pará
grafo único do art. 19 do Decreto n. 73.626/74). Existem, ainda, diversas re
gras especiais sobre a duração m ínim a e máxima, detalhadas no parágrafo
único, a seguir. A menção feita ao art. 451 representa que, mesmo havendo
prorrogação, o prazo máximo não pode ser ultrapassado, isto é, que a soma
do contrato e de sua eventual prorrogação não pode ultrapassar o limite pre
visto em lei.
Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder de 90
(noventa) dias.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02. J967.

A par da regra geral do caput deste artigo, há uma série de regras especiais:
a) o contrato de experiência não pode durar mais que noventa dias (arts. 443,
§ 2o, c, e 445, parágrafo único, da CLT); b) o contrato do adeta profissional pode
durar até o máximo de cinco anos, em se tratando do primeiro contrato fir
mado com entidade formadora de atleta (art. 29 da Lei n. 9.615/98), ou o m í
nimo de três meses até o máximo de cinco anos para os demais contratos (art.
30 da Lei n. 9.615/98); c) o contrato do peão de rodeio pode durar o mínimo
de quatro dias e o máximo de dois anos (art. 2o, II, da Lei n. 10.220/2001); d)
o contrato do aprendiz tem a duração proporcional ao tempo de duração da
aprendizagem determinado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, limitado
ao máximo de dois anos, “exceto quando se tratar de aprendiz portador de defi
ciência” (art. 428, § 3o, da CLT); e) o contrato de obra certa tem a duração pro
porcional à da obra ou da parcela desta desenvolvida pelo empregado (Lei n.
2.959/56), limitado ao máximo de dois anos (art. 445 da CLT), estando supe
rada a Súmula n. 195 do STF, que admitia a duração de até quatro anos; f) o
contrato de safra tem a duração dependente da duração da safra, mas não pode
ser superior a um ano, já que depende das variações estacionais da atividade
agrária, que ocorrem, no máximo, nesse prazo (art. 14, parágrafo único, da Lei
n. 5.889/73, e art. 19, parágrafo único, do Decreto n. 73.626/74); g) o contrato
rural por pequeno prazo para o exercício de atividades de natureza tem porá
ria pode durar até dois meses no período de um ano (art. 14-A, § Io, da Lei n.
5.889/73).
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Art. 446. (Revogado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.)

Art. 447. Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contra
to verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os interes
sados na conformidade dos preceitos jurídicos adequados à sua legitimidade.
Costuma-se afirmar que o artigo estabelece o óbvio, o que não é verdade. O
legislador quis dizer que, à falta de provas, o ordinário deve ser presumido e o
extraordinário cabe ser comprovado. Assim, por exemplo, à míngua de outros
elementos, deve-se entender que o trabalho foi ajustado para fins lícitos, por
oito horas diárias e quarenta e quatro semanais (art. 7o, XIII, da CF), que o sa
lário foi pactuado pelo mínimo (art. 7o, IV, da CF) etc.
Art. 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa
não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados.
O artigo cuida de dois temas: o primeiro, mais simples, é o da mudança na
estrutura jurídica da empresa, tratado também no art. 10 da Consolidação. So
bre ele, o dispositivo não causa nenhuma dificuldade em sua interpretação. Es
tabelece que são irrelevantes as mudanças na estrutura jurídica empresarial no
que se refere à manutenção do contrato de emprego, como a mudança do tipo
societário - por exemplo, de sociedade anônima para limitada - , a alteração do
objetivo social etc. Pode ocorrer que tais modificações impliquem novo enqua
dramento sindical do empregador e de seus empregados. Mas essa questão só
tem relevância no tocante à aplicação das normas previstas nos acordos e con
venções coletivos e das sentenças normativas, isto é, que concerne à eficácia
temporal daquelas regras, assunto que foge ao tema abordado (veja a Súmula
n. 277 do TST, que adota uma das diversas teorias existentes a respeito).
O segundo tema tratado no artigo em comento é o da sucessão de emprega
dores, cuja complexidade extrapola, em muito, a simplicidade do dispositivo.
O conceito original de sucessão trabalhista aqui previsto era de simples m u
dança na propriedade do empreendimento. Entretanto, tal conceito foi amplia
do pela jurisprudência e pela doutrina, entendendo-se atualmente como a trans
ferência da titularidade da unidade econômico-jurídica a outro empregador.
O instituto tem fundamento no princípio da continuidade do contrato de em
prego e na ideia de impessoalidade da figura do empregador - despersonalização - , salvo se ele for pessoa física (art. 483, § 2o, da CLT). Também se funda
na premissa de que créditos trabalhistas são garantidos pelo patrim ônio do
empreendimento.
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São três as modalidades de sucessão de empregadores: a sucessão de empre
sas - ou do empreendimento que ocorre entre pessoas jurídicas ou físicas,
por meio de atos de vontade, como na alienação, fusão, cisão, incorporação etc.
(OJ Transitória n. 28 da SDI-1 do TST); a sucessão causa mortis, que ocorre pela
morte do empregador pessoa física ou equiparado, sendo facultado ao empre
gado romper o contrato de trabalho ou prosseguir com os sucessores (art. 483,
§ 2o, da CLT); e a sucessão inominada, que ocorre com a extinção do emprega
dor pessoa física ou jurídica, e sua substituição por entidade sem personalida
de jurídica - sucessão da sociedade pela massa falida, da pessoa física pelo es
pólio etc.
Em regra, na sucessão trabalhista, o sucessor responde integralmente pelas
obrigações do sucedido. Mas as consequências variam conforme a sucessão seja
total ou parcial, e a extinção da relação de emprego ocorra antes ou depois da
sucessão. Além disso, há casos em que a sucessão resulta em efeitos diversos,
ou sequer se configura. Vejamos cada uma delas.
Na sucessão total, que se dá quando o sucedido deixa de existir, por ser absor
vido integralmente pelo sucessor, aplica-se a regra geral de que este responde
por todas as obrigações do sucedido, tanto em relação aos contratos de traba
lho em vigor à época da sucessão, quanto em face dos contratos extintos ante
riormente (OJs Transitórias ns. 28 e 48 da SDI-1 do TST).
Na sucessão parcial, que tem vez quando somente parte da unidade econômico-jurídica é transferida ao sucessor, permanecendo outra parte na titulari
dade do sucedido - por exemplo, alienação de filiais, de estabelecimentos, de
departamentos etc. - , as consequências podem ser diversas. Os contratos em vi
gor não são atingidos, salvo se o empregador for pessoa física (art. 483, § 2o, da
CLT), aplicando-se a eles a regra geral de que o sucessor responde integralmen
te pelas obrigações trabalhistas do sucedido. Vale dizer, o sucedido é substituído
pelo sucessor, que passa a figurar como novo empregador daqueles emprega
dos. Quanto aos contratos extintos antes da sucessão, não havendo fraude, per
manece a responsabilidade do sucedido, sem obrigação para o sucessor. Mas
caso se verifique o intuito de ffaudar os direitos dos empregados (art. 9o da
CLT) ou a simples transferência de todo o ativo do sucedido ao sucessor, mes
mo sem o intuito de burla, ambos podem responder de maneira subsidiária ou
solidária, conforme o caso, mantendo-se normalmente a responsabilidade do
sucessor (OJ Transitória n. 30 da SDI-1 do TST). Assim aconteceu quando da
intervenção nos bancos por meio do Proer (OJ n. 261 da SDI-1 do TST).
O caso da concessão de serviço público é peculiar. Segundo o TST, quando uma
empresa (primeira concessionária) outorga à outra (segunda concessionária)
bens de sua propriedade, no todo ou em parte, mediante arrendam ento, ou
qualquer outra forma contratual, a título transitório, as consequências podem

RICARDO REGIS LARA1A

ARTS. 448 E 449

|

329

ser diversas: a) havendo a cessação do contrato de trabalho após a entrada em
vigor da concessão, a segunda concessionária responde como sucessora pelos
direitos decorrentes do contrato de trabalho, sem prejuízo da responsabilida
de subsidiária da primeira concessionária pelos débitos trabalhistas contraídos
até a concessão; b) sendo o contrato de trabalho extinto antes da vigência da
concessão, a responsabilidade pelos direitos dos trabalhadores é exclusivamen
te da antecessora. Tal solução, construída a partir da privatização da Rede Fer
roviária Federal S/A, foi estendida às hipóteses análogas por meio da OJ n. 225
da SDI-1 do TST.
No caso de desmembramento de municípios, não se configura a sucessão. De
vido à sua autonom ia e à indisponibilidade de seus bens, cada um responde
pelos direitos trabalhistas dos empregados no período em que figurarem como
real empregador (OJ n. 92 da SDI-1 do TST).
Conforme a jurisprudência do STJ, não ocorre sucessão na hipótese de alie
nação judicial conjunta ou separada de ativos do devedor, em casos de deferi
mento de recuperação judicial ou de decretação da falência. Isso porque, os
arts. 60, parágrafo único, e 141, II, da Lei n. 11.101/2005, preveem que a alie
nação judicial é livre de qualquer ônus e não resulta em sucessão do arrema
tante nas obrigações do devedor. O § 2o, do mesmo art. 141, ainda acrescenta
que os empregados do devedor contratados pelo arrematante devem ser admi
tidos mediante novos contratos, não respondendo este mesmo arrematante pe
las obrigações decorrentes do contrato anterior. Tais dispositivos não são facil
mente aceitos no âmbito trabalhista por contrariarem os princípios de proteção
ao trabalhador e de continuidade da relação de emprego. Todavia, parece que
foi intenção estimular a alienação e elevar-lhe o preço, mediante a garantia dada
ao adquirente de não se deparar no futuro com ações inesperadas de parte dos
ex-empregados da empresa em recuperação judicial ou do falido.
Art. 449. Os direitos oriundos da existência do contrato de trabalho sub
sistirão em caso de falência, concordata ou dissolução da empresa.
A matéria, anteriormente disciplinada pelo Decreto-lei n. 7.661/45, conhe
cido como Lei de Falências, passou a ser objeto da Lei n. 11.101 (art. 201), pu
blicada em 09.02.2005. Pela disciplina em vigor, não existe mais a concordata
preventiva, substituída pela recuperação judicial; permanece, porém, a possi
bilidade de decretação da falência do empresário ou da sociedade empresarial,
excetuando-se, contudo, os casos de empresa pública, sociedade de economia
mista, instituição financeira pública ou privada (sobre esta veja a parte final do
comentário a este mesmo dispositivo), cooperativa de crédito, consórcio, enti
dade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistên
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cia à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização ou qualquer ou
tra entidade equiparada a estas mencionadas (art. 2o da Lei n. 11.101/2005).
O deferimento da recuperação judicial e a decretação da falência não extinguem os créditos trabalhistas, nem fazem cessar a competência da Justiça do
Trabalho para julgá-los até a apuração do respectivo montante (arts. 6o, § 2o, e
76 da Lei n. 11.101/2005), ou seja, até a liquidação de sentença ou o julgamen
to dos eventuais embargos, impugnação (art. 884 da CLT) ou agravo de peti
ção supervenientes (art. 897, a, da CLT). Porém, o deferimento da recuperação
ou a decretação da quebra suspendem a prescrição e o curso das ações em face
do devedor (art. 6o da Lei n. 11.101/2005), salvo em caso de plano especial de
recuperação de microempresa ou empresa de pequeno porte (art. 71 ,1 e pará
grafo único, da Lei n. 11.101/2005). Na recuperação, a suspensão dos proces
sos não pode ser superior a 180 dias (art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005). De
pois, tanto as ações quanto as execuções trabalhistas podem ser normalmente
concluídas na Justiça do Trabalho, ainda que o crédito já esteja inscrito no qua
dro geral de credores (art. 6o, § 5o, da Lei n. 11.101/2005). Contudo, a despei
to da previsão expressa da lei, o STJ tem decidido que as execuções devem tra
mitar na Justiça do Trabalho até a apuração do crédito e, daí em diante, no juízo
universal da recuperação, como ocorre na falência (STJ, CC n. 103.025/SP,
Proc. n. 0026066-16.2009.3.00.0000,2a Seção, rei. Min. Fernando Gonçalves, j.
14.10.2009, DJe 05.11.2009). Na falência, as ações em face do falido também
são retomadas após a suspensão, mas as execuções são suspensas em definiti
vo, devendo ser concluídas perante o juízo universal, com uma única ressalva.
A antiga Lei de Falências mandava que, se houvesse bens penhorados no juízo
da execução trabalhista, a praça fosse por este realizada, revertendo-se à mas
sa todo o seu produto para a divisão entre os credores, inclusive o individual.
Excetuava-se a circunstância de já ter havido arrematação antes da decretação
da quebra, caso em que deveria ser primeiramente satisfeito o credor indivi
dual, revertendo-se a sobra que porventura existisse (art. 24, § I o, do Decreto-lei n. 7.661/45). Todavia, firmou-se jurisprudência no sentido de que, em qual
quer hipótese, se fosse a penhora anterior à falência, os bens deveríam ser
levados à praça na Justiça do Trabalho para a satisfação do crédito individual,
revertendo-se à massa somente a eventual sobra (Súmula n. 44 do extinto TFR).
Em essência, a nova lei repetiu a anterior, ao prever que o produto dos bens
penhorados ou apreendidos entrem para a massa (art. 108, § 3o, da Lei n.
11.101/2005). Caberia supor que fosse mantida essa jurisprudência, mas isso
não ocorreu.
A recuperação judicial é um processo complexo que visa à superação da cri
se econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fon
te produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, pre
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servando a empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica (art.
47 da Lei n. 11.101/2005). Pode ser promovida por diversos meios, entre eles a
cisão, a incorporação, a fusão ou a transformação de sociedade, o trespasse ou
o arrendamento de estabelecimento, até mesmo para sociedade constituída pe
los próprios empregados (art. 50, II e VII, da Lei n. 11.101/2005). Todavia, a
alienação judicial de ativos, conjunta ou separadamente, não implica sucessão
por parte do arrematante (art. 60, caput e parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005).
O mesmo ocorre na falência (art. 141, II, da Lei n. 11.101/2005), o que encon
tra resistência no âmbito trabalhista, embora pareça que a intenção foi estimu
lar a alienação por melhor preço, mediante a garantia ao adquirente de não res
ponder pelos créditos dos ex-empregados da empresa em recuperação judicial
ou do falido (veja parte final do comentário ao art. 448).
Na recuperação, os créditos relativos a salários stricto sensu> até o limite de
cinco salários mínimos, vencidos nos três meses anteriores ao pedido de recu
peração judicial, devem ser quitados em até trinta dias (art. 54, parágrafo úni
co, da Lei n. 11.101/2005). Já os créditos oriundos da relação de trabalho e os
decorrentes de acidentes, vencidos até a data do pedido e que não sejam obje
to de ação judicial, devem ser pagos em prazo não superior a um ano (art. 54
da Lei n. 11.101/2005).
Tais regras não se aplicam à hipótese de deferimento de plano especial de re
cuperação de microempresa ou empresa de pequeno porte, pois nesta só se in
cluem os créditos quirografários (art. 7 1 ,1, da Lei n. 11.101/2005). Vale dizer
que, em tais casos, os créditos trabalhistas não são atingidos de nenhuma ma
neira pela recuperação. Como acontecia na concordata, na recuperação judi
cial se computam atualização monetária e juros legais (Súmula n. 227 do STF).
A falência também é um processo complexo, que tem por escopo preservar
e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos produtivos, inclu
sive os intangíveis, da empresa (art. 75 da Lei n. 11.101/2005). Nela, os crédi
tos relativos a salário em sentido estrito, até o limite de cinco salários mínimos,
vencidos nos três meses anteriores à decretação, podem ser pagos tão logo haja
disponibilidade de caixa, antes mesmo de sua inclusão no quadro geral de cre
dores (art. 151 da Lei n. 11.101/2005). Os demais créditos, até o limite de 150
salários mínimos, devem ser habilitados perante o juízo universal da falência,
tendo prevalência sobre quaisquer outros (art. 8 3 ,1, da Lei n. 11.101/2005). O
eventual saldo que exceder a esse limite (art. 83, VI, c, da Lei n. 11.101/2005),
assim como os créditos trabalhistas cedidos a terceiros (art. 83, § 4o, da Lei n.
11.101/2005), são reputados quirografários, perdendo a preferência.
Como na recuperação, a atualização monetária é exigível na falência, mas os
juros vencidos após a decretação da quebra só o são se o ativo apurado bastar
para o pagamento dos credores subordinados (art. 124 da Lei n. 11.101/2005).
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Em suma, a decisão sobre o seu pagamento compete ao juízo universal, depen
dendo da sobra da arrecadação, o que é raro ocorrer.
Com a nova lei, vislumbra-se a possibilidade de ser requerida a quebra do
devedor por inadimplência de crédito trabalhista, visto que, atualmente, o pe
dido pode ser formulado por qualquer credor (art. 97, IV, da Lei n. 11.101/2005),
e não apenas por comerciante, inclusive com base em certidão expedida pelo
juízo da execução, caso o devedor seja executado por quantia líquida não paga
e não deposite ou não indique bens à penhora dentro do prazo legal (art. 94,
II, III e § 4o, da Lei n. 11.101/2005). A questão, porém, deverá ser dirimida pela
jurisprudência.
Como foi visto, as instituições financeiras não estão sujeitas à recuperação
judicial e à falência (art. 2o, II, da Lei n. 11.101/2005). Elas submetem-se à in
tervenção ou à liquidação extrajudicial promovidas pelo Bacen, nos termos da
Lei n. 6.024/74. Nessas duas hipóteses, bem como na liquidação extrajudicial
de empresas de qualquer outro ramo de atividade, mantém-se a competência
da Justiça do Trabalho para processar e julgar até o final as ações e as execuções
em face do devedor. É o que se depreende dos arts. 5o e 29 da Lei de Execuções
Fiscais (Lei n. 6.830/80), de aplicação subsidiária à execução trabalhista, con
forme o art. 889 da CLT (OJ n. 143 da SDI-1 do TST). Os créditos em face das
empresas submetidas a regime de intervenção ou liquidação extrajudicial são
sujeitos à atualização monetária (art. 46 do ADCT). Também são acrescidos de
juros de mora, exceto em caso de liquidação de entidades financeiras pelo Ba
cen, hipótese em que não incidem (art. 18, d, da Lei n. 6.024/74 e Súmula n.
304 do TST).
§ I o Na falência, constituirão créditos privilegiados a totalidade dos sa
lários devidos ao em pregado e a totalidade das indenizações a que tiver
direito.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 6.449, de 14.10.1977

Este parágrafo foi tacitamente derrogado pela Lei n. 11.101/2005, que regu
lou inteiramente a matéria. Essa lei prevê que, na falência, os créditos relativos
a salário em sentido estrito, até o limite de cinco salários mínimos, vencidos nos
três meses anteriores à decretação, podem ser pagos tão logo haja disponibili
dade de caixa, antes mesmo de sua inclusão no quadro geral de credores (art.
151 da Lei n. 11.101/2005), e que os demais créditos, até o limite de 150 salários
mínimos, devem ser habilitados perante o juízo universal da falência, tendo pre
valência sobre quaisquer outros (art. 83 ,1, da Lei n. 11.101/2005). Prevê ainda
que o eventual saldo que exceder a esse limite (art. 83, VI, c, da Lei n. 11.101/2005),
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assim como os créditos trabalhistas cedidos a terceiros (art. 83, § 4o, da Lei n.
11.101/2005), são reputados quirografários, perdendo a preferência.
§ 2o Havendo concordata na falência, será facultado aos contratantes
tornar sem efeito a rescisão do contrato de trabalho e consequente indeni
zação, desde que o empregador pague, no mínimo, a metade dos salários
que seriam devidos ao empregado durante o interregno.
O juízo da falência pode permitir a continuação provisória das atividades do
falido (art. 99, XI, da Lei n. 11.101/2005), circunstância em que se opera a su
cessão inominada, isto é, a sucessão do empresário ou da sociedade empregadora cuja quebra foi decretada, pela entidade sem personalidade jurídica que
é a massa falida. Mas essa não é a praxe: normalmente, a decretação da falên
cia implica a extinção dos contratos de trabalho dos empregados do falido, em
virtude de o estabelecimento haver sido lacrado e de seus bens haverem sido
arrecadados (art. 109 da Lei n. 11.101/2005).
Diferentemente do Decreto-lei n. 7.661/45, que permitia a conversão da fa
lência em concordata suspensiva (arts. 177 a 185), a Lei n. 11.101/2005 não pre
vê, de modo expresso, a possibilidade de convolar a falência em recuperação
judicial. Assim, em tese, não havería mais condição de o empregador anular a
extinção provocada pela falência e retomar os contratos pagando, no mínimo,
a metade dos salários do período entre a decretação da quebra e a concessão
da concordata. De qualquer modo, mesmo antigamente, essa hipótese era pou
co usual, pois costumava ser preferível - e mais barato - para o empregador
contratar novos empregados em vez de readmitir os antigos.
Art. 450. Ao empregado chamado a ocupar, em comissão, interinamente,
ou em substituição eventual ou temporária, cargo diverso do que exercer
na empresa, serão garantidas a contagem do tempo naquele serviço, bem
como volta ao cargo anterior.
A substituição caracteriza-se pelo fato de o empregado ocupar o cargo de ou
tro trabalhador que se encontra temporariamente afastado, inclusive por m o
tivo de férias (Súmula n. 159,1, do TST). Já o comissionamento é caracterizado
pela circunstância de o empregado ocupar cargo de provimento temporário
mediante gratificação ou comissão de função, sendo normalmente consisten
te em cargo de confiança - por exemplo, o cargo de confiança bancária (art.
224, § 2o, da CLT). Por sua vez, a interinidade caracteriza-se pelo empregado
ocupar temporariamente cargo diverso do seu, que se encontra vago.
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O empregado ocupante de cargo em substituição, comissionamento ou interinidade pode retornar ao cargo de origem, o que é denom inado reversão.
Nessa hipótese, podem ser suprimidas as vantagens salariais percebidas duran
te a ocupação do cargo superior (arts. 450 e 468, parágrafo único, da CLT). To
davia, enquanto for ocupado o cargo, não podem ser diminuídas (Súmula n.
372, II, do TST). Além disso, a supressão também não é possível se o emprega
do permanecer no cargo por dez anos ou mais (Súmula n. 372,1, do TST). Afo
ra o comissionamento, que pode ocorrer em longo prazo, a reversão não deve
ser cogitada em casos de substituição ou interinidade se o empregado assim
permanecer por muitos anos, porque estas circunstâncias são sempre provisó
rias e tendentes a durar pouco tempo.
Art. 451. O contrato de trabalho por prazo determ inado que, tácita ou
expressamente, for prorrogado mais de uma vez passará a vigorar sem de
terminação de prazo.
Já que o contrato de trabalho pode ser ajustado de maneira tácita ou expres
sa, a prorrogação também poderia sê-lo. Entretanto, o contrato tácito é sem
pre pactuado a prazo indeterminado, porque o ajuste de termo só pode ocor
rer de m odo expresso. Note-se que, nos contratos a prazo determ inado, é
preciso preestabelecer a data de seu vencimento ou o evento futuro e certo
consistente na execução de serviço especificado ou na realização de certo acon
tecimento (art. 443, § Io, da CLT), o que é impossível ocorrer de forma tácita.
Sendo assim, a prorrogação do contrato deve sempre ser expressa. Na verdade,
o que o legislador denomina prorrogação tácita nada mais é que a prorrogação
sem determinação de prazo, isto é, a transformação do contrato a term o em
contrato a prazo indeterminado, o que acontece quando o contrato a prazo é
prorrogado mais de uma vez.
O contrato a termo só pode receber uma única prorrogação, salvo em se tra
tando de contrato de técnico estrangeiro (art. Io do Decreto-lei n. 691/69), de
contrato firm ado nos term os da Lei n. 9.601/98 (arts. Io e 3o do Decreto n.
2.490/98) e de atleta profissional (art. 30, parágrafo único), que podem ser pror
rogados mais de uma vez. Além disso, contrato e prorrogação, somados, não po
dem ultrapassar o tempo máximo de duração (art. 445 da CLT). O exemplo do
contrato de experiência, cuja duração máxima é de noventa dias, indica ser es
se o tempo que ambos podem somar, não podendo o contrato durar noventa
dias e a prorrogação outro tanto, em um total de 180 dias (Súmula n. 188 do
TST). Essa segunda interpretação contraria a regra in dubio pro operário, por ser
menos benéfica ao empregado, bem como viola o princípio da continuidade do
contrato, visto que os ajustes a termo devem ser admitidos restritivamente.
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Art. 452. Considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suce
der, dentro de 6 (seis) meses, a outro contrato por prazo determinado, salvo
se a expiração deste dependeu da execução de serviços especializados ou da
realização de certos acontecimentos.
A sucessão de contratos a prazo determinado faz presumir a burla à legisla
ção, porque, em tese, não haveria justificativa para o ajuste de termo (veja co
mentário ao art. 443, § Io). O próprio legislador tratou de estabelecer que tal
presunção é relativa ao ressalvar a ocorrência de serviços especializados ou a
realização de certos acontecimentos, como dispõe o art. 443, § Io, da Consoli
dação. Em termos práticos, isso significa que, até prova em contrário, a cele
bração, com o mesmo empregado, de dois ou mais contratos a prazo determi
nado, em intervalo inferior a seis meses entre eles, induz à presunção de que se
trata de contratos a prazo indeterminado. Nessa hipótese, cabe ao empregador
comprovar a existência de justificativa para a contratação a termo.
Aqui também há exceção à regra: o técnico estrangeiro pode celebrar suces
sivos contratos a prazo determinado, sem que sejam considerados a prazo in
determinado (art. Io do Decreto-lei n. 691/69).
Art. 453. No tempo de serviço do empregado, quando readmitido, serão
computados os períodos, ainda que não contínuos, em que tiver trabalhado
anteriormente na empresa, salvo se houver sido despedido por falta grave,
recebido indenização legal ou se aposentado espontaneamente.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 6.204, de 29.04.1975.

O artigo cuida da soma de períodos descontínuos, tam bém denom inada
accessio temporis, que, hoje, é quase impossível de ser promovida, devido ao
instituto restringir-se aos empregados que, admitidos anteriormente à promul
gação da Constituição de 1988, não optaram pelo regime do FGTS e ainda man
têm o direito à indenização de antiguidade dos arts. 477 e 478 da CLT, o que é
raríssimo ocorrer. Atualmente, o FGTS é obrigatório a todos os empregados,
conforme o inciso III do art. 7o da CF, não sendo aplicáveis aos novos empre
gados os referidos dispositivos da CLT. E, mesmo antes disso, praticamente to
dos os empregados optavam ou eram induzidos a optar pelo FGTS, não fazen
do jus àquela indenização e ao accessio temporis.
Antes de ser promulgada a CF/88, quando o empregado não optasse pelo re
gime do FGTS e fosse despedido sem justa causa, deveria receber indenização
proporcional ao tempo trabalhado para o empregador - indenização de anti
guidade - correspondente à maior remuneração percebida para cada ano tra
balhado ou fração igual ou superior a seis meses (arts. 477, caputye 478 da CLT).
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Pois, se houvesse trabalhado para o mesmo empregador por dois ou mais pe
ríodos descontínuos e fosse dispensado sem justa causa no último deles, pode
ría somá-los para o cálculo dessa indenização. Por exemplo: o empregado tra
balhou por um período inicial de dois anos e três meses e demitiu-se por sua
própria iniciativa, e foi novamente contratado e trabalhou por mais um ano e
quatro meses; se viesse a ser despedido sem motivo no segundo contrato, em
vez de receber indenização correspondente à maior remuneração, recebería o
equivalente a quatro vezes esse montante, em razão da soma do tempo de ser
viço prestado nos dois períodos. Tal soma não poderia ocorrer se fosse dispen
sado por justa causa, se já tivesse recebido a indenização relativa ao primeiro
contrato ou se obtivesse a aposentadoria voluntária. Com a substituição da in
denização de antiguidade pelo FGTS por meio de opção, conforme a revoga
da Lei n. 5.107/66 - atualmente, o FGTS é regido pela Lei n. 8.036/90 - , e, mais
especialmente, com a extinção definitiva da opção pelo regime da indenização
de antiguidade a partir da CF (art. 7o, III), a soma de períodos descontínuos é
praticamente impossível de acontecer, exceto na remota hipótese de serem so
mados contratos não regidos pelo FGTS anteriores à Carta de 1988. Por esse
motivo, o TST cancelou a Súmula n. 20, que tinha como fundamento o artigo
em tela.
Em razão de a aposentadoria voluntária impedir a contagem do tempo de
serviço anterior à sua obtenção, a jurisprudência e a doutrina concluíram por
certo tempo que, mesmo se não houvesse a descontinuidade da relação, isso
implicaria a ruptura do contrato de emprego. Assim foi até a edição da Lei n.
8.213/91, cujo art. 49,1, b, reacendeu a discussão acerca dessa proposição, a qual
findou com o julgamento das ADIns ns. 1.721-3/DF e 1.770-4/DF.
Até então, parte da jurisprudência entendia que, após a Lei n. 8.213/91, a
aposentadoria voluntária do empregado não causaria mais a extinção automá
tica do contrato de trabalho. Ao ser permitida a concessão do benefício com a
permanência do trabalhador em serviço, sem a necessidade de anotar-se a ex
tinção contratual em sua CTPS (art. 4 9 ,1, b, da Lei n. 8.213/91), e pelo reque
rimento de aposentadoria não implicar manifestação de vontade do emprega
do em extinguir a relação empregatícia, não haveria no ordenamento jurídico
nenhuma razão para manter-se a antiga presunção de ruptura, ou para suspei
tar que o empregado não desejaria mais trabalhar. Ao contrário, o princípio da
continuidade da relação de emprego e a revogação das normas que exigiam a
prova da rescisão contratual para a concessão do benefício (art. 3o da Lei n.
6.950/81 e art. 52 do Regulamento dos Benefícios da Previdência Social - De
creto n. 83.080, de 24.01.1979) fariam presumir a manutenção do contrato. O
STF assim concluiu, mas por fundamentos diversos (veja comentários aos pa
rágrafos deste art. 453).
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Outra parte da jurisprudência entendeu ser mesmo a aposentadoria espon
tânea causa de extinção da relação de emprego, porque o caput do art. 453 da
CLT encontrar-se-ia em vigor e não teria sido revogado pelo art. 49 ,1, b, da Lei
n. 8.213/91; além disso, a aparente antinomia entre essas duas normas seria re
solvida em favor da primeira, pelo critério da especialidade. Essa, inclusive, foi
a opinião do TST, expressa pela OJ n. 177, de sua SDI-1, a qual afirmava não
ser devida a indenização de 40% sobre o saldo do FGTS relativa ao período an
terior à aposentadoria voluntária eventualmente obtida pelo empregado. A par
tir do julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 1.721-3/DF
e 1.770-4/DF, pelo STF, essa tese restou superada, de maneira que o TST can
celou a OJ referida e expediu a de n. 361, em sentido diametralmente oposto.
§ Io Na aposentadoria espontânea de empregados das empresas públicas
e sociedades de economia mista é permitida sua readmissão desde que
atendidos aos requisitos constantes do art. 37, XVI, da Constituição, e con
dicionada à prestação de concurso público.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997.

O parágrafo foi declarado inconstitucional pelo plenário do STF, na ADIn
n. 1.770-4/DF, por voto da lavra do Ministro Joaquim Barbosa. Os fundamen
tos invocados pelo relator foram que não seria constitucional a acumulação de
vencimentos e que a previsão da extinção do contrato por aposentadoria vio
laria os preceitos constitucionais relativos à proteção contra a despedida arbi
trária, como decidido na ADIn n. 1.721-3/DF (veja comentário ao parágrafo
seguinte).
§ 2o O ato de concessão de benefício de aposentadoria a empregado que
não tiver completado 35 (trinta e cinco) anos de serviço, se homem, ou 30
(trinta), se mulher, importa em extinção do vínculo empregatício.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997.

Este parágrafo também foi declarado inconstitucional pelo plenário do STF,
na ADIn n. 1.721-3/DF, por voto da lavra do ministro Carlos Britto. O funda
mento invocado pelo relator foi o de que o dispositivo criou modalidade de
despedida arbitrária ou sem justa causa, sem indenização, o que não pode ocor
rer em razão do art. 7o, I, da CF, que exige, para tanto, a edição de LC e o paga
mento de indenização compensatória.
Art. 454. (R e v o g a d o p e la L e i n. 5 .7 7 2 y d e 2 1 .1 2 .1 9 7 1 .)
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O art. 454 e seu parágrafo único assim dispunham: “Art. 454. Na vigência do
contrato de trabalho, as invenções do empregado, quando decorrentes de sua
contribuição pessoal e da instalação ou equipamento fornecidos pelo empre
gador, serão de propriedade comum, em partes iguais, salvo se o contrato de
trabalho tiver por objeto, implícita ou explicitamente, pesquisa científica. Pa
rágrafo único. Ao empregador caberá a exploração do invento, ficando obriga
do a promovê-la no prazo de um ano da data da concessão da patente, sob pena
de reverter em favor do empregado a plena propriedade desse invento”. Eles fo
ram superados pela Lei n. 5.772/71, que instituiu o Código da Propriedade In
dustrial, e essa foi revogada pela Lei n. 9.279/96, que passou a regulamentar a
propriedade industrial. O art. 88 da Lei n. 9.279/96 prevê que a invenção e o
modelo de utilidade pertencem, exclusivamente, ao empregador quando de
correm de contrato de trabalho, cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte da natureza dos serviços
para os quais foi o empregado contratado. Seus parágrafos estabelecem que se
consideram desenvolvidos, na vigência do contrato, a invenção ou o modelo
de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até um ano após a ex
tinção do vínculo empregatício e que, salvo disposição expressa em contrário,
a retribuição pelo trabalho limita-se ao salário ajustado. Nessa hipótese do art.
88 da Lei n. 9.279/96, o empregador titular da patente pode conceder ao em 
pregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ganhos eco
nômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o in
teressado ou conforme disposto em norma da empresa.
De m odo diverso, o art. 90 da Lei n. 9.279/96 dispõe que a invenção ou m o
delo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregado quando são desvin
culados do contrato de trabalho e não decorrem da utilização de recursos,
meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador.
Por fim, o art. 91 determina que a invenção ou o modelo de utilidade são de
propriedade comum, em partes iguais, quando resultam da contribuição pes
soal do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equi
pamentos do empregador, ressalvada expressa disposição contratual em con
trário. Nesse caso, é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de
exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração, e a exploração do
objeto da patente, na falta de acordo, deve ser iniciada pelo empregador den
tro do prazo de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar
à exclusiva propriedade do empregado.
Art. 455. Nos contratos de subempreitada responderá o subempreiteiro
pelas obrigações derivadas do contrato de trabalho que celebrar, cabendo,
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todavia, aos empregados, o direito de reclamação contra o empreiteiro
principal pelo inadimplemento daquelas obrigações por parte do primeiro.
A subempreitada nada mais é que a subcontratação de obra, constituindo
espécie daquilo que se convencionou denom inar terceirização. Como nos de
mais casos de locação de serviços (Súmula n. 331, IV, do TST), a sublocação de
obra implica para o empreiteiro principal responsabilidade subsidiária - e não
solidária, como às vezes é dito - pelas obrigações trabalhistas dos empregados
do subempreiteiro. Os trabalhadores deste podem demandar apenas contra ele
- subempreiteiro - ou contra ambos - subempreiteiro e empreiteiro principal
- em litisconsórcio passivo facultativo. Nesta segunda hipótese, não obtendo
êxito em eventual execução em face do devedor principal - subempreiteiro - ,
podem dirigi-la ao devedor subsidiário - empreiteiro principal - , que funcio
na como uma garantia de seus créditos.
O artigo não prevê a responsabilidade do dono da obra, mas apenas do em
preiteiro principal em face das obrigações do subempreiteiro por ele contrata
do. Por isso, firmou-se jurisprudência do TST no sentido de que, por falta de
amparo legal, o dono da obra não deve responder pelas obrigações trabalhis
tas do em preiteiro ou do subempreiteiro, salvo em se tratando de empresa
construtora ou incorporadora, caso em que ela própria é empreiteira, sendo os
seus contratados considerados como subempreiteiros (OJ n. 191 da SDI-1 do
TST). Essa é a opinião que predomina.
Divergimos dessa opinião, ressaltando sermos vencidos em nosso ponto de
vista. Apesar de também não existir previsão legal para tanto, a jurisprudência
reconhece a responsabilidade do contratante em relação aos créditos trabalhis
tas dos empregados do contratado, nas hipóteses de sublocação de serviços (Sú
mula n. 331, IV, do TST). Logo, a falta de amparo legal não é óbice que possa
ser colocado. Na verdade, a ausência de normas que prevejam a responsabili
dade nas hipóteses de sublocação e de empreitada não constitui silêncio elo
quente, mas lacuna a ser colmatada, notadam ente pelo uso de analogia e de
princípios (art. 8o da CLT; art. 4o da LINDB; art. 140 do CPC/2015).
A começar pela analogia, é indubitável a responsabilidade civil do dono da
obra pelos danos resultantes de sua ruína (art. 937 do CC) e sua responsabili
dade solidária para com o construtor ou o subempreiteiro pelo cumprimento
das obrigações para com a Seguridade Social (art. 30, VI, da Lei n. 8.212/91).
Nesses termos, não há motivo para distinguir as responsabilidades civil e previdenciária do dono da obra pelos atos praticados pelo empreiteiro e a respon
sabilidade trabalhista pelos créditos dos empregados deste último. Por um lado,
já que o fato do terceiro (empreiteiro) implica que o dono suporte as obriga
ções perante outros e a Previdência, não há razão para excluir as obrigações em
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relação aos trabalhadores. Por outro lado, não há distinção ontológica ou axiológica entre o fato de o trabalhador prestar serviços a outrem sob as ordens de
terceiro (terceirização, subcontratação, sublocação de serviços etc.) e realizar
obra em circunstâncias similares. A realização de obra não deixa de ser igual
mente prestação de serviço. Em ambas as hipóteses, a força de trabalho é pos
ta à disposição daquele que se beneficia dela, e que por isso deve responder.
Tanto é verdade que o art. 12 do Decreto n. 75.242/75 prevê que a empresa Itaipu Binacional “responderá solidariamente pelas obrigações resultantes dos con
tratos de trabalho celebrados pelos empreiteiros ou subempreiteiros de obras
e locadores ou sublocadores de serviços”, sem distinção entre obra ou serviço.
No que tange aos princípios, é possível afirmar a existência de um, no senti
do de que o beneficiário do trabalho hum ano deve responder pelos créditos
advindos da prestação laborai. Assim se diz pela constância de diversas regras
no ordenam ento determ inando que o beneficiário do labor de outrem deve
responder pelas obrigações trabalhistas decorrentes. São exemplos: este comenta
do art. 455 da CLT - subempreitada; o art. 16 da Lei n. 6.019/74 (trabalho tem
porário); o art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 5.385/68 (serviços de bloco); o
art. 17 da Lei n. 6.533/78 (artista); o art. 11 da Lei n. 6.615/78 (radialista); o art.
19 da Lei n. 7.064/82 (transferência para o exterior); o art. 2o, § 4o, da Lei n.
9.719/98 (portuário), e o art. 12 do Decreto n. 75.242/75 (Itaipu), entre outros.
Vale ressaltar que a normatividade dos princípios é admitida pela própria CF,
haja vista o art. 5o, § 2o, o qual dispõe que “os direitos e garantias expressos nes
ta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por
ela adotados [...]”.
Parágrafo único. Ao empreiteiro principal fica ressalvada, nos termos da
lei civil, ação regressiva contra o subempreiteiro e a retenção de importân
cias a este devidas, para a garantia das obrigações previstas neste artigo.
É inegável o direito de regresso ou de retenção do empreiteiro principal em
face do subempreiteiro, pelas importâncias pagas por aquele para a garantia
das obrigações trabalhistas deste. Nem poderia ser diferente, porque essa é re
gra geral do ordenamento. Até a EC n. 45, pensava-se que a competência para
a ação regressiva seria da Justiça Estadual, por ser a relação entre empreiteiro
e subempreiteiro de natureza comercial ou civil; portanto, extrapolava os limi
tes do art. 114 da CF. É por essa razão que, em tais casos, não se admitia a denunciação da lide no processo do trabalho, conforme a OJ n. 227 da SDI-1 do
TST. Todavia, com a nova redação do inciso I, do mesmo art. 114, da Consti
tuição, o TST cancelou tal OJ, de maneira que essa opinião deve ser revista. A
denunciação visa atender aos princípios da economia e da celeridade proces-
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suai e da unidade da jurisdição. Quando requerida nesses termos, pode ser acei
ta, mas se não for esse o objetivo do denunciante, pode ser rejeitada. Nessa hi
pótese, o direito de regresso deve ser exercido por ação autônoma (CPC/2015
art. 125, § Io).
Art. 456. A prova do contrato individual do trabalho será feita pelas
anotações constantes da Carteira de Trabalho e Previdência Social ou por
instrumento escrito e suprida por todos os meios permitidos em direito.
Já que o contrato de trabalho pode ser celebrado expressa ou tacitamente, ver
balmente ou por escrito (art. 443, caputyda CLT), sua prova pode ser feita por
qualquer meio, inclusive a testemunhai; assim, não se aplica a regra do art. 227
do CC, segundo a qual não se admite tal prova nos negócios jurídicos de valor
acima de dez salários mínimos. Nesse sentido, as anotações feitas na CTPS do
empregado constituem meio de prova de valor relativo (Súmula n. 12 do TST),
uma vez que são apostas, unilateralmente, pelo empregador (art. 29 da CLT).
Parágrafo único. À falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a tal
respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer ser
viço compatível com a sua condição pessoal.
Entre as anotações obrigatórias que devem constar na CTPS (art. 29 da CLT),
encontra-se a relativa ao cargo ou às funções a serem desempenhadas pelo em
pregado. Essa anotação é de grande importância, porque a exigência de servi
ços diversos do estabelecido no contrato é motivo para o trabalhador postular
sua despedida indireta (art. 483, ayda CLT) ou a reparação pelo desequilíbrio
contratual (art. 460 da CLT). Nesses termos, o parágrafo em apreço dispõe que,
na falta de previsão expressa, tais direitos não existem porque se presume ter
sido o empregado contratado para realizar qualquer tipo de trabalho compa
tível com sua condição pessoal, desempenhando as funções normalmente de
nominadas como serviços gerais.
CAPÍTULO II
DA R E M U N E R A Ç Ã O

Art. 457. Compreendem-se na remuneração do empregado, para todos
os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente pelo empregador,
como contraprestação do serviço, as gorjetas que receber.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 1.999, de 01.10.1953.
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Salário é o pagamento do tempo à disposição do empregador e das interrup
ções do trabalho, sendo equivocado o conceito adotado pelo legislador de contraprestação do serviço paga diretamente pelo empregador. Note-se que o sa
lário é pago mesmo quando o empregado não presta serviços, pois não existe
correspondência exata entre o salário e a prestação laborai. Por isso, o termo
“contraprestação” é impróprio.
A CLT distingue salário e remuneração e afirma que o salário representa o
valor ajustado contratualmente - salário básico, salário-base, salário-contratual etc. - acrescido das demais parcelas, como comissões, percentagens, grati
ficações ajustadas, diárias para viagens, abonos, adicionais etc., e que a remu
neração corresponde ao salário acrescido das gorjetas. Em suma, o salário não
inclui as gorjetas, mas a remuneração sim. Nessa distinção baseia-se a Súmula
n. 354 do TST.
A doutrina, por seu turno, afirma que salário representa somente o valor
contratual, portanto apenas o salário básico, e que a remuneração é composta
pela soma do básico e das demais parcelas, como gorjetas, adicionais, comis
sões, gratificações etc. Resumidamente, para a doutrina, remuneração é gênero
do qual salário é espécie. Tal distinção é usualmente aceita principalmente pela
jurisprudência, não obstante a Súmula n. 354 do TST, referida anteriormente.
Entendemos que salário e remuneração são sinônimos e que o legislador os
distinguiu porque, à época, as gorjetas não se enquadravam no conceito de sa
lário por ele adotado, isto é, de contraprestação do serviço paga diretamente
pelo empregador. Prova disso é o fato de utilizar ambas expressões com o mes
mo sentido, como nos arts. 142 e 487, § Io, da CLT. Todavia, essa opinião é m i
noritária.
§ Io Integ ram o salário não só a im p o rtân cia fixa estip u lad a, com o
tam bém as comissões, percentagens, gratificações ajustadas, diárias para
viagens e abonos pagos pelo empregador.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 1.999, de 01.10.1953.

O que o legislador denomina importância fixa estipulada é o que se costuma
chamar salário básico, salário-base, salário contratual etc. É o valor ajustado
entre as partes para rem unerar o trabalho avençado. Além deste, há diversas
outras parcelas de natureza salarial: a) o abonoyque constitui adiantamento em
dinheiro ou antecipação salarial; b) o adicional que é o acréscimo salarial que
tem como causa o trabalho em condições mais gravosas, sendo conhecidos os
adicionais: de horas extras (art. 7o, XVI, da CF); noturno (art. 7o, IX, da CF);
de insalubridade (art. 7o, XXIII, da CF; art. 192 da CLT); de periculosidade (art.
7o, XXIII, da CF; art. 193, § I o, da CLT); de riscos, pago ao portuário (art. 14,
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§ 2o, da Lei n. 4.860/65); de risco de vida (morte) e insalubridade, pago ao téc
nico em radiologia (art. 16 da Lei n. 7.394/85); de transferência provisória (art.
469, § 3o, da CLT); de sobreaviso, pago ao petroleiro (art. 6o, II, da Lei n. 5.811/72);
de acúmulo de funções de inspeção e fiscalização, pago ao vendedor (art. 8o da
Lei n. 3.207/57); de acúmulo de funções, pago ao artista (art. 22, caput, da Lei
n. 6.533/78); de acúmulo de funções (art. 13 da Lei n. 6.615/78) e de acúmulo
com chefia (art. 15 da Lei n. 6.615/78), pagos ao radialista; de produtividade,
pago ao portuário (art. 16, § 2o, da Lei n. 4.345/64; art. 15 da Lei n. 4.860/65)
e de penosidade (art. 7o, XXIII, da CF, dependente de regulamentação); c) a co
missão ou percentagem, que é o salário calculado em m ontante fixo por cada
negócio realizado (comissão), ou em percentual sobre os negócios efetuados
pelo empregado (percentagem); d) as diárias e ajudas de custo, que se presu
mem, juris tantum, integrantes da remuneração se superiores a 50% do salário
do empregado (veja comentário ao § 2o, a seguir); e) a gorjeta, que consiste na
entrega de dinheiro pelo cliente do empregador, ao empregado que o serviu
(veja comentário ao § 3o); f) a gratificação, que constitui salário se ajustada tacitamente pela habitualidade ou expressamente por meio do contrato; g) a gra
tificação de Natal ou 13° salário, que consiste em gratificação compulsória, paga
por força de lei (art. 7o, VIII, da CF, Lei n. 4.090/62 e Lei n. 4.749/65); h) o prê
mio, que é o pagamento vinculado a fator de ordem pessoal do empregado,
como a produção, a eficiência etc., que constitui salário se for pago de modo
habitual.
§ 2o Não se incluem nos salários as ajudas de custo, assim como as diárias
para viagem que não excedam de 50% (cinquenta por cento) do salário
percebido pelo empregado.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 1.999, de 01.10.1953.

Em regra, as diárias e ajudas de custo são consideradas salariais se pagas em
montante superior a 50% do salário do empregado. Com base nisso, o TST en
tende que essas verbas integram ou deixam de integrar o salário conforme seu
valor, e não de acordo com sua destinação, e que, embora possam integrá-lo,
não se incorporam definitivamente a ele, podendo ser suprimidas uma vez que
cesse a causa de seu pagamento (Súmulas ns. 101 e 318 do TST). A tese é cor
reta, mas a regra deste parágrafo deve ser entendida no sentido de estabelecer
mera presunção juris tantum : sendo superiores a 50% do salário, as diárias e
ajudas de custo, presume-se integrantes dele; sendo inferiores, presume-se não
o integrarem. Nesses termos, a caracterização das diárias e ajudas de custo como
salário depende de sua finalidade, isto é, se destinadas ao trabalho, não consti
tuem salário, independentemente do seu valor, e vice-versa. A presunção é útil
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em matéria de prova: se as diárias e ajudas de custo forem superiores a 50% do
salário, caberá ao empregador provar a destinação para o trabalho; se forem
inferiores, caberá ao empregado provar que não se destinam ao trabalho.
Há diversas diárias e ajudas de custo destinadas ao trabalho, as quais não in
tegram o salário por determinação expressa do legislador: a) quando o empre
gador não fornece ao ferroviário das equipagens de trens alimentação em via
gem e hospedagem no destino, deve conceder ajuda de custo para atender a tais
despesas (art. 239, § 2o, da CLT); b) se o aeroviário for transferido em caráter
transitório, deverá receber diárias compatíveis com os respectivos níveis sala
riais e em valor suficiente para cobrir as despesas de estadias e alimentação,
nunca inferiores a um dia do menor salário da categoria profissional da base
de origem (art. 26, § 4o, do Decreto n. 1.232/62); caso se trate de transferência
transitória e o empregador forneça estadia ou alimentação, será facultado re
duzir em até 50% o valor da diária, na proporção de 25% por cada utilidade
(art. 26, § 5o, do Decreto n. 1.232/62); na transferência em caráter permanen
te, o aeroviário deve receber ajuda de custo equivalente a dois meses de seu sa
lário fixo (art. 26, § 6o, do Decreto n. 1.232/62), a qual não integra o salário
(arts. 11 e 17, caput e § 2o, do Decreto n. 1.232/62); c) quando o aeronauta per
manece fora de sua base domiciliar, deve receber acomodações para seu repou
so, transporte ou ressarcimento deste, entre o aeroporto e o local de repouso e
vice-versa (art. 33 da Lei n. 7.183/84), bem como alimentação (art. 43 da Lei n.
7.183/84); além disso, se for transferido em caráter permanente, deverá rece
ber ajuda de custo para as despesas de instalação na nova base, não inferior a
quatro vezes o valor do salário mensal (art. 51, § 5o, da Lei n. 7.183/84), sendo
que as ajudas de custo e diárias de hospedagem, alimentação e transporte não
integram a sua remuneração (art. 40, parágrafo único, da Lei n. 7.183/84); d)
o empregado designado para prestar serviços de natureza transitória no exte
rior deve receber passagem de ida e volta, e diárias durante o período de tra
balho no estrangeiro, as quais não têm natureza salarial, seja qual for o respec
tivo valor (art. Io, parágrafo único, b, da Lei n. 7.064/82).
§ 3o Considera-se gorjeta não só a importância espontaneamente dada
pelo cliente ao empregado, como também aquela que for cobrada pela
empresa ao cliente, como adicional nas contas, a qualquer título, e destina
da a distribuição aos empregados.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Conforme foi dito no comentário ao § Io, a gorjeta consiste na entrega de
dinheiro pelo cliente do empregador ao empregado que o serviu, como tam 
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bém pode ser dada para rateio posterior. Igualmente, pode ser espontânea ou
cobrada pelo empregador ao freguês como adicional da conta. Pode ser percebi
da por ajuste expresso ou tácito e integra a remuneração para todos os fins,
exceto para cálculo do aviso-prévio, adicional noturno, horas extras e repou
so semanal remunerado (Súmula n. 354 do TST). Não pode servir de comple
mento para o salário mínimo, um a vez que este é pago diretamente pelo em
pregador (art. 76 da CLT). Porém, não constitui salário a gorjeta ou qualquer
outra parcela recebida de terceiro contra expressa proibição do empregador,
dado o princípio geral de direito de que o infrator não pode se beneficiar da
própria infração.
Art. 458. Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário,
para todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras
prestações in natura que a empresa, por força do contrato ou do costume,
fornecer habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o
pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Salário in natura> também denominado salário utilidade, é aquele pago me
diante o fornecimento de produtos ou serviços, como alimentação, habitação
etc. Nem todas as prestações in natura têm natureza salarial: são assim consi
deradas somente as providas de valor econômico, as fornecidas ao empregado
com habitual idade e por força do costume ou do contrato, e as que se desti
nam, direta ou indiretamente, a remunerá-lo (por exemplo, a Súmula n. 241
do TST); ao contrário, não têm natureza de salário: a) as prestações sem valor
econômico; b) as fornecidas eventualmente; c) aquelas dadas por força de lei,
como o vale-transporte (art. 2o, a, da Lei n. 7.418/85), os equipamentos de pro
teção individual (art. 166 da CLT) ou a refeição e o vale-alimentação forneci
dos dentro do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT (Lei n. 6.321/76
e OJ n. 133 da SDI-1 do TST); d) aquelas cobradas do empregado (vide o co
m entário ao art. 462, especialmente no tocante ao truck system); e) as que se
destinam à execução do trabalho (art. 458, § 2o, I e III; Súmula n. 367,1, e OJ
n. 123 da SDI-1 do TST); f) as bebidas alcoólicas ou drogas nocivas (art. 458,
caputy da CLT, e Súmula n. 367, II, do TST); g) as que o legislador expressamen
te excepciona, como educação, assistência médica, hospitalar e odontológica,
seguros de vida e de acidentes pessoais e previdência privada (art. 458, § 2o, II,
IV, V e VI); h) e as que constituem meros resíduos das utilidades instrum en
tais, como o automóvel utilizado pelo empregado no trabalho e para fins par
ticulares (Súmula n. 367,1, do TST).
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§ Io Os valores atribuídos às prestações in natura deverão ser justos e
razoáveis, não podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das par
celas componentes do salário mínimo (arts. 81 e 82).
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A determinação de que os valores das prestações in natura devem ser justos e
razoáveis significa que, em princípio, devem observar o valor de mercado. Em
outras palavras, representa que o valor a ser considerado na remuneração do
empregado é aquele cobrado pela prestação na localidade em que o contrato é
desenvolvido. Porém, há duas exceções a essa regra: a) tratando-se de habitação
e alimentação, mesmo que custem, respectivamente, mais que 25 e 20% do sa
lário contratual do empregado, estes constituem o limite máximo a ser integra
do à remuneração do trabalhador (veja comentário ao § 3o a seguir); b) para o
empregado que ganha salário mínimo, o valor da utilidade a ser considerado
em sua remuneração é aquele definido no quadro previsto no art. 82 da CLT,
que definia os percentuais de composição do salário mínimo regional (Súmula
n. 258 do TST). A despeito da jurisprudência dominante, tal quadro não deve
ria mais ter aplicação, pois o art. 7o, IV, da CF, prevê ser o salário mínimo nacio
nalmente unificado, não se podendo mais cogitar de salário mínimo regionalizado.
Não obstante, persiste a interpretação sistemática de que 30% da remunera
ção do empregado deve ser paga em dinheiro, não podendo o salário in natu
ra ultrapassar 70% dela (art. 458, § Io, c/c o art. 82, parágrafo único, da CLT).
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como
salário as seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

O legislador cuidou de excepcionar a regra do caput do art. 458, desconside
rando integrantes do salário diversas prestações in natura. Algumas, por pos
suírem natureza instrumental, ou seja, por serem instrumentos necessários à
execução do contrato, cujo custo e risco devem ser imputados ao empregador
(art. 2o da CLT). Outras, por opção e prudência, pois compõem o rol das atri
buições do Estado ou são do interesse do próprio empregado, de maneira que
o empregador não pode ser onerado por fornecê-las em seu lugar.
I - vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empre
gados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do serviço;
Inciso com redação dada pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.
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Como declarado anteriormente, essas prestações não têm natureza salarial.
São instrumentos necessários à execução do contrato, que devem ser forneci
dos pelo empregador por ser dele o custo e o risco do empreendimento (art.
2o da CLT). Evidentemente, não servem para remunerar o trabalho, mas ape
nas para permitir que se realize. Sendo assim, não podem ser reputadas como
salário, ainda que representem algum ganho para o empregado.
II
- educação, em estabelecimento de ensino próprio ou de terceiros,
compreendendo os valores relativos a matrícula, mensalidade, anuidade,
livros e material didático;
Inciso com redaçõo dado pelo Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

As prestações constantes deste e dos incisos III, IV e VI, a seguir, constituem
deveres do Estado e direitos dos cidadãos e, por isso, não poderíam ser consi
deradas parte da remuneração do trabalhador. A rigor, deveríam ser forneci
das gratuitam ente pela administração pública, e providas de qualidade, mas
isso infelizmente não acontece. Por isso, o legislador utilizou de bom-senso ao
perm itir ao empregador fazê-lo sem o acréscimo de custos adicionais. Destar
te, pode ministrar diretamente a educação ou suportar os custos da ministra
da por terceiros, incluindo a matrícula, a mensalidade, a anuidade, os livros, o
material didático e quaisquer outras parcelas porventura necessárias. Embora
o dispositivo não preveja expressamente, essa regra pode ser aplicada indistintamente ao empregado e aos seus dependentes.
III
- transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, em
percurso servido ou não por transporte público;
Inciso com redaçõo dodo pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

Como foi afirmado adrede, o transporte é dever do Estado e direito do cida
dão, não devendo ser reputado salário, nem quando fornecido gratuitamente
pelo empregador. O tempo gasto em tal transporte propiciado pelo tomador
de serviços não é computado na jornada de trabalho, salvo se for destinado a
alcançar local de trabalho de difícil acesso ou não servido por transporte pú
blico regular (art. 58, § 2o, da CLT).
IV - assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente
ou mediante seguro-saúde;
Inciso com redaçõo dad a pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.
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A assistência médica, hospitalar e odontológica, prestada diretamente ou me
diante seguro-saúde, não constitui salário, nem mesmo se fornecida aos de
pendentes do empregado (veja comentário ao art. 458, § 2o, II, retro).
V - seguros de vida e de acidentes pessoais;
Inciso com redação dada pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

A exclusão dessas prestações in natura do rol das parcelas de natureza sala
rial tem motivo diverso do que justificam os incisos II, III, IV e VI, deste pará
grafo. Seguros de vida e de acidentes pessoais não são atribuições do Estado
nem direitos dos cidadãos: constituem benefícios obtidos por contratos entre
particulares, destinados a cobrir situações de infortúnio. Logo, em princípio,
deveriam integrar o salário, caso fossem fornecidos gratuitamente pelo emprega
dor. Entretanto, é inegável que a cobertura de sinistros é vantajosa para a so
ciedade, ainda que de modo mediato. Verifica-se aqui uma norma de incenti
vo a que o empregador contrate tais coberturas, sem que seja também onerado
por isso.
VI - previdência privada;
Inciso com redação dada pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

É fato que a Previdência Pública, idealizada na primeira metade do século
XX, não conseguiu atingir seus propósitos e que, desde as últimas décadas, vis
lumbra-se, para o futuro, a complementação de seus benefícios por meio da
Previdência Privada. Assim como os seguros de vida e de acidentes pessoais,
ela não constitui atribuição do Estado, sendo também fruto de contrato entre
particulares, cujo objetivo é propiciar a subsistência do contratante em futuro
período de inatividade. Tem-se aqui mais uma norma de incentivo, semelhan
te à do inciso anterior, com vistas a que o empregador contrate tal cobertura
sem que seja igualmente onerado.
VII - (vetado)
Inciso com redação dada pela Lei n. 10.243, de 19.06.2001.

VIII - o valor correspondente ao vale-cultura.
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.761, de 27.12.2012.

Igualmente, não constitui salário nem integra a base de cálculo das contri
buições previdenciárias e do FGTS o vale-cultura, fornecido no âmbito do Pro
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grama de Cultura do Trabalhador, por meio da Lei n. 12.761/2012. O Progra
ma tem por objetivo possibilitar o acesso e a fruição dos produtos e serviços
culturais, estimular a visitação a estabelecimentos culturais e artísticos e incen
tivar o acesso a eventos e espetáculos culturais e artísticos. O vale-cultura con
siste em valor fornecido por meio de cartão magnético ou, na falta deste, por
meio impresso, para acesso e fruição de produtos e serviços culturais, no âm 
bito do Programa de Cultura do Trabalhador. O fornecimento é obrigatório
para trabalhadores com renda de até cinco salários mínimos mensais e facul
tativo para aqueles com rendimento superior a esse limite. O empregador pode
descontar do salário do empregado até 10% do valor do vale-cultura, caso a
renda deste seja de até cinco salários mínimos. Os trabalhadores que percebem
mais de cinco salários mínimos podem ter descontados de sua remuneração
entre 20 e 90% do valor do vale-cultura, de acordo com a respectiva faixa sa
larial, na forma disposta em regulamento. Como é evidente, o Programa pre
tende incentivar a cultura entre os trabalhadores empregados.
§ 3o A habitação e a alimentação fornecidas como salário-utilidade deve
rão atender aos fins a que se destinam e não poderão exceder, respectiva
mente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% (vinte por cento) do salário-contratual.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.860, de 24.03.1994.

A habitação e a alimentação não podem ser fornecidas pelo empregador com
desvio de finalidade, ou seja, devem atender aos propósitos de propiciar a m o
radia digna e a nutrição do empregado, e devem ser de qualidade. Se forem ne
cessárias ao desenvolvimento do trabalho, não constituirão salário, como se viu
no comentário ao caput. É o caso, por exemplo, da moradia do zelador de edi
fícios, ou da alimentação fornecida ao aeronauta durante a viagem (arts. 43 e
44 da Lei n. 7.183/84). Mas, se não forem úteis ao labor, integrarão a remune
ração do trabalhador, conforme o exemplo da Súmula n. 241 do TST. Estas úl
timas - de natureza salarial - são computadas pelo seu valor de mercado ou,
no máximo, na proporção de 25 e 20% do salário contratual, tratando-se, res
pectivamente, de habitação e alimentação (veja comentário ao § Io, supra). Em
termos práticos, isso representa que, no caso de um empregado que perceba
salário de R$ 1.000,00 por mês, receba habitação que valha R$ 200,00 e alimen
tação que custe R$ 150,00, a remuneração será de R$ 1.350,00 (R$ 1.000,00
acrescidos de R$ 200,00 a título de habitação e R$ 150,00 a título de alimenta
ção). No caso de empregado com igual salário e que receba habitação no valor
de R$ 500,00 e alimentação no importe de R$ 300,00 por mês, sua remunera
ção será de R$ 1.450,00, visto que o máximo a ser considerado será de R$ 250,00
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para a primeira parcela e de R$ 200,00 para a segunda (respectivamente, 25 e
20% do salário contratual).
§ 4o Tratando-se de habitação coletiva, o valor do salário-utilidade a ela
correspondente será obtido mediante a divisão do justo valor da habitação
pelo número de coocupantes, vedada, em qualquer hipótese, a utilização da
mesma unidade residencial por mais de uma família.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.860, de 24.03.1994.

A prim eira regra aqui estampada é evidente: sendo a habitação fornecida
para uso coletivo, seu valor deve ser dividido por tantos quantos forem os seus
ocupantes. Assim, uma moradia, cujo valor de mercado seja de R$ 500,00 por
mês, e que seja ocupada por cinco empregados, representa R$ 100,00 na remu
neração de cada um deles, observada a regra do parágrafo anterior.
A segunda regra é de igual clareza: não se autoriza o uso da mesma moradia
por mais de uma família. Destarte, são dois os modos de uso coletivo de uma
mesma habitação: por integrantes do mesmo grupo familiar ou por vários in
divíduos não ligados por laços familiares (ex.: alojamento em obra).
Art. 459. O pagamento do salário, qualquer que seja a modalidade do
trabalho, não deve ser estipulado por período superior a 1 (um) mês, salvo
no que concerne a comissões, percentagens e gratificações.
O artigo cuida de uma das diversas regras de proteção ao salário, que é a pe
riodicidade do pagamento. As outras são: determinação; inalterabilidade in pejus (art. 468 da CLT); a irredutibilidade, salvo acordo ou convenção coletivos
(art. 7o, VI, da CF); impenhorabilidade (art. 833, IV, do CPC/2015); punição
pela mora (Decreto-lei n. 368/68, sobre débito salarial e mora contumaz; arts.
31 e 32 da Lei n. 9.615/98, a respeito de atleta profissional; art. 2o, § 2o, da Lei
n. 10.220/2001, sobre peão de rodeio; e art. 7o, X, da CF, que considera crime a
retenção dolosa de salário, o qual carece de regulamentação); a exigência de
prova literal do pagamento (veja comentário ao art. 464); o controle dos des
contos (veja comentário ao art. 462); e a proibição ao truck system (idem).
Conforme o artigo em comento, o salário não pode ser quitado em interva
los superiores a um mês, sendo ressalvadas as gratificações, que podem ser pa
gas com qualquer periodicidade, e as comissões, que podem ser saldadas em
intervalos de até três meses se as partes assim ajustarem (art. 4o, caput e pará
grafo único, da Lei n. 3.207/57). Nesta última hipótese, deve ser concedido ao
menos um adiantamento mensal.
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Parágrafo único. Quando o pagamento houver sido estipulado por mês,
deverá ser efetuado, o mais tardar, até o quinto dia útil do mês subsequen
te ao vencido.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 7855 , de 24.10.1989.

O prazo máximo para o pagamento do salário é o quinto dia útil do mês sub
sequente ao mês vencido, como se vê. Esse é o limite legal, mas faculta-se às
partes estabelecerem prazo mais curto por ajuste expresso ou tácito. Em certos
ramos de atividade, é costume realizar-se o pagamento antes de vencer o mês,
como é o caso dos bancos, que habitualmente pagam os salários de seus em 
pregados entre o vigésimo e o último dia do mês trabalhado. Por força do art.
468 da CLT, tal ajuste não poderia ser modificado, unilateralmente, pelo em
pregador; no entanto, o TST entende que a alteração da data do pagamento
não viola o dispositivo legal, se for observada a regra do parágrafo em questão
(OJ n. 159 da SDI-1 do TST). Também entende o TST que, mesmo se for qui
tado antecipadamente o salário, a atualização m onetária de eventual parcela
deferida em juízo deve ser calculada a partir do primeiro dia útil subsequente
ao da prestação de serviços (Súmula n. 381 do TST). Quanto ao local, horário
e modo de pagamento, veja comentários aos arts. 464 e 465.
Art. 460. Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre
a importância ajustada, o empregado terá direito a perceber salário igual ao
daquele que, na mesma empresa, fizer serviço equivalente, ou do que for
habitualmente pago para serviço semelhante.
O art. 460 cuida do que se pode chamar de equiparação por equivalência sa
larial, ideia que se põe paralelamente à de equiparação por identidade, pre
vista no art. 461 da CLT. São institutos diferentes, em bora assemelhados. A
equiparação por identidade visa evitar a discriminação e resulta diretamente
do princípio da igualdade, cuja noção é dada pela máxima aristotélica de que
a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desi
guais. Para que se tenha direito a ela, é necessário existirem ao menos dois em
pregados que percebam diferentes salários, mas que desenvolvam trabalho de
igual valor, isto é, que exerçam idênticas funções (veja o com entário ao art.
461, a respeito de trabalho de igual valor): o pretendente à equiparação (ou
reclamante) - que tem salário m enor - e o paradigma - cujo salário é maior.
Já a equiparação por equivalência visa privilegiar a equidade, isto é, tem por
escopo praticar a justiça salarial, não requerendo, para tanto, a existência de
um paradigma.

352

|

ARTS. 460 E 461

RICARDO REGIS LA RAIA

Equiparação por equivalência salarial também não se confunde com desvio
de função, a que alude a OJ n. 125 da SDI-1 do TST, embora essa confusão seja
muito frequente nas lides trabalhistas e até em parte da doutrina. O desvio fun
cional constitui situação temporária, própria dos empregadores que têm qua
dro de carreira ou situação semelhante, e dá ao empregado o direito de rece
ber diferenças temporariamente, apenas enquanto não for corrigido o desvio
e determinado seu retorno ao cargo efetivo. A equiparação por equivalência,
por seu turno, implica o direito a diferenças de salário em definitivo, enquan
to durar o contrato, ou seja, a majoração dos rendimentos do empregado sem
a possibilidade de diminuição.
Conforme o artigo em comento, caso não se tenha estipulado o salário no
início ou no curso do contrato, ou caso não haja prova da estipulação, o em 
pregado terá direito a perceber o mesmo que os demais empregados de igual
categoria contratados pelo empregador. Exemplo bastante ocorrente é o de tra
balhador admitido com certas atribuições, e cujo contrato é alterado para que
desenvolva funções muito mais abrangentes e de maior responsabilidade, sem
a devida contrapartida em seu salário (v. g.: auxiliar que é guindado à posição
de encarregado, chefe ou líder, sem aumento salarial). Tal injustiça merece ser
corrigida, pois isso gera o direito ao salário por equivalência. Essa equivalên
cia é, quase sempre, obtida por meio de reclamação trabalhista, em que se vale
de prova testemunhai ou pericial. Busca-se, primeiramente, encontrar, na es
trutura organizacional do empregador, outro(s) empregado(s) que desenvolva(m)
funções equivalentes, mas não idênticas, que sirva(m) como modelo (lembre
mos que a identidade é própria da equiparação salarial). Se não houver, bus
ca-se encontrar qual o salário habitualmente pago no mercado de trabalho para
empregados em iguais condições. Ao se alcançar o parâm etro desejado, cabe
ao juiz arbitrar o valor do novo salário do pretendente. Dispensa-se, assim, a
indicação de paradigma. Além desta, há outras hipóteses de equiparação sala
rial por equivalência: a) a do art. 358 da CLT, entre empregados brasileiros e
estrangeiros; b) a do art. 12, a, da Lei n. 6.019/74, entre trabalhadores efetivos
e temporários; c) a do art. 300 da CLT, entre trabalhadores em minas de sub
solo e os de superfície; e d) a do art. 14-A, § 7o, da Lei n. 5.889/73, entre traba
lhadores rurais contratados por pequeno prazo e os admitidos em caráter per
manente.
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado
ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá igual salário,
sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade.
Caput com redação dada pela Lei n. 1.723, de 08.11.1952.
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O princípio de igualdade salarial expresso neste artigo deriva do princípio
maior da isonomia, porém, isso não significa que a ideia de justiça em ambos
seja idêntica, tampouco resulta afirmar tratar-se a igualdade de salários de um
princípio universal. Os tratados e as convenções da OIT proíbem distinções sa
lariais em razão de sexo (art. 427, 7o, do Tratado de Versalhes; Convenção n.
100 e Recomendação n. 90), ou em virtude da nacionalidade (art. 427, 8o, do
Tratado de Versalhes), assim como a Declaração Universal dos Direitos Huma
nos prevê genericamente que “todos têm direito, sem discriminação alguma, a
salário igual por trabalho igual” (art. 23, § 2o). Mas as normas internacionais
não vedam o pagamento de diferentes salários por motivos de qualificação, de
sempenho, merecimento etc. Em tese, o art. 461 também não o impede; no en
tanto, a interpretação dada a ele pela doutrina e pela jurisprudência em nosso
país é muito mais ampla, no sentido de tratar-se de uma igualdade quase abso
luta. Em outras palavras, segundo tal interpretação, o princípio de que a todo
trabalho de igual valor deve corresponder igual salário veda qualquer forma de
desigualdade, salvo algumas exceções. Resta, então, determinar os critérios pe
los quais se considera de igual valor o trabalho realizado por diferentes empre
gados, o que é feito no comentário ao § Io a seguir.
§ Io 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.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 1.723, de 08.11.1952.

Trabalho de igual valor, para fins de equiparação salarial, é aquele prestado
em idêntica função, ao mesmo empregador, na mesma localidade, com igual
produtividade e perfeição técnica, na mesma época, por empregados cuja di
ferença de tempo de serviço seja inferior a dois anos.
Idêntica função significa terem os empregados as mesmas atribuições e as
mesmas responsabilidades, pouco importando se os cargos têm igual ou dife
rente denominação. Prevalece, como sempre, o princípio da primazia da rea
lidade (Súmula n. 6, III, do TST). Certamente, os que desempenham funções
diversas não podem perceber salário igual.
O requisito de que os empregados a serem equiparados trabalhem para o
mesmo empregador explica-se pelo fato de que cada empreendedor tem sua pró
pria capacidade econômica, não se podendo pretender que aquele, em pior si
tuação, pague salários iguais a outro em melhor condição. Questiona-se, po
rém, se empregados de empresas distintas do mesmo grupo podem equiparar-se,
e se isso também pode ocorrer entre empregados de empresa contratada para
a prestação de serviços (ex.: vigilância, limpeza etc.) e empregados de empre
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sa contratante. No primeiro caso - o do grupo econômico - , a resposta costu
ma ser negativa, salvo na hipótese de os empregados trabalharem, simultanea
mente, para as diversas empresas, conforme as Súmulas ns. 93 e 129 do TST.
Nessa circunstância, embora formalmente laborem para empregadores distin
tos, prestam, na realidade, serviços aos mesmos empregadores, como se fossem
um único, justificando-se a equiparação pelo princípio da primazia da reali
dade. No segundo caso - o da terceirização - , não se tem admitido normalmen
te a equiparação, porque as empresas contratante e contratada não integram
grupo econômico e têm capacidade financeira diversa. Tampouco se tem en
tendido viável a analogia com o disposto no art. 12, a, da Lei n. 6.019/74, que
trata da igualdade de remuneração entre o trabalhador temporário e o da em 
presa tom adora de serviços, por não haver, entre as hipóteses comparadas, a
necessária identidade de valores. De qualquer modo, convém assinalar os im 
pactos negativos da terceirização no aviltamento dos salários e na precarização
da relação de emprego, que sustentam a tese da analogia exposta anteriormen
te. De sorte que essa opinião merece ser revista, para admitir-se a equiparação
entre os trabalhadores terceirizados e os empregados do tomador, sempre que
possível. Diferente é a hipótese de admissão fraudulenta, por meio de empre
sa interposta (intermediação), porque nessa circunstância o vínculo pode ser
declarado entre o trabalhador e o tom ador de serviços, conforme a Súmula n.
331,1, do TST, o que permite a equiparação entre esse trabalhador e os empre
gados do tomador, que, ao fim e ao cabo, constitui empregador de ambos. Isso
é possível mesmo quando seja tomadora a Administração Pública (Súmula n.
331, II), de acordo com a OJ n. 383 da SBDI-1 do TST.
O requisito de que os empregados laborem na mesma localidade decorre de
que, em cada uma delas, há um mercado diferente, com distintos custo de vida
e oferta de mão de obra. Apesar da crítica arrazoada, a tratar-se como merca
doria o trabalho, é inegável que seu valor econômico varia de uma região para
outra. Mesma localidade, nesse contexto, significa, em regra, mesmo municí
pio, mas pode significar municípios distintos que, comprovadamente, perten
çam a uma mesma região metropolitana (Súmula n. 6, X, do TST).
Já a exigência de os trabalhadores apresentarem igual produtividade e perfei
ção técnica decorre da evidência de que não merecem igual tratamento aque
les que produzem diferentes quantidades no mesmo espaço de tempo (desi
gual produtividade) ou com qualidade distinta (desigual perfeição técnica).
Esses elementos devem ser avaliados objetivamente e de modo sinalagmático,
isto é, de maneira que possam ser aferidos por qualquer pessoa, especialmen
te as partes da relação de emprego. Não se pode perm itir que fiquem adstritos
ao exame subjetivo do empregador ou de seus prepostos. Exemplos de objeti
vidade e sinalagma são as distinções salariais decorrentes de diferentes resulta
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dos obtidos por empregados em relatórios de produtividade ou de qualidade
(v. g.ydistintas taxas de refugo), ou na submissão a testes práticos (Súmula n.
6, VII, do TST).
Por fim, a exigência de que os empregados sejam contemporâneos (da mes
ma época) e mantenham entre si diferença de tempo de serviço inferior a dois
anos é fruto da ideia de que não existe discriminação entre pessoas, as quais te
nham trabalhado em épocas distintas ou desfrutem de maior e menor grau de
experiência. Sobre o primeiro elemento, entende o TST, que ao vagar o posto
em definitivo, o empregado que passar a ocupá-lo não terá direito a perceber
salário igual ao do antecessor (Súmula n. 159, II, do TST). Sobre o segundo, as
sinala que deve ser comparado o tempo de serviço na função em que se pre
tende a equiparação, e não no emprego. Logo, ainda que o paradigma conte
com mais tempo de emprego junto ao empregador, não pode perceber maior
salário que o pretendente se, na função desempenhada por ambos, a diferença
de tempo de serviço entre eles for inferior a dois anos (Súmula n. 6, II, do TST).
Ao se preencherem esses requisitos, cabe a equiparação, sendo irrelevante
que eventual desnível salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou
o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal, de tese jurídica supe
rada pela jurisprudência de Corte Superior ou de equiparação em cadeia, nes
ta última hipótese se for alegada em defesa e o reclamado produzir prova do
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à equiparação salarial em
relação ao paradigma remoto (Súmula n. 6, VI, do TST). Faltando algum de
les, não é possível a equiparação.
§ 2o Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador
tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as prom o
ções deverão obedecer aos critérios de antiguidade e merecimento.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 1.723, de 08.11.1952.

Como todo princípio, o de igualdade salarial, segundo o qual a todo traba
lho de igual valor deve corresponder igual salárioysofre algumas exceções, as quais
se referem: a) à existência de quadro de carreira; b) ao trabalho intelectual a
partir de certo nível, bem como aos trabalhos artístico e desportivo; c) às van
tagens ou circunstâncias pessoais; d) à existência de regulamentação profissio
nal; e) à administração pública direta, autárquica ou fundacional.
Se o empregador possuir quadro de carreira, em que as promoções ocorram,
alternadamente, por antiguidade e por merecimento, a equiparação salarial
mostra-se inviável, porque implica subversão à ordem estabelecida, isto é, re
sulta na promoção indevida do empregado em desacordo com o previsto no
quadro. Todavia, caso ocorra o desvio de função (exercício pelo empregado de

356

|

ART.461

RICARDO REGIS LA RAIA

outra função, mais bem remunerada que a sua), cabe-lhe o direito de retornar
ao seu posto, previsto no quadro de carreira, e a receber diferenças de salário
durante o período em que permanecer na função para a qual foi indevidamen
te desviado (OJ n. 125 da SDI-1 do TST e comentário ao art. 460, retro). De
outro modo, se o empregado for preterido em promoção, ou se for, erronea
mente, enquadrado ou reclassificado no quadro, terá direito de postular a pro
moção, o reenquadramento ou a reclassificação, com efeitos definitivos em seu
contrato (Súmula n. 127 do TST).
Nas empresas privadas, o quadro de carreira deve ser organizado por elas e
homologado pelo Ministério do Trabalho, o que, na prática, não mais aconte
ce, visto que a dinâmica das relações civis, comerciais e trabalhistas é incom
patível com a rigidez desse instituto. Conforme a Súmula n. 6 ,1, do TST, nas
entidades de direito público, da administração direta, autárquica e fundacional, a aprovação pelo Ministério do Trabalho é prescindível; basta o quadro ser
aprovado por ato administrativo da autoridade competente. Contudo, isso está
superado pela interpretação dada ao inciso XIII, do art. 37, da CF, de que não
cabe equiparação entre seus empregados, o que torna irrelevante haver ou não qua
dro de carreira (OJ n. 297 da SBDI-1 do TST).
O trabalho intelectual até certo nível, é passível de equiparação, por exem
plo, entre jornalistas, analistas de sistemas, engenheiros, advogados juniores
etc. (Súmula n. 6, VII, do TST). Mas, a partir de certo ponto, em que se des
tacam qualidades como o talento e o desempenho individual, a equiparação
torna-se inviável. Jornalistas que desfrutam de grande prestígio na imprensa
escrita e âncoras de telejornais, por exemplo, não podem ser comparados. As
sim também advogados afamados, autores de grandes obras doutrinárias, en
tre outros.
Situação semelhante verifica-se no trabalho artístico e no desporto, que, do
mesmo modo, dependem do talento e do desempenho individual. N orm al
mente, não há como equiparar a remuneração entre artistas e entre atletas.
Igualmente, não se cogita equiparar vantagens pessoais obtidas por circunstân
cias próprias deste ou daquele trabalhador e não por conta de discriminação
em relação aos demais (Súmula n. 6, VI, do TST). O adicional de tempo de ser
viço constitui exemplo de verba salarial que não comporta equiparação, visto
que cada trabalhador o percebe de acordo com o tempo de trabalho prestado
ao mesmo empregador. O utro exemplo é mencionado no art. 461, § 4o: o do
empregado readaptado, que não serve de paradigma para os demais.
Também é excludente do direito à equiparação o fato de a regulamentação
profissional prever salário diferenciado para cada função, embora na prática,
os trabalhadores desenvolvam atividades semelhantes. Conforme a OJ n. 296
da SDI-1 do TST, por ser regulamentada a profissão de auxiliar de enferma
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gem, cujo exercício pressupõe habilitação técnica realizada pelo Conselho Re
gional de Enfermagem, o simples atendente de enfermagem não pode equipa
rar-se a ele.
Finalmente, o TST entende que, em razão de o art. 37, XIII, da CF, vedar a
equiparação de qualquer natureza para o efeito de remuneração do pessoal do
serviço público, não é aplicável aos empregados públicos o disposto neste art.
461 da CLT (OJ n. 297 da SDI-1 do TST).
§ 3o No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antiguidade, dentro de cada categoria
profissional.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 1.723, de 08.11.1952.

Caso exista quadro de carreira, as promoções alternadas por antiguidade e
por merecimento devem acontecer dentro de cada categoria profissional. Isso
representa que, se for disponibilizada uma vaga para o cargo de m otorista e
efetuar-se promoção por antiguidade, a próxima promoção para esse mesmo
cargo deve acontecer necessariamente por merecimento. Independe, então, se
em classe diversa (ex.: operador) a promoção seguinte se der por antiguidade.
§ 4o O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência
física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não
servirá de paradigma para fins de equiparação salarial.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.798, de 31.08.1972.

A regra contida no art. 468 da CLT é de que as alterações do contrato de tra
balho só podem acontecer por mútuo consentimento, desde que não resultem
em prejuízo para o empregado, o qual pode ser de qualquer espécie, inclusive
moral. Há exceções a essa regra, especialmente o chamado jus variandi, que
consiste no poder do empregador de, excepcionalmente, promover alterações
unilaterais e prejudiciais ao empregado (veja comentários ao art. 468). A hipó
tese deste parágrafo é uma das permitidas dentro do jus variandi: o emprega
do que porventura tenha diminuída sua capacidade física ou mental pode ser
readaptado em nova função compatível com seu atual estado, ainda que esta
seja inferior à que desenvolvia antes. Por exemplo, um motorista que já não te
nha condições de conduzir caminhões em uma transportadora pode vir a tra
balhar como conferente de cargas, ajudante ou porteiro, conforme seu estado
e a disponibilidade de vagas. Porém, isso não pode servir de pretexto ao em 
pregador para im por ao empregado situação vexatória ou provocar assédio
moral. Em qualquer circunstância, o salário da função original deve ser pre
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servado, tanto que o readaptado não serve de paradigma para outros colegas
de sua atual função formularem pedidos de equiparação salarial.
Art. 462. Ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários
do empregado, salvo quando este resultar de adiantamentos, de dispositivos
de lei ou de contrato coletivo.
A regra de intangibilidade do salário, contida neste artigo, visa preservá-lo
dos descontos indevidos praticados pelo empregador e até mesmo da imprevidência do próprio trabalhador. Assim, só se permitem deduções por adiantamen
tos, por previsão em lei, em convenção ou em acordos coletivos (OJ n. 18 da
SDC do TST). Não obstante, são muitas as possibilidades de descontos: a) os
adiantamentos que impliquem pagamento antecipado do salário; b) o impos
to de renda retido na fonte e as contribuições previdenciárias (art. 30 ,1, da Lei
n. 8.212/91); c) as prestações da Previdência Social pagas indevidamente (art.
91 da Lei n. 8.212/91); d) os danos causados pelo empregado por dolo ou por
culpa, neste último caso se ajustado individual ou coletivamente (veja comen
tário ao § Io, infra; veja a OJ n. 251 da SDI-1 do TST); e) a contribuição sindi
cal compulsória (arts. 582,585 e 602 da CLT); f) a contribuição confederativa
(art. 8o, IV, da CF, Súmula vinculante n. 40 do STF e Precedente Normativo n.
119 da SDC do TST); g) as contribuições sindicais fixadas em convenções ou
em acordos coletivos (art. 545 da CLT, e Precedente Normativo n. 119 da SDC
do TST); h) a pensão alimentícia (art. 912 do CPC/2015); i) as consignações em
geral (Lei n. 1.046/50); j) as consignações relativas a empréstimos, financiamen
tos e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financei
ras (empréstimos para desconto em folha de pagamento), até o limite de 30%
da remuneração disponível (Lei n. 10.820/2003); k) as comissões quando insol
vente o comprador (art. 7o da Lei n. 3.207/57); 1) as multas pelo não comparecimento às eleições sindicais (arts. 3o e 4o da Lei n. 6.512/77); m) os custos do
vale-transporte não cobertos pelo empregador (art. 9o, caput e parágrafo úni
co, do Decreto n. 95.247/87); n) as prestações in natura concedidas a título one
roso (art. 458, §§ 2o e 3o, da CLT; e art. 9o da Lei n. 5.889/73); o) as contribui
ções autorizadas pelo empregado para pagam ento de planos de assistência
odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada ou de enti
dade cooperativa, cultural ou recreativa associativa (Súmula n. 342 do TST).
§ Io Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito,
desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo
do empregado.

RICARDO REGIS LARAIA

ART. 462

|

359

Antigo parágrafo único renum erado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Nem sempre os danos causados pelo empregado são dedutíveis de seu salá
rio. Aqueles causados por dolo são sempre passíveis de dedução, independente
mente de previsão contratual. Mas aqueles resultantes de culpa - negligência,
imprudência ou imperícia - só podem ser descontados se houver cláusula no
contrato que assim preveja. O dispositivo legal não esclarece se a cláusula deve
ser anterior ao fato ou se pode ser posterior a ele. Todavia, é correto entender
que não deve ser ajustada posteriormente, por presumir-se o vício de consen
timento resultante do temor da perda do emprego, presumido ou fundado.
§ 2o É vedado à empresa que mantiver armazém para venda de mercado
rias aos empregados ou serviços destinados a proporcionar-lhes prestações
iti n a tu r a exercer qualquer coação ou induzimento no sentido de que os
empregados se utilizem do armazém ou dos serviços.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este dispositivo cuida do chamado truck system, isto é, do sistema de trocas
em que o salário é pago por meio do fornecimento de bens ou serviços. Em re
gra, o sistema é vedado, porque, normalmente, resulta no trabalho em condi
ção análoga à escravidão: o empregador impõe que o empregado adquira de
seus estabelecimentos os itens necessários à subsistência (moradia, alimenta
ção etc.) cobrados a preços exorbitantes, de maneira que, ao final do mês, o
empregador é sempre credor daquele a quem emprega. Cria-se, então, um cír
culo vicioso em que, quanto mais o empregado trabalha, mais deve ao empre
gador, não lhe sendo permitido deixar o emprego sem que quite sua dívida. O
impedimento de o empregado romper a relação de emprego costuma ocorrer
por coação física, isto é, sob ameaça de morte.
A proibição do truck system não alcança a situação em que os produtos ou
serviços são oferecidos pelo empregador sem nenhum vício de manifestação
de vontade por coação, induzimento etc. Não há ilegalidade quando o traba
lhador tem liberdade de adquirir o que deseja do empregador ou de terceiros.
Por esse motivo, o TST editou a Súmula n. 342, pela qual afirma que não afron
tam o disposto no art. 462 da CLT os descontos salariais efetuados pelo empre
gador, com a autorização prévia e escrita do empregado, para ser integrado em
planos de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdên
cia privada ou de entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa, em
benefício dos trabalhadores e de seus dependentes, salvo se ficar demonstrada
a existência de coação ou de outro defeito que vicie o ato jurídico.
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§ 3o Sempre que não for possível o acesso dos empregados a armazéns
ou serviços não mantidos pela empresa, é lícito à autoridade competente
determinar a adoção de medidas adequadas, visando a que as mercadorias
sejam vendidas e os serviços prestados a preços razoáveis, sem intuito de
lucro e sempre em benefício dos empregados.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Há muitos casos em que a prestação laborai ocorre em local de difícil aces
so, impedindo os empregados de adquirirem bens ou serviços no mercado. Tra
ta-se, comumente, do trabalho realizado em fazendas, obras, garimpos ou ou
tras atividades desenvolvidas em pontos longínquos, distantes de cidades ou
aglomerados urbanos. Nessa circunstância, é permitido ao empregador vender
mercadorias aos seus empregados, desde que não exerça coação ou induzimento, e que os produtos vendidos e os serviços prestados sejam cobrados a preços
razoáveis, sem intuito de lucro e sempre em benefício dos empregados, a fim
de não caracterizar o truck system.
§ 4o Observado o disposto neste Capítulo, é vedado às empresas limitar,
por qualquer forma, a liberdade dos empregados de dispor do seu salário.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A bem dizer, o § 4o é a síntese e a reafirmação do contido no caput e nos três
primeiros parágrafos do art. 462: o empregado deve ter a liberdade de dispor
de seu salário, não podendo o empregador limitá-la de nenhum modo, seja di
reta, ou indiretamente.
Art. 463. A prestação, em espécie, do salário será paga em moeda corren
te do País.
Tal como prevê o Decreto-lei n. 857/69, o art. 463 da CLT não permite que
o salário seja pago no Brasil em moeda estrangeira. No caso do técnico estran
geiro, admite-se que seja estipulado em moeda de outro país e pago aqui em
moeda nacional (arts. I o e 3o do Decreto-lei n. 691/69). No caso de emprega
do transferido para trabalhar no exterior, admite-se ainda que o salário seja es
tipulado em moeda nacional e pago integralmente no exterior em moeda lo
cal, ou parte no Brasil em moeda nacional e parte no estrangeiro em moeda
local, ou integralmente no Brasil em moeda brasileira, cabendo ao empregado
a escolha do que melhor atenda aos seus interesses (art. 5o da Lei n. 7.064/82).
Por interpretação extensiva do parágrafo único do art. 82 da CLT, entende-se que pelo menos 30% do salário deve ser pago em dinheiro ou equivalente
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(OJ n. 18 da SDC do TST). Cabe lembrar que o pagamento deve ser efetuado
contra recibo (art. 464 da CLT), em dia útil e no local de trabalho, dentro do
horário de serviço ou imediatamente após o encerramento deste (art. 465 da
CLT).
Parágrafo único. O pagamento do salário realizado com inobservância
deste artigo considera-se como não feito.
Presume-se não adimplido o salário pago no Brasil em moeda estrangeira.
A presunção, porém, é relativa, podendo ser obstada caso se demonstre a efeti
vidade do pagamento. Assim, não tem nenhum efeito a prestação quitada em
nosso país em moeda que não possa ser facilmente convertida, mas devido ao
princípio da primazia da realidade, pode-se reputar válido o pagamento efe
tuado em dólares, pesos argentinos ou guaranis paraguaios na cidade frontei
riça de Foz do Iguaçu, em que tais moedas são aceitas no comércio local.
Art. 464.0 pagamento do salário deverá ser efetuado contra recibo, assi
nado pelo empregado; em se tratando de analfabeto, mediante sua impres
são digital, ou, não sendo esta possível, a seu rogo.
Evidentemente, o empregador tem direito de exigir recibo do pagamento do
salário, por ser essa a regra geral aplicada aos mais diversos ramos do direito.
A interpretação dessa regra no Direito do Trabalho chega ao ponto de estabe
lecer-se tam bém como uma regra de direito processual, no sentido de que a
prova da quitação do salário deve ser exclusivamente feita pela apresentação
do recibo. Esta última não deixa de ser correta, mas não pode ser levada às úl
timas consequências, ou seja, não pode ser reputada absoluta. Se for impossí
vel ao empregador produzir a prova documental, outras provas podem ser ad
mitidas com reservas e cautela por parte do magistrado, observada sua liberdade
de convencimento (art. 371 do CPC/2015). Desde que seja demonstrado o ex
travio (furto, por exemplo) ou a inutilização do recibo (incêndio, por exem
plo), deve-se admitir a comprovação do pagamento por outros meios, como o
exame dos registros contábeis do empregador. Afora a confissão judicial do em
pregado, cujo valor probante é muito superior ao de qualquer documento.
Uma crítica que merece este artigo refere-se à hipótese de analfabetismo. Se
gundo o dispositivo, se o empregado for analfabeto, deve apor sua impressão
digital no documento. A par de ser vexatória, essa providência antiquada nada
demonstra, pois não há razão para crer que, ao borrar o seu dedo com tinta, o
trabalhador tenha ciência do descrito no recibo. Melhor seria permitir que, em
casos de impossibilidade de assinatura (analfabetismo, acidente, deficiência fí
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sica etc.), fosse dado ao empregado indicar pessoa de confiança para assinar a
seu rogo.
Parágrafo único. Terá força de recibo o comprovante de depósito em
conta bancária, aberta para esse fim em nome de cada empregado, com o
consentimento deste, em estabelecimento de crédito próximo ao local de
trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997.

Além do pagamento em dinheiro e em utilidades (art. 458 da CLT), o salá
rio também pode ser pago por meio de depósito bancário, desde que a conta
seja aberta com o consentimento do empregado, em estabelecimento próximo
ao local de trabalho. Essa previsão legal é recente: o parágrafo único foi inseri
do pela Lei n. 9.528/97; mas já foi superada pelo avanço da tecnologia dos ban
cos. Como é possível movimentar a conta por via eletrônica a partir de qual
quer ponto do país, nada impede que aquela utilizada para pagam ento do
salário seja aberta em agência distante do local da prestação de serviços ou em
outra cidade ou estado. A norm a em questão é dispositiva e admite o seu des
respeito se isso beneficiar o destinatário, que é o empregado. Portanto, não im 
porta em que agência seja aberta a conta, nem se ela serve exclusivamente para
pagamento do salário ou se tem outra finalidade; importa, sim, se atende à con
veniência do trabalhador.
O pagamento por outros meios também é admitido. O salário pode ser pago
em cheque nominal emitido em favor do empregado, desde que ele concorde,
que não seja analfabeto, e que o empregador situe-se no perímetro urbano, de
vendo ser assegurados horário e meios de locomoção para o saque (Portaria
M TEn. 3.281/84).
Art. 4 65.0 pagamento dos salários será efetuado em dia útil e no local
do trabalho, dentro do horário do serviço ou imediatamente após o encer
ramento deste, salvo quando efetuado por depósito em conta bancária,
observado o disposto no artigo anterior.
Artigo com redaçao dad a pela Lei n. 9.528, de 10.12.1997.

Em linhas gerais, o tempo destinado ao pagamento do salário não é compu
tado na duração do trabalho, vale dizer, não é reputado tempo à disposição do
empregador, não integrando a jornada. Por isso, é que o pagamento pode ser
realizado dentro do horário de serviço ou imediatamente após o encerramen
to deste, salvo se for efetuado por meio de depósito bancário, hipótese em que
pode ocorrer mesmo após o término do expediente. Se for feito em dinheiro,
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o pagamento deve ocorrer em dia útil, considerando-se como tal inclusive o
sábado (Instrução Normativa do MTE n. 1, de 07.11.1989).
Art. 466. O pagamento de comissões e percentagens só é exigível depois
de ultimada a transação a que se referem.
Comissão é o pagamento de certa quantia por negócio realizado pelo emprega
do (pagamento de R$ 10,00 para cada assinatura anual de revista vendida, por
exemplo). Percentagem, por sua vez, é o pagamento de percentual determinado
sobre o valor do negócio realizado pelo trabalhador (pagamento de 1% sobre
o valor da assinatura anual de revista vendida, por exemplo). Ambas são devi
das somente depois de ser ultimada a transação, ou seja, depois de ser aceita a
venda pelo empregador. Em se tratando de vendedor viajante ou pracista, a
transação é considerada ultimada se o empregador não a recusar por escrito em
dez dias, a contar do recebimento da proposta ou no prazo de noventa dias do
mesmo recebimento, caso o empregador seja estabelecido em outro estado ou
no estrangeiro (art. 3o da Lei n. 3.207/57). Essa regra pode ser aplicada por ana
logia aos demais vendedores, mesmo os não pracistas, quando não houver nor
ma prevista em contrato individual, regulamento de empresa, convenção cole
tiva, acordo coletivo, ou não existir regra costumeira a respeito (art. 8o da CLT).
É facultado às partes ajustarem o pagamento das comissões e percentagens
em períodos de até três meses (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 3.207/57), mas,
nessa hipótese, deve ser concedido ao menos um adiantamento mensal (veja
comentário ao art. 459). Para o cálculo das verbas rescisórias, deve ser tomada
a média das comissões e das percentagens dos últimos doze meses de serviço
(art. 478, § 4o, da CLT). Para o cálculo das férias, deve ser tomada a média dos
doze meses que precederem a concessão (art. 142, § 3o, da CLT). Para o paga
mento do 13° salário, no mês de dezembro, deve ser observada a média de 1/11
das comissões dos meses de janeiro a novembro de cada ano (art. 2o, caput, do
Decreto n. 57.155/65), efetuando-se, no mês de janeiro seguinte, o pagamento
ou a compensação da diferença que, eventualmente, for apurada entre aquela
média e a média duodecimal (1/12) das comissões apuradas nos meses de ja
neiro a dezembro (art. 2o, parágrafo único, do Decreto n. 57.155/65). O valor
das comissões deve ser corrigido monetariamente para, em seguida, obter-se a
média para efeito de cálculo das verbas rescisórias, férias e 13° salário (OJ n.
181 da S D I-ld o TST).
Quando trabalha em horas extras, o empregado comissionista já tem rem u
nerada a sobrejornada de forma simples, cabendo-lhe apenas o pagamento do
adicional correspondente, considerando-se como divisor o número de horas
efetivamente trabalhadas (Súmula n. 340 do TST).
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Vale observar ainda que a alteração do regime de comissões ou percentagens
é reputada ato único e positivo do empregador, incidindo a prescrição total nos
termos da Súmula n. 294 do TST (OJ n. 175 da SDI-1 do TST).
§ Io Nas transações realizadas por prestações sucessivas, é exigível o pa
gamento das percentagens e comissões que lhes disserem respeito propor
cionalmente à respectiva liquidação.
Nas vendas por prestações sucessivas, o pagamento das comissões e percen
tagens é exigível proporcionalmente à respectiva liquidação, ou seja, de acor
do com o vencimento das parcelas devidas pelo cliente ao empregador. Isso não
se altera se, no curso do prazo para o pagamento parcelado, cessar a relação de
emprego (veja o § 2o, infra).
§ 2o A cessação das relações de trabalho não prejudica a percepção das
comissões e percentagens devidas na forma estabelecida por este artigo.
Independentemente da causa, se a relação de emprego encerrar-se, as comis
sões e percentagens pendentes por conta de prestações sucessivas vincendas
continuam devidas e devem ser pagas nos seus respectivos vencimentos. Im 
porta dizer que mesmo extinto o contrato de emprego, ainda permanece a obri
gação do empregador. Destarte, ainda que o empregado se demita ou ainda que
seja despedido por justa causa, se tiver realizado venda em prestações, deve re
ceber no prazo ajustado as comissões ou percentagens respectivas, cujos ven
cimentos ocorrerem após sua desvinculação.
Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo contro
vérsia sobre o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a
pagar ao trabalhador, à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a
parte incontroversa dessas verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de 50%
(cinquenta por cento).
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 10.272, de 05.09.2001.

Embora esteja inserido no título relativo ao contrato individual de empre
go, este artigo estaria mais bem posicionado naquele referente ao processo ju 
diciário, especificamente no que trata dos dissídios individuais (Título X, Ca
pítulo III). A norm a que veicula é de natureza processual e estabelece sanção
para o empregador que não paga em juízo as verbas incontroversas decorren
tes da extinção do contrato de trabalho, que deveríam ter sido quitadas extra
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judicialmente nos prazos do art. 477, § 6o, da Consolidação. Incluem-se nessas
verbas, por exemplo: o saldo salarial, o aviso-prévio indenizado, as férias inde
nizadas com o acréscimo de um terço, o 13° salário, a indenização de 40% do
FGTS prevista no art. 18, § Io, da Lei n. 8.036/90, a indenização pela extinção
antecipada do contrato a termo do art. 479 da CLT etc.; em suma, todas as par
celas exigíveis em razão do rompimento do vínculo empregatício.
A rigor, são tímidas as sanções decorrentes do inadimplemento dos títulos
rescisórios por parte do empregador: a) o simples atraso ou inadimplência dão
ensejo a uma multa em favor do empregado no valor equivalente ao valor do
seu salário, independentemente de ação judicial (art. 477, § 8o, da CLT); além
disso, se for ajuizada a reclamação trabalhista e existirem verbas rescisórias in
controversas não pagas em primeira audiência, é devida outra multa cumulati
va em benefício do empregado, no m ontante correspondente a 50% do valor
daquelas. Caso se trate de prestações que se destinam à subsistência do emprega
do, mormente do que se encontra destituído de fonte de renda por ter sido ex
tinto o seu contrato, em vez de im por consequências meramente pecuniárias
em um futuro incerto, seria melhor garantir o pagamento imediato, por exem
plo, mediante arresto judicial com a incontinente liberação do crédito. Isso
pode ser obtido por meio de tutela de urgência ou de evidência (CPC/2015,
arts. 300 e 311 e segs.). Mas, infelizmente, não tem sido postulado pelos inte
ressados.
Com base na revogada Lei de Falências (Decreto-lei n. 7.661/45), firmou-se
na jurisprudência a opinião de que a multa deste artigo não é devida nos casos
de decretação de falência do empregador, porque a massa falida não dispõe de
seu patrimônio e é impedida de saldar qualquer débito fora do juízo universal,
até mesmo o de natureza trabalhista (Súmula n. 388 do TST). O antigo dispo
sitivo não foi repetido na lei atual, a qual prevê que as multas podem ser exigi
das mediante habilitação no processo falimentar (Lei n. 11.101/2005, art. 83,
VII). No entanto, a jurisprudência permanece no mesmo sentido.
Parágrafo único. O disposto no c a p u t não se aplica à União, aos Estados,
ao Distrito Federal, aos Municípios e às suas autarquias e fundações públicas.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.180-35 , de 24.08.2001.

O inadimplemento das obrigações de qualquer natureza já é, particularmen
te, grave, ainda mais em se tratando de obrigação trabalhista, voltada ao sus
tento do empregado e de sua família. Por parte do Estado, então, torna-se ver
gonhoso. Embora seja conferida a presunção de legalidade aos atos dos entes
públicos, a regra deste parágrafo único não se justifica de nenhum a maneira.
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Em termos práticos, ela implica que os empregadores da administração dire
ta, indireta ou fundacional, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, têm o direito de protelar o pagamento das verbas rescisórias in
controversas devidas a seus ex-empregados e reclamadas em juízo, sem que dis
so resultem consequências. A regra é legal, mas não é moral e revela um traço
pouco enobrecedor de nossa sociedade: a ideia de que, além das prerrogativas
necessárias ao exercício do poder, também devem ser garantidos ao Estado, ou
a seus agentes, privilégios descabidos, em especial porque as entidades gover
namentais deveriam ser exemplares no cum prim ento das leis editadas pelos
próprios Poderes constituídos. Em suma, é um paradoxo o Estado editar leis e
ser o primeiro a não cumpri-las.
CAPÍTULO III
DA ALTERAÇÃO

Art. 468. Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das
respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que
não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena
de nulidade da cláusula infringente desta garantia.
A regra geral contida no art. 468 é a de que o contrato de emprego não pode
ser alterado unilateralmente - por ser bilateral - nem prejudicialmente ao em 
pregado - devido ao princípio de proteção. Isso significa que são lícitas somen
te as alterações promovidas por m útuo consentimento e que não resultem em
prejuízos diretos ou indiretos ao trabalhador, podendo tratar-se de prejuízos
de ordem econômica, jurídica, moral etc. Em outro sentido, não são lícitas as
alterações unilaterais, mesmo as não prejudiciais, bem como as bilaterais que
causem algum dano. No entanto, o TST julga que o retorno do empregado pú
blico da administração direta, autárquica ou fundacional à jornada inicialmen
te contratada não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, visto que sua jor
nada é definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes (OJ n.
308 da S D I-ld o TST).
A ilicitude da alteração é causa de nulidade relativa - conforme a clássica di
visão entre nulidade absoluta e relativa - ou de anulabilidade - conforme a dis
tinção mais moderna entre nulidade relativa, nulidade absoluta e anulabilida
de. Por conseguinte, seu desfazimento deve ser reclamado dentro do prazo
prescricional, sob pena de convalidar-se (por exemplo, OJ n. 175 da SDI-1 do
TST).
Exceção à regra de imutabilidade unilateral e in pejus, contida no art. 468 da
CLT, é o jus variandi do empregador. Este consiste no direito que tem o empre
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gador de, excepcionalmente, alterar o contrato de modo unilateral e até prejudi
cial ao empregado, em prol da preservação do empreendimento e da continuida
de do contrato de emprego, tendo em vista a dinâmica das relações econômicas
e trabalhistas.
As alterações não substanciais, isto é, as que não afetam os aspectos funda
mentais do contrato, costumam ser admitidas como manifestações do jus variandi. São exemplos: a mudança no regime de turnos do petroleiro (art. 9o,
caput e parágrafo único, e art. 10 da Lei n. 5.811/72), a redução da carga horá
ria do professor em decorrência da diminuição do núm ero de alunos (OJ n.
244 da SDI-1 e o Precedente Normativo n. 78 da SDC do TST), a alteração da
data de pagamento do salário (OJ n. 159 da SDI-1 do TST) e a mudança do lo
cal de trabalho para a mesma localidade (Súmula n. 29 do TST).
Porém, alterações substanciais que afetam os aspectos fundamentais do con
trato (função, salário e local de trabalho) só são admitidas em duas hipóteses:
1) por m útuo consentimento (bilaterais) ou, 2) unilateralmente, como mani
festação dojws variandiy se previstas em lei. Constituem exemplos de alterações
unilaterais lícitas: a) a reversão do cargo de confiança (art. 468, parágrafo úni
co, da CLT); b) a reversão nos casos de substituição, comissionamento ou interinidade (art. 450 da CLT); c) a readaptação do empregado à nova função, em
vista da redução de sua capacidade de trabalho por motivo de deficiência física
ou mental (arts. 300 e 461, § 4o, da CLT); d) a readaptação temporária da ges
tante, durante a gravidez, quando as condições de saúde o exigirem (art. 392, § 4o,
I, da CLT); e) a supressão, quando do retorno ao Brasil, do adicional de trans
ferência, das prestações in natura e de quaisquer outras vantagens concedidas
ao empregado durante sua transferência para o exterior (art. 10 da Lei n. 7.064/82);
f) a supressão, quando cessar a causa dos adicionais noturno (Súmula n. 265 do
TST), por insalubridade ou trabalho perigoso (art. 194 da CLT e Súmulas ns.
80 e 248 do TST), de transferência provisória (art. 469, § 3o, da CLT), de traba
lho em turnos na atividade petrolífera ou petroquímica (art. 9o, caput e pará
grafo único, e art. 10 da Lei n. 5.811/72), e de horas extras (Súmula n. 291 do
TST); g) as transferências unilaterais, por necessidade de serviço, dos emprega
dos de confiança, dos empregados com cláusula explícita ou implícita de trans
ferência ou a transferência provisória (art. 469, §§ Io e 3o, da CLT).
Parágrafo único. Não se considera alteração unilateral a determinação do
empregador para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo,
anteriormente ocupado, deixando o exercício de função de confiança.
A reversão do cargo de confiança para o cargo efetivo anteriormente ocupa
do não é permitida em qualquer circunstância. Ela é possível somente quando
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o empregado ocupa cargo de confiança de maneira temporária ou, como se diz,
comissionada. Isso raramente ocorre nas empresas privadas e só ocasionalmen
te nas organizações públicas, nas sociedades de economia mista ou naquelas que
ainda possuem quadro de carreira ou situação assemelhada. Nestas, quando o
empregado é guindado de modo não permanente a um posto de confiança pre
visto no art. 62, II (confiança geral) ou no art. 499 da CLT (confiança específi
ca), pode ser reconduzido ao cargo efetivo que antes ocupava, quando cessar a
confiança nele depositada pelo empregador. Vale insistir que isso não é lícito nas
organizações em que os cargos de confiança são ocupados em caráter definiti
vo, como acontece na maioria das empresas. Distinguir se a reversão é ou não
possível impõe examinar a estrutura organizacional do empregador, isto é, apu
rar, no caso concreto, o modo como são preenchidos os cargos de confiança.
A reversão ora tratada implica a perda do cargo de confiança e do salário cor
respondente, voltando o empregado a perceber aquele próprio do cargo de ori
gem. Essa reversão é viável a qualquer tempo, mas firmou-se jurisprudência no
sentido de que a redução salarial não é lícita quando o empregado permanece
no cargo de confiança por dez anos ou mais (Súmula n. 372,1, do TST; assim
também era a Súmula n. 209 daquela corte, já cancelada). Fez-se, aqui, analo
gia com a antiga estabilidade decenal do art. 492 da CLT: se o empregado ad
quiria estabilidade no emprego após dez anos de serviços prestados ao mesmo
empregador, também deve adquirir uma estabilidade financeira depois de dez
anos ocupando cargo de confiança mais bem remunerado. Não obstante a transitoriedade da ocupação do cargo de confiança e da percepção do salário cor
respondente, este não pode ser diminuído durante o período em que o empre
gado permanecer no posto mais elevado (Súmula n. 372, II, do TST).
Art. 469. Ao empregador é vedado transferir o empregado, sem a sua
anuência, para localidade diversa da que resultar do contrato, não se consi
derando transferência a que não acarretar necessariamente a mudança do
seu domicílio.
A regra do art. 469 é semelhante à do art. 468: caso se trate de alteração subs
tancial do contrato, a transferência para outra localidade só será permitida por
m útuo consentimento ou, unilateralmente, nas hipóteses dos parágrafos se
guintes. Contrário senso, se não consistir em alteração substancial do contra
to, a mudança do local de trabalho para a mesma localidade pode ocorrer de
maneira unilateral, enquadrando-se no jus variandi do empregador. A noção
de localidade aqui prevista é a mesma a que se refere o art. 461 da CLT: em prin
cípio, diz respeito a um município, mas pode referir-se a municípios diversos
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que, comprovadamente, pertençam a uma mesma região metropolitana (Sú
mula n. 6, X, do TST, que cuida de equiparação salarial). Assim, por exemplo,
é permitido ao empregador mudar o local de trabalho, unilateralmente, do Rio
de Janeiro para Niterói, de Vitória para Vila Velha, de Recife para Olinda, de
Curitiba para São José dos Pinhais etc.
Para a caracterização da transferência, o artigo exige que a mudança do lo
cal de trabalho acarrete também a alteração do domicílio do empregado, o que
é compreensível, devido às condições de transporte existentes na época da pro
mulgação da CLT. Naquele tempo, era inconcebível que o empregado pudesse
residir em uma localidade e trabalhar em outra, mas, atualmente, isso é viável.
O exagero do exemplo é evidente em razão do custo, o que o restringe ao caso
de empregados de alto nível salarial; porém, é possível que o trabalhador resi
da em São Paulo e trabalhe no Rio de Janeiro, ou vice-versa, e se desloque dia
riamente por meio da ponte aérea. Em tal exemplo, não se pode negar que a
mudança do local de trabalho de uma dessas cidades para a outra represente
transferência. Disso resulta que a transferência ocorre, em regra, quando a mu
dança do local de trabalho implica a alteração do domicílio do empregado. Mas
também ocorre excepcionalmente quando, mesmo sem resultar alteração do
domicílio do empregado, o local de trabalho for modificado para localidade
diversa. Esta segunda hipótese é frequente em casos de transferência provisó
ria de curta duração, por alguns meses, em que não compense para o empre
gado m udar seu domicílio.
§ I o Não estão compreendidos na proibição deste artigo os empregados
que exerçam cargos de confiança e aqueles cujos contratos tenham como
condição, implícita ou explícita, a transferência, quando esta decorra de real
necessidade de serviço.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.203, de 17.04.1975.

A regra estabelecida no caput deste artigo é de que a mudança do local de
trabalho para outra localidade deve ocorrer por m útuo consentimento (bila
teralmente). No entanto, é admitida de maneira unilateral caso se trate de em
pregado de confiança referido nos arts. 62, II (confiança geral), e 499 da CLT
(confiança específica), ou de empregado que tenha cláusula contratual explí
cita ou implícita que preveja essa condição, desde que resulte da necessidade
de serviço. Os primeiros, por desfrutarem da confiança do empregador, rece
bem menor proteção e não apenas podem ser transferidos de modo unilateral,
como não adquirem estabilidade no emprego (art. 499 da CLT) e podem so
frer a reversão em alguns casos (art. 468, parágrafo único, da CLT). Os últimos,
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por contratar, expressamente, com seus empregadores, e por exigência da na
tureza de seu trabalho, podem, igualmente, ser transferidos mesmo contra sua
vontade. Exemplo da última hipótese é o do aeronauta (arts. 51 e 52 da Lei n.
7.183/84). Impõe-se frisar que essas transferências unilaterais só podem acon
tecer por real necessidade de serviço, o que significa exigência imperiosa do
trabalho e não por mero capricho do empregador. A este cabe dem onstrar tal
necessidade em eventual processo judicial.
§ 2o É lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento
em que trabalhar o empregado.
A disposição contida neste parágrafo é paradoxal. Se for interpretado literal
mente, significa que, caso seja extinto o estabelecimento, não cabe ao empre
gado recusar a transferência, sob pena de ser considerado insubordinado e ca
racterizar-se a justa causa para o seu despedimento (art. 482, h, da CLT). Tal
interpretação é injusta, porquanto a mudança do local de trabalho em tal cir
cunstância é determinada pelo interesse do empregador e não se pode impor ao
empregado que altere o seu domicílio por essa razão. A demonstrar tal injusti
ça, tome-se o exemplo da extinção do estabelecimento e de sua mudança para
outro estado: parece desprovido de bom-senso exigir que o empregado aceite a
transferência sob o risco de sofrer a despedida motivada. A única maneira de
afastar essa interpretação injusta é entender que ao trabalhador é facultado acei
tar a transferência ou ser dispensado sem justa causa. Contudo, isso implica tor
nar o parágrafo em questão absolutamente inútil, uma vez que a transferência
por m útuo consentimento é prevista no caput deste artigo, e o direito de o em
pregador romper o contrato por sua iniciativa e sem culpa do empregado exis
te independentemente de previsão legal. O paradoxo, então, revela-se: caso se
interprete o dispositivo literalmente, ele se mostrará injusto; ao se afastar a in
justiça, ele se tornará inútil, valendo notar que ambas as opções são rejeitadas
pelas regras de hermenêutica. A melhor solução é desprezá-lo por ser ineficaz.
Como não é utilizado na prática, já que os empregadores preferem transferir os
empregados por m útuo consentimento ou despedi-los sem justa causa, a nor
ma nele contida não pode ser reputada válida, segundo a lição de Kelsen, para
quem a validade normativa é condicionada a um mínimo de eficácia.
§ 3o Em caso de necessidade de serviço o empregador poderá transferir
o empregado para localidade diversa da que resultar do contrato, não obs
tante as restrições do artigo anterior, mas, nesse caso, ficará obrigado a um
pagamento suplementar, nunca inferior a 25% (vinte e cinco por cento) dos
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salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa
situação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.203 , de 17.04.1975.

O parágrafo em comento cuida da chamada transferência provisória, que se
contrapõe à transferência definitiva. Se a transferência for provisória, o empre
gado terá direito a perceber o adicional de 25% de seu salário enquanto a trans
ferência perdurar, ainda que se trate de empregado de confiança ou cujo con
trato contenha cláusula explícita ou implícita de transferência (OJ n. 113 da
SDI-1 do TST). Esse adicional não é devido em caso de transferência definitiva.
A distinção de ambas é tormentosa e difícil de ser estabelecida a priori. So
mente o exame do caso concreto permite definir-se, com alguma segurança, uma
ou outra, e deve ser admitida a existência de hipóteses duvidosas em que mes
mo o exame a posteriori não permite indicar, com certeza, a qual delas se refere.
Os critérios para distingui-las são vários e m eramente auxiliares, pois ne
nhum é capaz de solucionar a contento todas as situações. Um dos critérios é
o temporal, que toma em consideração o tempo de duração da transferência. É
utilizado pelo legislador nos casos de transferência para o exterior - assim re
putada a que exceder de 90 dias (art. Io, parágrafo único, da Lei n. 7.064/82),
de transferência do aeronauta - considerada provisória, caso seja superior a 30
e inferior a 120 dias e não resultar em mudança de domicílio (art. 51, § Io, a,
da Lei n. 7.183/84), ou perm anente, caso seja superior a 120 dias e implicar
mudança de domicílio (art. 51, § Io, b, da Lei n. 7.183/84), e do aeroviário considerada transitória, caso seja inferior a 120 dias, ou permanente, caso seja
superior a esse prazo, salvo acordo em contrário (art. 26, § I o, do Decreto n.
1.232/62). A crítica a tal critério é que, afora as hipóteses referidas anterior
mente, não há parâmetro para definir quanto tempo é necessário para a trans
ferência caracterizar-se como provisória ou definitiva.
Outro critério existente é o do ânimo, que considera a vontade das partes de
que a transferência perdure ou não. Por esse critério, é definitiva a transferên
cia que se almeja ser permanente, e provisória a que se deseja ser transitória. É
um critério razoável e bastante observado na jurisprudência, mas de difícil afe
rição. Além do mais, a transferência que se pretende, inicialmente, ser defini
tiva pode tornar-se provisória por circunstâncias alheias à vontade das partes,
como a inadaptação do empregado ou de sua família à vida na nova localida
de. Ou o inverso: a transferência que se pretende provisória pode, com o tem
po, tornar-se definitiva.
Há ainda os critérios do retorno ao local de origem e do local da extinção do
contrato, que levam em conta elementos geográficos. Por eles, é definitiva a
transferência se o empregado não retornar ao local de origem ou se o contra
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to extinguir-se no local de destino, e provisória se houver o retorno ao local de
partida ou nele ocorrer a extinção do vínculo laborai. Tais critérios são falhos,
porquanto a transferência pode ser provisória sem que o empregado retorne à
localidade de onde veio - o trabalhador de um parque de diversões é sempre
transferido provisoriamente - , além disso, o local da extinção do contrato cons
titui apenas um frágil indício que não determina por si a natureza da altera
ção. Em suma, nenhum dos critérios basta, podendo ser utilizado o que mais
convier no caso a ser resolvido.
Art. 470. As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador.
Artigo com redaçõo dado pela Lei n. 6.203 , de 17.04.1975.

Independentemente de a transferência ocorrer por m útuo consentimento,
por iniciativa do empregado ou do empregador, ou tratar-se de transferência
unilateral regulada pelos parágrafos do art. 469 da CLT, as despesas resultantes
são sempre de responsabilidade do empregador porque é dele o risco da ativi
dade econômica (art. 2o da CLT). Caso se cuide de simples mudança de ende
reço para a mesma localidade - o que não implica, necessariamente, transfe
rência, conforme com entário ao art. 469, caput - , incum be ao em pregador
suportar o acréscimo com as despesas de transporte (Súmula n. 29 do TST),
inclusive o eventual incremento da participação do empregado nos custos do
vale-transporte (art. 4o, parágrafo único, da Lei n. 7.418/85). Caso se trate, efe
tivamente, de transferência para outra localidade, todos os gastos devem ser
efetuados pelo empregador, o que inclui as despesas com a alteração do dom i
cílio do empregado, isto é, passagens para ele e para sua família, custos de trans
porte de seus móveis e utensílios etc. Muitas vezes, podem alcançar até os gas
tos com o aluguel, com o ensino dos dependentes, entre outros. Essas despesas
não representam salário in natura conforme o art. 458 da CLT, porque não vi
sam remunerar o empregado e, sim, enfrentar os gastos necessários à execução
do contrato. A rigor, têm a natureza de ajuda de custo, embora possam ser su
periores a 50% do salário do empregado.
CAPÍTULO IV
DA SU SP E N S Ã O E DA IN TERRU PÇÃO

Art. 471. Ao empregado afastado do emprego, são asseguradas, por
ocasião de sua volta, todas as vantagens que, em sua ausência, tenham sido
atribuídas à categoria a que pertencia na empresa.

RICARDO REGIS LARAIA

ART. 471

|

373

Durante o período de suspensão ou de interrupção, o contrato permanece
vigente, de modo que todas as vantagens concedidas coletivamente em tal interregno são devidas ao empregado que se encontra afastado. Tome-se o exemplo
do empregado em licença médica decorrente de acidente de trabalho: embora
não receba salário e, sim, o auxílio previdenciário, as contribuições ao FGTS
continuam a ser depositadas em sua conta vinculada (art. 4o da CLT; art. 15, §
5o, da Lei n. 8.036/90; e art. 28 do Decreto n. 99.684/90). Assim, caso haja au
mento salarial na data-base da categoria, o reajuste é aplicado aos seus venci
mentos, mesmo não percebidos, o que resulta na majoração da contribuição
ao Fundo.
A regra em questão implica que, se o contrato tiver a execução suspensa ou
interrompida, pode ser extinto por causas diversas, como a morte do empre
gado, a demissão por sua própria iniciativa, a extinção da empresa com ou sem
força maior etc. Mas não se permite a despedida sem justa causa porque, ao se
rem garantidas as vantagens auferidas pela categoria no período de paralisação,
eventual despedimento impediria a aplicação do dispositivo. É questionável a
possibilidade de extinção normal do contrato a termo que esteja suspenso no
dia de seu vencimento. Para alguns, não obstante a suspensão, o contrato en
cerra-se no termo ajustado, de modo que a manutenção além dele importará
sua transformação em contrato a prazo indeterminado, conforme o art. 451 da
CLT; para outros, o termo final é legalmente prorrogado até o final da causa
suspensiva por analogia à Súmula n. 371 do TST.
A CLT não distingue suspensão e interrupção, da mesma maneira que não
o fazem a legislação e a doutrina estrangeiras. Mas a doutrina nacional desta
ca-as, diferenciando suspensão (também denominada suspensão total) de inter
rupção (também chamada suspensão parcial). Suspensão representa a paralisa
ção temporária e total dos principais efeitos do contrato de trabalho, isto é, a
paralisação temporária do trabalho, sem o pagamento do salário e, em regra,
sem a contagem do período no tempo de serviço do empregado. São exemplos:
a suspensão disciplinar (art. 474 da CLT); a licença-maternidade, inclusive à
mãe adotante (art. 7o, XVIII, da CF; art. 392-A da CLT; e arts. 71-A e 72 da Lei
n. 8.213/91); a licença médica após os primeiros quinze dias (art. 476 da CLT);
a falta injustificada ao serviço; a eleição de empregado para cargo de direção
de sociedade anônima, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente
ao vínculo de emprego (Súmula n. 269 do TST) etc. A interrupção, por sua vez,
significa a paralisação temporária e parcial dos principais efeitos do contrato
de trabalho, vale dizer, a paralisação temporária da prestação de serviços, com
a manutenção do salário e da contagem do tempo de serviço. Exemplos: férias;
licença médica por menos de quinze dias; licença-paternidade; faltas legais; li
cença remunerada etc.
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Essa distinção merece crítica, pois nem sempre o tempo de serviço deixa de
ser computado nos casos de suspensão. Na realidade, o reflexo da suspensão da
execução, do contrato no tempo de serviço do empregado varia conforme as
hipóteses: em algumas delas ocorre com maior intensidade; em outras, com in
tensidade menor. Note-se que, mesmo havendo suspensão, são devidos os de
pósitos do FGTS nos casos de afastamento por conta do serviço militar, por
acidente de trabalho (art. 4o da CLT; art. 15, § 5o, da Lei n. 8.036/90; e art. 28,
I e III, do Decreto n. 99.684/90) e por licença-maternidade (art. 28, IV, do De
creto n. 99.684/90). Igualmente, os afastamentos por doença ou acidente não
prejudicam o direito de o empregado usufruir férias com a percepção do be
nefício previdenciário, se durarem menos de seis meses contínuos ou não con
tínuos, dentro do mesmo período aquisitivo (art. 133, IV, da CLT).
Assim, parece mais seguro distinguir suspensão de interrupção do contrato
a partir da permanência, ou não, da prestação salarial. Em termos práticos: na
suspensão da execução do contrato, não persiste a obrigação de o empregador
pagar os salários, não se computando o período no tempo de serviço para al
guns efeitos; na interrupção, os salários são pagos normalmente, computando-se o período no tempo de serviço do trabalhador para todos os efeitos legais.
A partir de tal distinção, é possível elaborar o seguinte quadro:

SUSPENSÃO
INTERRUPÇÃO

trabalho

salário

não
não

não
sim

contagem do
tempo de serviço
não (para alguns efeitos)
sim (para todos os efeitos)

Art. 472. O afastam ento do em pregado em v irtu d e das exigências do
serviço militar, ou de outro encargo público, não constituirá motivo para
alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador.
O afastamento para atender às exigências do serviço militar não é motivo
para a alteração ou para a extinção, mas constitui causa de suspensão da exe
cução do contrato, uma vez que, no período de convocação, o empregado não
tem direito a perceber o salário correspondente (art. 60, § Io, da Lei n. 4.375/64).
Não obstante, o tempo de serviço é com putado (art. 4o da CLT), sendo tam 
bém devidas as contribuições ao FGTS (art. 15, § 5o, da Lei n. 8.036/90). Res
salva-se, todavia, a hipótese do § 5o, seguinte, em que parte da remuneração é
devida.
Ao cessar a convocação, cessa igualmente a causa suspensiva, e retoma-se o
contrato normalmente no prazo de trinta dias subsequentes ao término do cur
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so, salvo se o empregado declarar, por ocasião da incorporação ou matrícula,
que não pretende retornar (art. 60, caput, da Lei n. 4.375/64).
§ Io Para que o empregado tenha direito a voltar a exercer o cargo do qual
se afastou em virtude de exigências do serviço militar ou de encargo públi
co, é indispensável que notifique o empregador dessa intenção, por telegra
ma ou carta registrada, dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados
da data em que se verificar a respectiva baixa ou a terminação do encargo a
que estava obrigado.
O direito de o empregado retornar ao trabalho deve ser exercido no prazo
de trinta dias após o término da convocação, sob pena de caracterizar-se o aban
dono de emprego (art. 482, iyda CLT; e Súmula n. 32 do TST). O legislador exi
ge, para tanto, que o empregador seja notificado por telegrama ou por carta
registrada, mas essa formalidade é dispensável, pois o empregado pode sim
plesmente apresentar-se ao serviço. A comunicação escrita justifica-se como
prova em eventual processo judicial em que se discuta o abandono.
Esse direito de retorno extingue-se caso, na incorporação ou na matrícula,
o empregado declarar que não pretende voltar, o que implica a demissão por
sua própria iniciativa (art. 60, caput, da Lei n. 4.375/64). O mesmo acontece na
hipótese de o empregado engajar-se após a incorporação (art. 60, § 2o, da Lei
n. 4.375/64). Nesses casos, o comandante, diretor ou chefe de organização mi
litar em que o convocado for incorporado ou matriculado deve comunicar ao
empregador a pretensão do empregado de não retornar e, se for o caso, o en
gajamento concedido, no prazo de vinte dias que se seguirem à incorporação
ou concessão do engajamento (art. 60, § 3o, da Lei n. 4.375/64). Em caso de
manifestação de vontade promovida perante a autoridade militar, é dispensá
vel a assistência de que trata o art. 477, § Io, da CLT.
§ 2o Nos contratos por prazo determinado, o tempo de afastamento, se
assim acordarem as partes interessadas, não será computado na contagem
do prazo para a respectiva terminação.
Normalmente, na suspensão da execução do contrato a termo, o tempo de
afastamento não é deduzido da contagem do prazo ajustado para a terminação.
Assim, se o contrato for celebrado para durar dois anos e sobrevier afastamen
to por seis meses, a terminação deve ocorrer no prazo inicialmente estabeleci
do entre as partes, sem nenhuma alteração. Porém, se houver ajuste expresso, é
possível deduzir o tempo de afastamento de maneira que, no exemplo citado, o
contrato perdure por mais seis meses além do termo ajustado, a fim de comple
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tar-se o prazo de dois anos. Esse novo ajuste deve ser expresso, porque, do con
trário, resulta a aplicação da regra geral, ou seja, a cessação no termo original.
Este parágrafo comporta aplicação, por analogia, a contratos suspensos por ou
tras causas que não o afastamento para atender às exigências do serviço militar.
§ 3o Ocorrendo motivo relevante de interesse para a segurança nacional,
poderá a autoridade competente solicitar o afastamento do empregado do
serviço ou do local de trabalho, sem que se configure a suspensão do con
trato de trabalho.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 3, de 27.01.1966.

O art. 61 da Lei n. 4.375/64 prevê que o empregado incorporado por m oti
vo de convocação para manobras, exercícios, manutenção da ordem interna ou
guerra tem assegurado o retorno ao emprego que exercia ao ser convocado e
garantido o direito a perceber de seu empregador dois terços da respectiva re
muneração, durante o tempo em que permanecer incorporado, recebendo do
Exército, da Marinha ou da Aeronáutica apenas as gratificações regulamenta
res. Mas o pagamento de parte da remuneração pelo empregador é limitado
aos primeiros noventa dias (veja o comentário ao § 5o, a seguir). Nesse período,
tem-se, pois, a interrupção da execução do contrato.
O § Io do mesmo artigo permite ao trabalhador convocado optar pelos ven
cimentos da força, se estes lhe convierem. Além disso, o § 2o determina que o
empregado perderá o direito de perceber dois terços de sua remuneração de
seu empregador, caso obtenha o engajamento. Nessas duas últimas circuns
tâncias, e se for ultrapassado o prazo de noventa dias referido anteriormente,
o afastamento caracterizar-se-á como hipótese de suspensão da execução do
contrato.
Para o cumprimento do disposto neste parágrafo em comento, o comandan
te, diretor ou chefe da organização militar em que for incorporado o empre
gado deverá comunicar imediatamente ao seu empregador a opção quanto aos
vencimentos e, se for o caso, o engajamento concedido (art. 61, § 3o, da Lei n.
4.375/64).
§ 4o O afastamento a que se refere o parágrafo anterior será solicitado
pela autoridade competente diretamente ao empregador, em representação
fundamentada com audiência da Procuradoria Regional do Trabalho, que
providenciará desde logo a instauração do competente inquérito adminis
trativo.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 3, de 27.01.1966.
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A Lei n. 4.375/64 não previa a necessidade de representação à Procuradoria
Regional do Trabalho, mas sendo este parágrafo posterior a ela (ele foi inseri
do pelo Decreto-lei n. 3, de 27.01.1966), prevalece sobre aquela, nos termos do
art. 2o, § 2o, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (Decreto-lei
n. 4.657/42).
§ 5o Durante os primeiros 90 (noventa) dias desse afastamento, o empre
gado continuará percebendo sua remuneração.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 3, de 2 7 0 1 1 9 6 6 .

Como foi referido no comentário ao § 3o, o art. 61 da Lei n. 4.375/64 previa
que o empregado incorporado por motivo de convocação para manobras, exer
cícios, manutenção da ordem interna ou guerra teria garantido o direito a per
ceber de seu empregador dois terços da respectiva remuneração, durante todo
o tempo em que permanecesse incorporado. Mas esse direito foi limitado pelo
Decreto-lei n. 3/66, que inseriu este § 5o, de modo a restringir o encargo do
empregador aos primeiros noventa dias do afastamento.
Art. 473.0 empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem pre
juízo do salário:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este artigo cuida das chamadas faltas legais ao serviço, também denomina
das faltas justificadas, que caracterizam hipóteses de interrupção do contrato,
visto que, nesses casos, o salário é devido e o afastamento com putado como
tempo de serviço. Embora extenso, o rol não é taxativo: há várias outras faltas
autorizadas legalmente: a) os primeiros quinze dias consecutivos de afastamen
to por doença, comprovada por atestado médico (sobre atestados, art. 6o, § 2o,
da Lei n. 605/49, e Súmulas ns. 15 e 282 do TST), observando-se que, a partir
do 16° dia de afastamento, o empregado passa a perceber o auxílio previdenciário, e o afastamento converte-se em hipótese de suspensão do contrato (art.
476 da CLT; e art. 59 da Lei n. 8.213/91); b) durante a gestação, a mulher tem
direito à dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a reali
zação de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames complementa
res (art. 392, § 4o, II, da CLT); c) em caso de aborto não criminoso comprova
do por atestado médico, a mulher tem direito a duas semanas de repouso (art.
395 da CLT); d) pelo trabalho em eleições, o empregado tem direito a descan
so de dois dias por cada dia de convocação, a critério da Justiça Eleitoral (art.
98 da Lei n. 9.504/97); e) se for convocado como testemunha, o empregado po
derá faltar o quanto for necessário para atender à convocação, um a vez que
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exerce um múnus público (art. 463, parágrafo único, do CPC/2015; art. 459 do
CPP); f) o mesmo ocorre em caso de convocação para compor o corpo de ju 
rados (art. 441 do CPP); g) o aeronauta deslocado para curso fora de sua base
tem direito a um dia de licença para cada quinze dias fora dela, que não deve
rá coincidir com sábado, domingo ou feriado, desde que a permanência na ou
tra localidade seja superior a trinta dias (art. 39, caput e parágrafo único, da Lei
n. 7.183/84); h) o aeronauta transferido em caráter permanente também tem
direito a descanso de oito dias, fixados por sua opção, com aviso-prévio de oito
dias à empresa, dentro dos sessenta dias seguintes à sua chegada à nova base,
para adaptar-se a ela (art. 51, § 5°, d, da Lei n. 7.183/84). Além dessas, são ad
mitidas as paralisações por conveniência do empregador pelo tempo que de
term inar (art. 6o, § Io, c, da Lei n. 605/49) e quaisquer outras faltas autoriza
das por sua liberalidade (art. 131, IV, da CLT; e art. 6o, § 1°,b, da Lei n. 605/49).
I - até 2 (dois) dias consecutivos, em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua Carteira
de Trabalho e Previdência Social, viva sob sua dependência econômica;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Trata-se da licença por nojo, isto é, por falecimento de cônjuge, ascendente,
descendente, irmão ou pessoa declarada como dependente do empregado. Tal
licença é de dois dias para os empregados em geral e de nove dias em se tratan
do de professor (art. 320, § 3o, da CLT).
II - até 3 (três) dias consecutivos, em virtude de casamento;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Esta hipótese é denominada licença por gala, vale dizer, por casamento. Os
empregados em geral têm o direito de ausentar-se por três dias consecutivos,
exceto os professores, cuja licença é de nove dias (art. 320, § 3o, da CLT).
III - por 1 (um) dia, em caso de nascimento de filho, no decorrer da
primeira semana;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Este inciso encontra-se derrogado tacitamente pelo art. 7o, XIX, e pelo art.
10, § Io, do ADCT, por meio dos quais foi criada a licença-paternidade de cin
co dias. Atualmente, apenas esta última é devida, devendo o registro do filho
ocorrer no seu curso.
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IV
- por 1 (um) dia, em cada 12 (doze) meses de trabalho, em caso de
doação voluntária de sangue devidamente comprovada;
Inciso com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O dispositivo com porta elogio ao incentivo à solidariedade. Infelizmente,
muitos empregados e empregadores ainda não se conscientizaram de modo a
incrementar a doação voluntária de sangue, esquecendo-se de que também po
dem beneficiar-se dela.
V
- até 2 (dois) dias consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor,
nos termos da lei respectiva;
Inciso com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O empregado pode faltar até dois dias, consecutivos ou não, para alistar-se
como eleitor ou requerer transferência, mediante comunicação com 48 horas
de antecipação, nos termos da lei respectiva, isto é, do art. 48 do Código Elei
toral (Lei n. 4.737/65). A expressão “até 2 (dois) dias” significa o limite máxi
mo da ausência ao trabalho, e não o limite mínimo. Assim, caso o alistamento
demande muito tempo, justifica-se a falta por todo o dia de labor, mas se deman
dar somente algumas horas, a ausência ao serviço pode ser parcial, ou seja, ape
nas pelo tempo necessário à sua realização e ao deslocamento do trabalhador.
VI
- no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do Ser
viço Militar referidas na letra c do art. 65 da Lei n. 4.375, de 17 de agosto de
1964 (Lei do Serviço Militar);
Inciso acrescentado pelo Decreto-lei n. 757, de 12.08.1969.

Conforme o art. 60, § 4o, da Lei n. 4.375/64, o empregado obrigado a faltar
ao trabalho por força de exercício ou manobras extraordinárias tem suas fal
tas abonadas para todos os efeitos.
VII
- nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de
exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.471, de 14.07.1997.

Este dispositivo, criado pela Lei n. 9.471/97, é de grande importância como
incentivo ao desenvolvimento do ensino de nível superior. O empregado tem
direito a ausentar-se quantas vezes forem necessárias para prestar exames de
admissão, desde que comprove a inscrição e o comparecimento às provas. Evi
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dentemente, não pode exceder-se, porque poderá levar seu empregador a dis
pensá-lo. É bom lembrar que nenhum direito admite abuso.
VIII
ajuizo;

- pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer

Inciso acrescentado pela Lei n. 9.853, de 27.10.1999.

Este outro dispositivo, acrescentado pela Lei n. 9.853/99, é bastante salutar,
por assentar o que a jurisprudência já havia consolidado (Súmula n. 155 do
TST). O exercício do direito de ação é, antes de tudo, um exercício de cidada
nia e não pode ser obstado pelo impedimento do empregado em ausentar-se
do trabalho. Assim, o empregado pode faltar ao serviço para comparecer a juízo
a fim de participar de audiências ou praticar quaisquer outros atos que exijam
a sua presença. O legislador não previu, mas é necessário que o fato seja com
provado perante o empregador.
IX - pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de repre
sentante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de
organismo internacional do qual o Brasil seja membro;
Inciso acrescentado pela Lei n. 11.304, de 11.05.2006.

Este inciso é justo e muito importante: permite ao representante de entidade
sindical faltar ao serviço para participar de reunião oficial de organismo inter
nacional do qual o Brasil seja membro (a OIT, por exemplo), sem que isso im
plique prejuízo ao salário ou descumprimento do contrato. O texto não se res
tringe ao dirigente sindical de que trata o art. 543, podendo ser estendido a
qualquer membro da entidade que exerça essa representação, por exemplo, o de
legado sindical. É de notar, porém, que cuida apenas de reunião oficial e de or
ganismo do qual o Estado brasileiro seja membro, não podendo ser aplicado a
outras organizações públicas ou privadas não enquadradas nesse estreito limite.
X - até 2 (dois) dias para acompanhar consultas médicas e exames com
plementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.257, de 08.03.2016.

Este dispositivo está relacionado com o inciso II do § 4o do art. 392 da CLT,
que confere à gestante o direito a dispensa do horário de trabalho pelo tempo
necessário para a realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais
exames complementares. Este inciso X do art. 473 complementa aquele outro
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dispositivo do art. 392, permitindo que a gestante seja acompanhada em pelo
menos duas ocasiões nessas consultas ou exames. Semelhante ao previsto no
inciso V deste art. 473, a expressão “até 2 (dois) dias” significa o limite máxi
mo da ausência ao trabalho, e não o limite mínimo. Assim, caso as consultas
ou exames demandem muito tempo, justifica-se a falta por todo o dia de labor,
mas se demandarem somente algumas horas, a ausência ao serviço pode ser
parcial, ou seja, apenas pelo tempo necessário à realização das consultas e exa
mes e ao deslocamento do trabalhador. O dispositivo não especifica o gênero
da pessoa acompanhante, o que permite uma interpretação mais humana e de
mocrática, no sentido de que tal pessoa seja de qualquer gênero, exigindo-se
apenas que a gestante seja sua esposa ou companheira, isto é, seja legalmente
casada ou mantenha união estável. O direito ao acompanhamento é muito sa
lutar, porque a geração e a educação de um novo ser hum ano devem ser com
partilhadas com amor, em todos os momentos. Além disso, o sentimento de
amparo durante a gestação é bastante importante para a mãe e para a criança
que está para nascer.
XI - por 1 (um) dia por ano para acom panhar filho de até 6 (seis) anos
em consulta médica.
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.257, de 08.03.2016.

Este dispositivo atende a um antigo anseio, especialmente das mães traba
lhadoras. Se o empregado pode faltar ao serviço para cuidar de sua própria saú
de, é justo que também possa fazê-lo para acompanhar filho de até seis anos
de idade que, obviamente, não pode se dirigir sozinho aos serviços de atendi
mento. Esse limite é m uito restrito e deveria ter sido estendido ao menos até
os doze anos incompletos, em conformidade com o art. 2o da Lei n. 8.069/90,
o ECA. Do mesmo modo, a autorização para faltar um dia por ano é insufi
ciente. Compreende-se que existam abusos de parte de alguns trabalhadores,
mas para a maioria dos pais a saúde de seus filhos é mais im portante que sua
própria. Ademais, o bem-estar da criança é um bem para a sociedade e deve
ser abrangido pela função social da atividade empresarial.
Parágrafo único. (Suprimido pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.)

Art. 474. A suspensão do empregado por mais de 30 (trinta) dias conse
cutivos im porta na rescisão injusta do contrato de trabalho.
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A suspensão tratada neste artigo é a disciplinar, qual seja, a decorrente do
poder de direção do empregador. Tal poder diretivo envolve os poderes de or
ganização, controle e disciplina, sendo que o último poder é exercido normalmen
te pela aplicação de advertências verbais ou escritas ou pela suspensão sem o
pagamento do salário dos dias correspondentes, como previsto no artigo em
comento - outras sanções podem ser previstas em convenções coletivas, regu
lamentos de empresa etc. O período de suspensão disciplinar é determinado
pela gravidade da falta e pela razoabilidade, ou seja, deve ser proporcional ao
ato faltoso praticado pelo empregado. O legislador delegou ao bom-senso do
empregador a decisão a respeito do número de dias de suspensão, mas estabe
leceu o máximo de trinta dias, prazo este que, se for ultrapassado, configura a
despedida indireta pelo rigor excessivo (art. 483, b> da CLT). Essa suspensão
disciplinar de até trinta dias, prevista no art. 474 em apreço, não se confunde
com a suspensão preventiva do art. 494 da CLT, a qual pode durar meses ou
anos até a conclusão do inquérito judicial para a apuração de falta grave come
tida pelo empregado estável. O objetivo de ambas é distinto: a primeira - a sus
pensão disciplinar do art. 474 da CLT - visa a impor sanção ao empregado e
m anter o contrato; a segunda - a suspensão preventiva do art. 494 da CLT visa a evitar que ocorra o perdão tácito durante o inquérito ajuizado pelo em
pregador, com o fito de promover a despedida motivada do trabalhador.
Questão que se punha até recentemente era se poderia o Judiciário reduzir
a suspensão imposta ao empregado por seu empregador, caso a julgasse dema
siada. A tese mais corrente era a de que, sendo o poder de direção discricionário,
mas não arbitrário, não poderia o juiz dim inuir a sanção, mas apenas manter
por julgá-la razoável, ou anular por entendê-la desproporcional. Hoje, no en
tanto, por força do art. 413 do CC, admite-se que o julgador possa reduzir a
penalidade se considerá-la manifestamente excessiva.
Art. 475.0 empregado que for aposentado por invalidez terá suspenso o
seu contrato de trabalho durante o prazo fixado pelas leis de previdência
social para a efetivação do benefício.
A aposentadoria por invalidez não é causa de rompimento, mas de suspen
são da execução do contrato de trabalho. Até o advento da Lei n. 8.213/91, discutia-se o tempo dessa suspensão. Com base na legislação previdenciária an
terior - a qual previa que a aposentadoria era provisória nos primeiros cinco
anos, tornando-se definitiva após esse prazo, o STF entendia que a suspensão
duraria os mesmos cinco anos, após os quais o contrato terminaria (Súmula n.
217 do STF). O TST, por sua vez, julgava que, mesmo após cinco anos, o con
trato continuaria suspenso e vigente (Súmula n. 160 do TST). O debate encon
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tra-se superado, porque a atual lei previdenciária não mais estabelece prazo
para a efetivação do benefício, como é previsto no art. 475 em questão. Hoje o
benefício é concedido sempre a título precário, por isso, pode ser cancelado a
qualquer tempo, caso o empregado recupere sua capacidade de trabalho. A úni
ca distinção que faz a Lei n. 8.213/91 é que, se o cancelamento da aposentado
ria ocorrer nos primeiros cinco anos e se o empregado tiver direito de retornar
à função que desempenhava quando se aposentou, o benefício cessará de ime
diato (art. 4 7 ,1, a)> ao passo que, se o cancelamento ocorrer após esse prazo ou
o empregado não tiver o direito de retornar ao emprego, o benefício cessará
paulatinamente (art. 4 7 ,1, by e II, a> b e c). Sendo assim, a aposentadoria por
invalidez implica a suspensão indefinida da execução do contrato, que durará
até: a recuperação da capacidade ou a morte do empregado; a obtenção da apo
sentadoria compulsória por idade (art. 51 da Lei n. 8.213/91); ou a ocorrência
de outra causa de cessação do contrato, como a extinção da empresa.
§ Io Recuperando o empregado a capacidade de trabalho e sendo a apo
sentadoria cancelada, ser-lhe-á assegurado o direito à função que ocupava
ao tempo da aposentadoria, facultado, porém, ao empregador, o direito de
indenizá-lo por rescisão do contrato de trabalho, nos termos dos arts. 477
e 478, salvo na hipótese de ser ele portador de estabilidade, quando a inde
nização deverá ser paga na forma do art. 497.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 4.824, de 05.11.1965.

A recuperação da capacidade de trabalho do empregado aposentado por in
validez faz cessar a suspensão da execução do contrato referida no caput deste
artigo. Nessa circunstância, ele tem direito de retornar ao emprego nas mesmas
condições anteriormente verificadas, com as devidas adaptações, em razão das
alterações que porventura tenham ocorrido no decurso do tempo. O empre
gador tem a faculdade de aceitá-lo de volta - hipótese em que o contrato é re
tomado por mútuo consentimento - ou de despedi-lo sem justa causa, mesmo
se o empregado for estável. Nessa situação, além das parcelas decorrentes da ex
tinção do contrato por iniciativa do empregador (aviso-prévio, férias indeni
zadas com o acréscimo de um terço etc.), são devidas as indenizações de anti
guidade simples ou em dobro, caso o empregado tenha prestado serviços sem
a opção pelo FGTS antes da Constituição de 1988 (arts. 477,478,496 e 497 da
CLT), ou a indenização de 40% dos depósitos do FGTS (art. 18 da Lei n. 8.036/90).
§ 2o Se o empregador houver admitido substituto para o aposentado,
poderá rescindir, com este, o respectivo contrato de trabalho sem indeniza

384

|

ARTS. 475 A 476-A

RICARDO REGIS LA RAIA

ção, desde que tenha havido ciência inequívoca da interinidade ao ser cele
brado o contrato.
Se o empregado aposentar-se por invalidez, com a suspensão indefinida da
execução de seu contrato de trabalho, o respectivo empregador pode admitir
outro trabalhador para prestar serviços em seu lugar, com a cláusula expressa
de que, caso o aposentado recupere sua capacidade de trabalho e retorne ao la
bor, o substituto será despedido. Essa cláusula representa verdadeira condição
resolutiva, conforme o art. 127 do CC (veja comentário ao art. 442 da CLT). Se
ocorrer tal condição, o contrato do substituto extingue-se sem necessidade de
aviso-prévio e sem o pagamento da indenização de 40% do saldo da conta vin
culada do FGTS (art. 18 da Lei n. 8.036/90) ou da eventual indenização de an 
tiguidade relativa ao tempo trabalhado anteriorm ente à CF/88, sem a opção
pelo Fundo. Nessa hipótese, são devidas apenas as demais parcelas resultantes
da extinção contratual, como o saldo de salário, as férias indenizadas com o
acréscimo de 1/3, o 13° salário proporcional etc.
Art. 476. Em caso de seguro-doença ou auxílio-enfermidade, o emprega
do é considerado em licença não remunerada, durante o prazo desse bene
fício.
O seguro-doença e o auxílio-enfermidade são benefícios previdenciários não
mais existentes. A lei previdenciária atual prevê somente a concessão do auxílio-doença ao empregado que, tendo cumprido o período de carência, perma
neça incapacitado para o trabalho por mais de quinze dias consecutivos, inde
pendentemente de a incapacidade ser resultante de acidente de trabalho ou de
doença ocupacional, ou de acidente ou de doenças comuns (art. 59 da Lei n.
8.213/91). Nos termos da legislação e do artigo em comento, os primeiros quin
ze dias de afastamento constituem hipótese de interrupção, e os demais repre
sentam hipótese de suspensão da execução do contrato de trabalho (veja co
mentário ao caput do art. 471).
Art. 476-A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso, por um período
de 2 (dois) a 5 (cinco) meses, para participação do empregado em curso ou
programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, com
duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em conven
ção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado,
observado o disposto no art. 471 desta Consolidação.
C a p u t acrescentado pela M P n. 2.164-41 , de 24.08.2001.
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Este artigo, inserido pela MP n. 2.164-41, de vigência indeterminada (art. 2o
da EC n. 32, de 11.09.2001), visa perm itir que o empregador suspenda da exe
cução dos contratos de seus empregados em épocas de diminuição de sua ati
vidade ou de dificuldade econômica, desde que forneça, em contrapartida, um
curso de qualificação profissional aos trabalhadores. A ideia é que a suspensão
da execução dos contratos sem pagamento dos salários e dos encargos sociais
faculte ao empregador recuperar-se, e m anter os empregos e a concessão de
curso de qualificação aos empregados permite-lhes aprimorar os conhecimen
tos de m odo que tenham melhor desempenho após o retorno ou, em última
análise, possam obter nova colocação com mais facilidade, caso o empregador
não se recupere no período.
A suspensão, nos termos deste artigo, exige dupla negociação: em primeiro
lugar, a negociação coletiva com o sindicato da categoria profissional, da qual
resulte acordo ou convenção que permitam ao empregador efetuar a suspen
são dos contratos; em segundo lugar, a negociação individual, por meio da qual
seja obtida a aquiescência por escrito dos trabalhadores.
Ao obter a anuência da entidade sindical representante dos empregados, os
contratos podem ter suspensa a execução pelo período de 2 a 5 meses, prazo
que pode ser prorrogado conforme o § 7o deste artigo. O período da suspen
são deve corresponder à duração do curso de qualificação fornecido gratuita
mente pelo empregador. Tal curso, por sua vez, pode ser livre ou regular; im 
porta apenas que seja útil ao desenvolvimento profissional dos trabalhadores.
§ Io Após a autorização concedida por intermédio de convenção ou acor
do coletivo, o empregador deverá notificar o respectivo sindicato, com an
tecedência mínima de 15 (quinze) dias da suspensão contratual.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

A obrigação de o empregador notificar o sindicato da data de início da sus
pensão, com antecedência de quinze dias, é semelhante à exigência de comuni
cação ao Ministério do Trabalho e Emprego do início das férias coletivas (art.
139, § 2o, da CLT). Tem por escopo perm itir à entidade sindical fiscalizar o
cumprim ento do acordo ou da convenção firmados para autorizar a suspen
são e, se for o caso, aplicar as sanções previstas nos §§ 5o e 6o deste artigo.
§ 2o O contrato de trabalho não poderá ser suspenso em conformidade
com o disposto no c a p u t deste artigo mais de uma vez no período de 16
(dezesseis) meses.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.
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O limite estabelecido neste parágrafo é inderrogável pela vontade coletiva ou
individual, podendo inferir-se, a partir dele, que o prazo máximo de duração
da suspensão contratual é de dezesseis meses.
§ 3o O empregador poderá conceder ao empregado ajuda compensatória
mensal, sem natureza salarial, durante o período de suspensão contratual
nos termos do c a p u t deste artigo, com valor a ser definido em convenção ou
acordo coletivo.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

Se forem suspensos os respectivos contratos, os empregados não farão jus
aos salários. Para subsistirem, terão direito a uma bolsa de qualificação profis
sional custeada pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), em m ontante
definido pelo Codefat (art. 2°-A da Lei n. 7.998/90). Além da bolsa de qualifi
cação profissional, o empregador pode conceder aos trabalhadores uma ajuda
compensatória mensal, sem natureza salarial, em valor determinado na con
venção ou no acordo coletivo (art. 476-A, § 3o, da CLT).
§ 4o Durante o período de suspensão contratual para participação em
curso ou programa de qualificação profissional, o empregado fará jus aos
benefícios voluntariamente concedidos pelo empregador.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

Embora os contratos sejam suspensos, os benefícios concedidos voluntaria
mente pelo empregador, como convênios de assistência médica ou odontológica, cestas básicas, participação em grêmios, clubes etc., não podem ser para
lisados.
§ 5o Se ocorrer a dispensa do empregado no transcurso do período de
suspensão contratual ou nos 3 (três) meses subsequentes ao seu retorno
ao trabalho, o empregador pagará ao empregado, além das parcelas indenizatórias previstas na legislação em vigor, multa a ser estabelecida em
convenção ou acordo coletivo, sendo de, no mínimo, 100% (cem por cen
to) sobre o valor da última remuneração mensal anterior à suspensão do
contrato.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

É vedada a despedida sem justa causa dos empregados no período de sus
pensão ou nos três meses subsequentes, mas isso não representa, necessaria
mente, garantia de permanência no emprego, também denominada estabilida
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de provisória ou especial. Em princípio, constitui apenas obrigação de não
fazer com cláusula penal prevista no instrumento de negociação coletiva, qual
seja, multa equivalente a, pelo menos, o valor da última remuneração do em
pregado despedido, percebida antes da suspensão de seu contrato. Não se as
segura o direito à reintegração ou à indenização do período correspondente.
Porém, nada impede que assim se estabeleça em acordo ou convenção, caso
que se pode admitir tratar de autêntica hipótese de garantia temporária.
Se o empregado for dispensado sem justa causa, as parcelas da bolsa de quali
ficação profissional que tiver recebido serão descontadas das parcelas do seguro-desemprego a que, eventualmente, fizer jus, sendo-lhe garantido, no míni
mo, o recebimento de uma parcela desse beneficio (art. 8°-B da Lei n. 7.998/90).
§ 6o Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou
programa de qualificação profissional, ou o empregado permanecer traba
lhando para o empregador, ficará descaracterizada a suspensão, sujeitando
o empregador ao pagamento imediato dos salários e dos encargos sociais
referentes ao período, às penalidades cabíveis previstas na legislação em
vigor, bem como às sanções previstas em convenção ou acordo coletivo.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

Se durante a suspensão do contrato não for ministrado o curso ou os em 
pregados permanecerem trabalhando, ficará descaracterizada a suspensão com
efeito ex tunc , sendo devidos os salários e encargos sociais do período e aplicá
veis as sanções previstas na convenção ou no acordo coletivo e na legislação em
vigor. A sanção é rigorosa e muito bem estabelecida. A questão, no entanto, é
saber se, ao descaracterizar-se a suspensão, podem ser compensados os valores
percebidos a título da ajuda compensatória mensal paga pelo empregador e da
bolsa de qualificação profissional concedida pelo FAT. A compensação da aju
da paga pelo empregador é medida que se impõe para que não seja infringido
o princípio que veda o enriquecimento sem causa. Porém, a dedução da bolsa
paga pelo FAT resulta em favorecimento do empregador e afronta ao princípio
de que não é dado ao infrator beneficiar-se da própria torpeza. Daí, não pode
ser compensada.
§ 7o O prazo limite fixado no c a p u t poderá ser prorrogado mediante
convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empre
gado, desde que o empregador arque com o ônus correspondente ao valor
da bolsa de qualificação profissional, no respectivo período.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.
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Conforme o caput deste artigo, o período de suspensão deve equivaler ao do
curso, sendo de, no mínimo, dois e, no máximo, cinco meses. Tal prazo pode
ser prorrogado mediante convenção ou acordo coletivo e aquiescência por es
crito do empregado, mas, nesse caso, cumpre ao empregador custear a bolsa de
qualificação profissional paga pelo FAT, pois esta é limitada a cinco parcelas.
CAPÍTULO V
DA RESCISÃO

Art. 477. É assegurado a todo empregado, não existindo prazo estipulado
para a terminação do respectivo contrato, e quando não haja ele dado mo
tivo para cessação das relações de trabalho, o direito de haver do emprega
dor uma indenização, paga na base da maior remuneração que tenha per
cebido na mesma empresa.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

Este dispositivo cuida de fixar indenização relativa ao tempo de serviço do
empregado contratado por prazo indeterminado, anteriormente à vigência da
CF/88, e que não optou pelo regime do FGTS. Tal indenização somente será
devida na hipótese de dispensa imotivada. Os trabalhadores que optaram pelo
referido regime jurídico ou que foram admitidos após a promulgação da atual
Constituição não fazem jus ao pagamento dessa indenização.
§ Io O pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão do contrato
de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 (um) ano de serviço, só
será válido quando feito com a assistência do respectivo Sindicato ou pe
rante a autoridade do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.562, de 12.12.1968, e com redaçdo dada
pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.
Veja nota 1 n a p á g in a XXL

Independentemente de o contrato ter sido celebrado de forma escrita, ver
bal ou tácita, em se tratando de empregado com mais de um ano de serviço, o
pedido de demissão ou o recibo de quitação só terá validade quando feito com
assistência do sindicato ou perante órgão do M inistério do Trabalho. Essa
homologação materializa um requisito solene previsto em lei, essencial à sua
validade, sem o qual tanto o ato em si como a manifestação de vontade nele
veiculada são considerados como inexistentes, portanto, não produzem qual
quer efeito. Cuida-se de requisito essencial à validade do ato (arts. 104, III, e
107, do CC).
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§ 2o O instrumento de rescisão ou recibo de quitação, qualquer que seja
a causa ou forma de dissolução do contrato, deve ter especificada a nature
za de cada parcela paga ao empregado e discriminado o seu valor, sendo
válida a quitação, apenas, relativamente às mesmas parcelas.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.562, de 12.12.1968, e com redaçõo dada
pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

O princípio protetor adotado pelo direito do trabalho revela-se patente, sen
do inegável seu alcance social. Não se admite que o indivíduo juridicamente
mais fraco em uma relação de emprego possa dar quitação mais ampla, inclusi
ve quanto às parcelas que não recebeu. A quitação trabalhista não abrange par
celas não consignadas e tem eficácia liberatória apenas em relação às parcelas
expressamente consignadas no recibo. Mesmo que se adm ita a transação ex
trajudicial, sua validade também deverá ser limitada ao que foi expressamente
consignado no instrum ento; ou seja, a quitação será exclusiva em relação às
parcelas e aos valores constantes do recibo (Súmula n. 330 e OJ n. 270 da SDI1, ambas do TST).
§ 3o Quando não existir na localidade nenhum dos órgãos previstos nes
te artigo, a assistência será prestada pelo representante do Ministério Pú
blico ou, onde houver, pelo Defensor Público e, na falta ou impedimento
destes, pelo Juiz de Paz.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.562, de 12.12.1968, e com redação dada
pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

Deverá ser observada a ordem estipulada. Somente na hipótese de inexistên
cia de representante do Ministério Público é que se admite a assistência pelo
defensor público e, em caso de falta ou de impedimento destes, pelo juiz de
paz. Será nula de pleno direito a assistência prestada sem a observância da or
dem legal.
§ 4o O pagamento a que fizer jus o empregado será efetuado no ato da
homologação da rescisão do contrato de trabalho, em dinheiro ou em che
que visado, conforme acordem as partes, salvo se o empregado for analfa
beto, quando o pagamento somente poderá ser feito em dinheiro.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 766, de 15.08.1969, e com redação
dad a pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

A norma estabelecida visa evitar a ocorrência de fraudes no pagamento dos
haveres do empregado. O pagamento deve ser efetuado na forma prevista em
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lei para dar-se validade ao recibo de quitação. A ocorrência de dúvida a respei
to da quitação dos direitos do trabalhador, realizada de outra forma, acarreta
rá sua nulidade. O dispositivo estabelece requisitos essenciais à validade do ato
(arts. 104, III, e 107 do CC).
§ 5o Qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo an
terior não poderá exceder o equivalente a 1 (um) mês de remuneração do
empregado.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 766, de 15.08.1969, e com redaçõo
dad a pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

A limitação do m ontante da compensação está circunscrita unicamente às
homologações, com vistas à proteção do empregado no momento da quitação
de suas verbas rescisórias. Essa precaução não se justifica no caso de haver lití
gio judicial, cuja própria natureza permite amplo debate. Em juízo, a compen
sação é sempre ampla, não estando subordinada a restrições.
§ 6o O pagamento das parcelas constantes do instrumento de rescisão ou
recibo de quitação deverá ser efetuado nos seguintes prazos:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

O § 6o estipula os prazos em que deve ser efetuado o pagamento das parce
las constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação.
a ) até o primeiro dia útil imediato ao término do contrato; ou
Alínea acrescentada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Caso se trate de contrato por prazo determinado, o pagamento das verbas
rescisórias deverá ser efetivado no primeiro dia útil imediato ao do térm ino
avençado. O mesmo prazo aplica-se para pagamento dos haveres rescisórios
decorrentes de contrato de experiência - modalidade de contrato a termo.
até o décimo dia, contado da data da notificação da demissão, quando
da ausência do aviso-prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu
cumprimento.
b)

Alínea acrescentada pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Nas três hipóteses assinaladas, o prazo será o décimo dia, contado da notifi
cação da demissão. Não existe amparo legal à figura do aviso-prévio cumprido
em casa, cuja prática é equivalente ao aviso-prévio indenizado. Cuida-se, na ver-
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dade, de expediente do empregador que visa postergar o pagamento das verbas
rescisórias, devendo ser observado o prazo previsto no art. 477, § 6o, byda CLT,
para pagamento das verbas rescisórias, consoante a OJ n. 14, da SDI-1 do TST.
§ 7o O ato da assistência na rescisão contratual (§§ Io e 2o) será sem ônus
para o trabalhador e empregador.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

No momento de homologar a rescisão contratual, não é admissível a cobran
ça de quaisquer valores a serem pagos pelos empregadores ou pelos emprega
dos, mesmo não associados ao sindicato. A vedação é expressa; assim, padecerá
de nulidade, por afrontar a lei, a eventual cláusula convencional que estipular al
guma exigência para proceder-se às homologações contratuais (art. 5o, II, da CF).
§ 8o A inobservância do disposto no § 6o deste artigo sujeitará o infrator
à multa de 160 BTN, por trabalhador, bem assim ao pagamento da multa a
favor do empregado, em valor equivalente ao seu salário, devidamente
corrigido pelo índice de variação do BTN, salvo quando, comprovadamente, o trabalhador der causa à mora.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

O dispositivo impõe duas penalidades ao empregador em mora: a primeira
de caráter administrativo e a segunda como direito do trabalhador. As multas
não serão devidas quando, comprovadamente, as verbas rescisórias são colo
cadas à disposição do empregado, dentro dos prazos estabelecidos no art. 477,
§ 6o, da CLT. Caso haja recusa do empregado ao recebimento, cumpre ao em
pregador valer-se da ação de consignação em pagamento (arts. 890 a 900 do
CPC/73 - arts. 539 a 549 do CPC/2015). A simples alegação da existência de
justa causa não tem o condão de afastar a incidência dessas multas, porquan
to o não acolhimento em juízo da falta grave alegada significa que o rom pi
mento contratual foi imotivado.
§ 9o (V e ta d o .)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.855, de 24.10.1989.

Art. 478. A indenização devida pela rescisão de contrato por prazo inde
terminado será de 1 (um) mês de remuneração por ano de serviço efetivo,
ou por ano e fração igual ou superior a 6 (seis) meses.
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Esta regra é aplicável ao cálculo da indenização prevista pelo art. 477 da CLT,
a qual se refere à indenização relativa ao tempo de serviço do empregado con
tratado por prazo indeterminado - anteriorm ente à vigência da CF/88 - que
não optou pelo regime do FGTS e que foi dispensado imotivadamente do em 
prego. Em caso de readmissão, conta-se a favor do empregado o período de ser
viço anterior, encerrado com sua saída espontânea (Súmula n. 138 do TST).
§ Io O primeiro ano de duração do contrato por prazo indeterminado é
considerado como período de experiência, e, antes que se complete, nenhu
ma indenização será devida.
Em face desta previsão, não é devida a indenização instituída pelo art. 477
da CLT, relativa ao período anterior à opção do empregado pelo regime do
FGTS, se o contrato de trabalho ainda não houvesse completado um ano.
§ 2o Se o salário for pago por dia, o cálculo da indenização terá por base
30 (trinta) dias.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 605, de 05.O U 949.

Em face do disposto no art. 7o, XIII, da CF, o cálculo da indenização deverá
ter por base trinta dias, inserindo-se também nesse cálculo os valores percebi
dos a título de horas extraordinárias, desde que habitualmente prestadas (Sú
mula n. 24 do TST).
§ 3o Se pago por hora, a indenização apurar-se-á na base de 220 (duzentas
e vinte) horas por mês.
Em decorrência de a CF (art. 7o, XIII) ter fixado a duração normal de tra
balho em 8 horas diárias, no limite de 44 horas semanais, quando o salário for
pago por hora, o cálculo deverá ser efetivado na base de 220 horas por mês,
inserindo-se também nesse cálculo os valores percebidos a título de horas ex
traordinárias, desde que sejam habitualm ente prestadas (Súmula n. 24 do
TST).
§ 4o Para os empregados que trabalhem à comissão ou que tenham direi
to a percentagens, a indenização será calculada pela média das comissões
ou percentagens percebidas nos últimos 12 (doze) meses de serviço.
Parágrafo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Se o empregado for comissionista ou se receber percentagens variáveis, a re
muneração deverá ser calculada pela média dos valores percebidos nos últimos
doze meses da contratualidade, havendo forte tendência jurisprudencial em re
conhecer que as comissões percebidas deverão ser atualizadas monetariamente
para a formação da média remuneratória. Também deverão ser incluídos os
valores percebidos a título de horas extraordinárias, desde que sejam habitual
mente prestadas (Súmula n. 24 do TST).
§ 5o Para os empregados que trabalhem por tarefa ou serviço feito, a in
denização será calculada na base média do tempo costumeiramente gasto
pelo interessado para realização de seu serviço, calculando-se o valor do que
seria feito durante 30 (trinta) dias.
Em decorrência do estabelecido pela Súmula n. 24 do TST, deverão ser in
cluídos igualmente, no cálculo, os valores percebidos a título de horas extraor
dinárias, desde que sejam habitualmente prestadas.
Art. 479. Nos contratos que tenham termo estipulado, o empregador que,
sem justa causa, despedir o empregado será obrigado a pagar-lhe, a título
de indenização, e por metade, a remuneração a que teria direito até o termo
do contrato.
Entretanto, se constar do contrato a prazo cláusula assecuratória do direito
recíproco de rescisão e o empregador promover a dispensa antecipada, ou seja:
antes do termo avençado, a rescisão passará a reger-se pelo art. 481 da CLT, de
modo que o trabalhador fará jus a todas as verbas reparatórias próprias dos
contratos a prazo indeterminado. O mesmo critério deverá ser observado em
relação ao rompimento antecipado de contrato de experiência - modalidade
de contrato a termo.
Parágrafo único. Para a execução do que dispõe o presente artigo, o cál
culo da parte variável ou incerta dos salários será feito de acordo com o
prescrito para o cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos
por prazo indeterminado.
O referido parágrafo estipula a forma de cálculo da parte variável ou incer
ta dos salários, devendo ser observado o mesmo critério estabelecido para o
cálculo da indenização referente à rescisão dos contratos por prazo indetermi
nado (art. 478 da CLT).
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Art. 480. Havendo termo estipulado, o empregado não se poderá desligar
do contrato, sem justa causa, sob pena de ser obrigado a indenizar o empre
gador dos prejuízos que desse fato lhe resultarem.
O dispositivo estabelece obrigação indenizatória para o empregado que rom 
per, imotivadamente, o contrato antes do termo ajustado.
§ Io A indenização, porém, não poderá exceder àquela a que teria direito
o empregado em idênticas condições.
Antigo parágrafo único renum erado pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

O m ontante dessa indenização deverá ser lim itado e não poderá exceder
àquele que o empregado teria direito em idênticas condições, conforme previ
são constante do art. 479 da CLT.
§ 2o (R e v o g a d o p e la L e i n. 6 .5 3 3 , d e 2 4 .0 5 .1 9 7 8 .)

Art. 481. Aos contratos por prazo determinado, que contiverem cláusula
assecuratória do direito recíproco de rescisão antes de expirado o termo
ajustado, aplicam-se, caso seja exercido tal direito por qualquer das partes,
os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.
A rescisão antecipada e imotivada por parte do empregador do contrato a
termo, que contenha cláusula assecuratória do direito recíproco de rescisão an
tes de expirado o prazo ajustado, implica o pagamento do aviso-prévio e não
a indenização prevista no art. 479 da CLT, pois deverão ser observados os prin
cípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado.
Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de trabalho
pelo empregador:
O contrato individual de trabalho gera inúmeros deveres e obrigações entre
as partes, que deverão ser fielmente observados. As fontes primordiais dessas
obrigações encontram-se na lei, nas normas coletivas e no próprio contrato.
Consoante previsão constante do art. 422 do CC, os contratantes são obriga
dos a guardar, tanto na conclusão do contrato como na sua execução, os prin
cípios de probidade e de boa-fé. A violação por parte do empregado de algum
de seus deveres ou de suas obrigações pode acarretar a rescisão contratual por
justa causa, ou seja, sem ônus para o empregador. Entretanto, para ser adm iti
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da a justa causa, como pena máxima que autoriza a rescisão do contrato de tra
balho, deve ser devidamente apurada e provada, de modo a não haver dúvidas
quanto à falta grave cometida pelo empregado.
a ) ato de improbidade;

Configura-se como ato de improbidade qualquer ação ou omissão dolosa
que revele desonestidade do empregado, com o objetivo de obter vantagem
para si ou para outrem, no âmbito da relação de trabalho, independentemen
te do resultado econômico da conduta. O fato de não se ter materializado o
prejuízo não afasta a justa causa para o rompimento contratual, cuja configu
ração basta o rompimento da relação de confiança que deve permear a relação
de emprego.
b ) incontinência de conduta ou mau procedimento;

A incontinência de conduta está relacionada à sensualidade desmedida, ao
comportamento desregrado por parte do empregado que gere constrangimen
tos no ambiente de trabalho. Também se configura em uma vida irregular do
trabalhador, ao adotar atitudes que denotam violação aos padrões morais da
sociedade. O mau procedimento configura-se pela adoção de atitude hostil,
de violação ao dever de urbanidade em relação aos colegas de serviço, aos
superiores hierárquicos, aos clientes ou ao próprio empregador e a seus bens.
O com portam ento esperado de um trabalhador é o de orientar-se conforme
as regras de conduta e de costumes que devem reger a vida em uma socieda
de civilizada.
negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do
empregador, e quando constituir ato de concorrência à empresa para a qual
trabalha o empregado, ou for prejudicial ao serviço;
c)

Para a configuração da justa causa, o dispositivo em foco exige a ocorrência
concomitante de negociação de caráter habitual por parte do empregado, sem
qualquer permissão do empregador, devendo também implicar concorrência
em relação à atividade do empregador ou, alternativamente, acarretar algum
prejuízo ao desenvolvimento do serviço.
condenação criminal do empregado, passada em julgado, caso não
tenha havido suspensão da execução da pena;
d)
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A condenação criminal transitada em julgado, quando não estiver suspensa
a execução da pena, enseja a dissolução motivada da relação de emprego, pois
inviabiliza a continuidade da prestação pessoal de serviço. A certidão da sen
tença condenatória criminal do empregado, com trânsito em julgado, consti
tui-se em prova suficiente para ensejar a ruptura contratual sem ônus para o
empregador.
e) desídia no desempenho das respectivas funções;

A desídia caracteriza-se pelo descumprimento dos deveres afetos à relação
empregatícia, em razão de negligência, de imprudência ou de imperícia do em 
pregado. Revela-se na falta de exação no desempenho dos misteres profissio
nais, deixando o trabalhador de assumir as cautelas comuns indispensáveis à
execução dos trabalhos que lhe são confiados pelo empregador. Configura-se
pelas reiteradas ausências injustificadas ao trabalho, pela falta de zelo ou de in
teresse na execução do serviço.
f ) embriaguez habitual ou em serviço;

Para a caracterização dessa falta grave, que autoriza o rompimento do con
trato de trabalho, faz-se necessário que o empregado faça uso de bebidas al
coólicas ou de outras drogas e, consequentemente, perca o domínio de suas fa
culdades, de modo a tornar-se incapaz de desenvolver, com prudência, as suas
atividades laborais. Não obstante, a OMS reconhece o alcoolismo como doença;
nos termos do dispositivo em análise, o hábito de embriagar-se, mesmo fora
do horário e do local de trabalho, igualmente enseja a ruptura contratual sem
ônus para o empregador.
g ) violação de segredo da empresa;

O dever de fidelidade é inerente e essencial ao exercício de qualquer ativida
de laborai. A violação de segredo empresarial acarreta o rompimento do elo de
confiança que deve ligar o empregado ao seu empregador e constitui justa cau
sa suficiente para a rescisão motivada do contrato de trabalho.
h ) ato de indisciplina ou de insubordinação;

A indisciplina constitui falta grave e materializa-se pelo descumprimento de
ordens de caráter geral emanadas do empregador. A desobediência a ordens di
retas do empregador que digam respeito a atribuições do cargo do empregado
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representa ato de insubordinação. Ambas justificam o rompimento contratual
sem ônus.
i) abandono de emprego;

Embora a jurisprudência tenha fixado um prazo de trinta dias como razoá
vel para configurar o abandono de emprego, nos termos da Súmula n. 32 do
TST, essa circunstância torna-se irrelevante se o animus de deixar o emprego
estiver manifestamente evidenciado pela conduta do empregado: por exemplo,
pactuar um novo contrato para prestar serviço a outro empregador em seu ho
rário de trabalho.
j)
ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qual
quer pessoa, ou ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de
legítima defesa, própria ou de outrem;
O dispositivo em foco, que pune com a perda do emprego a prática de qual
quer ato lesivo em serviço, afigura-se aplicável mesmo em caso de violação ao
direito de terceiro alheio à relação de emprego e almeja a preservação da hon
ra e da boa fama das pessoas. Poderá configurar os delitos de injúria, calúnia
ou difamação (arts. 138 a 140 do CP). Também não se admite a prática de ofen
sas corporais por parte do empregado, salvo em caso de legítima defesa pró
pria ou de outrem (art. 25 do CP).
ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra
o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa,
própria ou de outrem;
k)

É evidente que a violação da honra ou da boa fama, bem como ofensas físi
cas praticadas pelo empregado contra seu empregador e contra seus superio
res hierárquicos, revestem-se de suma gravidade e devem ensejar o rompimen
to contratual por justa causa, salvo se o empregado tiver agido em sua legítima
defesa ou de outrem. As ofensas físicas poderão ocorrer dentro ou fora das de
pendências da empresa, sendo irrelevante o local para a caracterização da fal
ta grave (veja comentário à alínea; do presente artigo).
I) prática constante de jogos de azar.

Exige-se a prática reiterada de jogos de azar para a configuração de falta gra
ve a ensejar rompimento contratual. Eventuais jogos de caráter recreativo, fora
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do horário de trabalho, não poderão servir como fundamento para a dispen
sa sumária do empregado.
Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para dispensa de em
pregado a prática, devidamente comprovada em inquérito administrativo,
de atos atentatórios contra a segurança nacional.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 3, de 27.01.1966.

A CF/88 adotou o princípio do amplo acesso ao Poder Judiciário em casos
de lesão ou de ameaça ao direito (art. 5o, XXXV), sendo vedada qualquer ex
clusão ou limitação legal. Destarte, afigura-se não recepcionado pela atual Cons
tituição o dispositivo em análise na parte em que admite ser suficiente a apura
ção de atos atentatórios à segurança nacional em mero inquérito administrativo.
Art. 483.0 empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear
a devida indenização quando:
Denomina-se despedida indireta a rescisão motivada do contrato de traba
lho por culpa patronal. O empregado denuncia o contrato com fundamento
em falta grave do empregador, tendo assim direito a receber as verbas rescisó
rias como se tivesse sido despedido sem justa causa. Da mesma forma que a
justa causa do empregado deve ser robustamente comprovada, por constituir
uma mácula em sua vida profissional, os motivos que ensejam o rompimento
contratual por culpa do empregador seguem o mesmo sentido e devem ser pro
vados com elementos convincentes.
forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, con
trários aos bons costumes, ou alheios ao contrato;
a)

A rescisão indireta pode configurar-se quando o empregador exigir do tra
balhador serviços superiores às suas forças, proibidos por lei, contrários aos
bons costumes ou alheios ao contrato. É evidente que deverão ser respeitados
os limites físicos e a dignidade do empregado. A CF (art. I o, III) erigiu como
um dos fundamentos da República a dignidade da pessoa humana.
for tratado pelo empregador ou por seus superiores hierárquicos com
rigor excessivo;
b)

O rigor excessivo adotado pelo legislador como falta patronal grave é aque
le que foge aos padrões normais de comportamento profissional e de convivên
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cia humana. Tal rigor é revelado por meio da severidade desmedida, ou pelas
exigências descabidas, punições desnecessárias, perseguições etc., do emprega
dor ou de superior hierárquico em relação ao empregado. O dispositivo em
foco estabeleceu limites aos poderes diretivos e disciplinadores do empregador,
que não são absolutos.
c) correr perigo manifesto de mal considerável;

A lei não admite que o exercício da atividade laborai sujeite o empregado a
correr perigo manifesto de mal considerável à sua integridade física. Tal situa
ção é suficiente para motivar a rescisão indireta do pacto laborai, pois não se
pode esperar que o empregado continue a trabalhar quando as atividades por
ele desempenhadas coloquem em risco sua saúde física ou mental.
d) não cum prir o empregador as obrigações do contrato;
A contratação laborai gera inúmeras obrigações para o empregador, que de
verão ser cumpridas - pagamento dos salários no prazo legal; adicionais sala
riais, concessão de intervalos, recolhimentos do FGTS etc. Essas obrigações de
correm da lei, das norm as coletivas e do próprio contrato. A violação por
parte do empregador de alguma de suas obrigações pode ensejar a rescisão in
direta do contrato de trabalho (Súmula n. 13 do TST).
praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua
família, ato lesivo da honra e boa fama;
e)

O dispositivo almeja o respeito da honra e da boa fama do empregado e de
seus familiares; para tanto, pune o empregador que cometer atos violadores,
mesmo aqueles praticados por seus prepostos. Insere-se nessa previsão qual
quer ato que afete a moral - calúnia, injúria, difamação, acusação de furto, rou
bo, ofensas diretas etc. A rescisão indireta do contrato de trabalho não elide o
direito de o empregado reivindicar indenização, por danos de natureza moral
ou patrimonial, decorrentes da prática de algum ato lesivo da honra e da boa
fama (art. 5o, V e X, da CF; arts. 186,927 e 932, III, do CC).
o empregador ou seus prepostos ofenderem-no fisicamente, salvo em
caso de legítima defesa, própria ou de outrem;
f)

A dignidade da pessoa humana constitui um dos fundamentos da Repúbli
ca Federativa do Brasil (art. Io, III, da CF). Não se pode admitir que o empre
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gado esteja sujeito a sofrer qualquer espécie de ofensa física, quer seja pratica
da pelo empregador, quer pelos seus prepostos, ressalvadas as hipóteses de
legítima defesa, própria ou de outrem (art. 25 do CP).
g)

o e m p r e g a d o r r e d u z i r o s e u t r a b a l h o , s e n d o e s te p o r p e ç a o u t a r e f a , d e

f o r m a a a fe ta r s e n s iv e lm e n t e a i m p o r t â n c ia d o s s a lá r io s .

O salário tem natureza alimentar, a fim de propiciar o sustento do emprega
do e de seus familiares. É evidente que, por ser a base de cálculo fixada por peça
ou tarefa, a eventual redução do trabalho redundará em perdas salariais. A lei,
entretanto, não admite que o empregador determine a redução do trabalho de
modo a afetar o montante dos salários do trabalhador.
§ I o O e m p re g a d o p o d e r á s u s p e n d e r a p re sta ç ã o d o s s e r v iç o s o u r e s c in d ir
o c o n t r a t o , q u a n d o t i v e r d e d e s e m p e n h a r o b r i g a ç õ e s le g a is , i n c o m p a t í v e i s
c o m a c o n t in u a ç ã o d o s e r v iç o .

A regra estabelecida não cuida da prática de falta grave patronal, apenas tra
duz um motivo justificado para o empregado postular a suspensão, ou mesmo
a rescisão de seu contrato de trabalho, quando tiver de desempenhar obriga
ções legais incompatíveis com a continuação do serviço.
§ 2 o N o c a s o d e m o r t e d o e m p r e g a d o r c o n s t it u íd o e m e m p re s a in d iv id u a l,
é f a c u lt a d o a o e m p r e g a d o r e s c in d ir o c o n t r a t o d e t ra b a lh o .

A faculdade, conferida ao empregado pelo dispositivo em foco, de rescindir
seu contrato de trabalho, no caso de morte do empregador constituído em em
presa individual, não exige a extinção da empresa para que possa ser exercida.
Destarte, será permitida a rescisão contratual mesmo que a atividade em pre
sarial tenha continuidade com os eventuais herdeiros do empregador falecido.
§ 3 o N a s h i p ó t e s e s d a s le t r a s d e g , p o d e r á o e m p r e g a d o p le i t e a r a r e s c is ã o
d e s e u c o n t r a t o d e t r a b a lh o e o p a g a m e n t o d a s r e s p e c t iv a s in d e n iz a ç õ e s ,
p e r m a n e c e n d o o u n ã o n o s e r v i ç o a té f i n a l d e c i s ã o d o p r o c e s s o .

Parágrafo acrescentado pela Lei n. 4.825, de 05.11.1965.

Cuida-se de outra faculdade outorgada ao empregado nas hipóteses de não
cumprimento pelo empregador das obrigações do contrato ou quando este re
duzir o seu trabalho de forma a afetar sensivelmente a importância dos salá
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rios. Em se tratando de infrações continuadas ao contrato ou às normas impe
rativas de tutela do trabalho, poderá o empregado postular judicialmente a
decretação da rescisão indireta do contrato de trabalho e permanecer ou não
no serviço, até o trânsito em julgado da sentença.
Art. 484. Havendo culpa recíproca no ato que determinou a rescisão do
contrato de trabalho, o tribunal de trabalho reduzirá a indenização à que
seria devida em caso de culpa exclusiva do empregador, por metade.
A culpa recíproca, tam bém denom inada culpa concorrente, configura-se
quando ambos os partícipes da relação de emprego descumprem algum dever
ou alguma obrigação legal ou contratual que lhes são inerentes, de modo a vio
lar os limites de postura e de comportamento esperados dos protagonistas de
uma relação de emprego. Caso haja concorrência de culpa dos envolvidos no
contrato de trabalho, as verbas rescisórias serão devidas pela metade - aviso-prévio, 13° salário, férias com o terço e multa do FGTS (Súmula n. 14 do TST).
Art. 485. Quando cessar a atividade da empresa, por morte do emprega
dor, os empregados terão direito, conforme o caso, à indenização a que se
referem os arts. 477 e 497.
O encerramento da atividade empresarial decorrente da morte do emprega
dor não elide o direito do empregado de receber a eventual indenização que
lhe é devida, a qual deve ser paga de forma integral, sem qualquer redução, con
forme dispõem os arts. 477 e 497 da CLT (veja comentário ao art. 477).
Art. 486. No caso de paralisação temporária ou definitiva do trabalho,
motivada por ato de autoridade municipal, estadual ou federal, ou pela
promulgação de lei ou resolução que impossibilite a continuação da ativi
dade, prevalecerá o pagamento da indenização, que ficará a cargo do gover
no responsável.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 1.530, de 26.12.1951.

O denom inado factum principis somente ocorre em caso de interdição da
atividade empresarial por ato unilateral e decorrente do poder de império do
Estado, não em função do cumprimento de sanções legais por parte da admi
nistração pública. Se o empregador contribuir, direta ou indiretamente, para
o ato da autoridade pública de paralisação do trabalho, não haverá qualquer
responsabilidade indenizatória estatal (art. 161 da CLT).
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§ Io Sempre que o empregador invocar em sua defesa o preceito do pre
sente artigo, o tribunal do trabalho competente notificará a pessoa de di
reito público apontada como responsável pela paralisação do trabalho, para
que, no prazo de 30 (trinta) dias, alegue o que entender devido, passando a
figurar no processo como chamada à autoria.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 6.110, de 16.12.1943.

A pessoa de direito público apontada como responsável pela paralisação do
trabalho poderá exercer amplamente seu direito de defesa, inclusive lhe será fa
cultada a dilação probatória para eventual comprovação da ausência de sua
alegada responsabilidade pelo pagamento da indenização; assim, passará a in
tegrar a lide em todos os seus termos ulteriores (art. 5o, LV, da CF).
§ 2o Sempre que a parte interessada, firmada em documento hábil, invo
car defesa baseada na disposição deste artigo e indicar qual o juiz compe
tente, será ouvida a parte contrária, para, dentro de 3 (três) dias, falar sobre
essa alegação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 1.530, de 26.12.1951.

Esta regra determina a intimação do autor da ação trabalhista, observando
o princípio do contraditório, para pronunciar-se quanto à pretensão deduzi
da pelo demandado de transferir sua responsabilidade indenizatória ao Poder
Público.
§ 3o Verificada qual a autoridade responsável, a Junta de Conciliação ou
Juiz dar-se-á por incompetente, remetendo os autos ao Juiz Privativo da
Fazenda, perante o qual correrá o feito nos termos previstos no processo
comum.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 1.530, de 26.12.1951.
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressão Juntas de Conciliação e Jul
gam ento, com o órgãos d a Justiça do Trabalho, p elas expressões Juizes do Tra
balho e Varas do Trabalho, e ssa s confirm adas posteriorm ente pela E C n. 45, de
08.12.2004.

O dispositivo em questão foi introduzido, quando ainda não era reconheci
da a competência da Justiça do Trabalho, para conciliar e julgar os dissídios em
que figurassem como partes os entes da administração pública. Todavia, após
a promulgação da CF/98, não mais se justifica a remessa dos autos ao juízo pri
vativo da Fazenda, pois, em conformidade com as disposições constantes no
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art. 114 da Carta Constitucional, foi ampliada a competência da Justiça do Tra
balho, inclusive para dirimir controvérsias que envolvam entidades de direito
público; assim, deve ser reconhecida sua competência para apreciar questão re
lativa tanto à caracterização do factum principis, como ao pleito de pagamen
to de indenização.
CAPÍTULO VI
D O A V IS O -P R É V IO

O Poder Legislativo se sentiu pressionado pelo STF, que enviara sinais de que
em breve decidiría mandado de injunção sobre a omissão legislativa referente
ao art. 7o, XXI, da CF vigente desde 1988 (art. 7o, caput “São direitos dos tra
balhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua con
dição social: [...] XXI - aviso-prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo
no mínimo de trinta dias, nos termos da lei”).
A prim eira questão envolve a form alidade do texto legislativo: a Lei n.
12.506/2011 não faz referência aos arts. 487 e segs. da CLT, mas apenas ao Ca
pítulo VI do Título IV da lei trabalhista, incluindo aí, de forma genérica, o pe
ríodo de trinta dias aos empregados com até um ano de serviço na mesma em
presa, para depois acrescentar o parágrafo único em que acresce três dias por
ano de serviço prestado à mesma empresa, até o máximo de sessenta dias, to
talizando um prazo máximo de noventa dias.
Como a lei em questão não faz menção a número da lei consolidada, ou se
quer a sua divisão em letras ou números adicionais, entende-se que a lei em
questão está posta como lei extravagante, ou seja, atua ao lado do conjunto
legal consolidado, posta em relação direta com o texto constitucional e a par
tir daí relacionada com o texto consolidado trabalhista. Atende assim ao prin
cípio regrado pela CF e, a partir daí, deve ser compreendida, como veremos a
seguir.
Como dito, o art. 7o da CF trata dos direitos dos trabalhadores e o inciso XXI
especifica o aviso-prévio como proporcional ao tempo de serviço, estipulando
o período m ínim o de trinta dias. A redação do art. 487 da CLT possui outra
perspectiva, qual seja, a contratualista civil bilateral do século XX, época em
que foi elaborada a CLT. Assim, pode-se concluir que o aviso-prévio sob o pris
ma constitucional, e agora sob a lei extravagante elaborada para atender ao
princípio regra constitucional, não mais suporta a menção tratada no § 2o do
art. 487 da CLT, qual seja, o direito de o empregador descontar os salários cor
respondentes ao prazo respectivo. O aviso-prévio é um direito constitucional
do empregado, mas não do empregador.
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Não obstante a posição acima assumida, há quem defenda que o texto legal
ordinário foi mantido pelo caráter somente declaratório ou intencional do tex
to constitucional, por meio do qual, pelo princípio da igualdade, manteve-se a
bilateralidade do contrato de trabalho e, portanto, o § 2o do art. 487 da CLT se
manteve. Assim, por esse posicionamento, a reciprocidade da notificação do
aviso-prévio deve ser atendida, inclusive para o período além dos trinta dias
previsto no texto legal consolidado. Deve-se frisar, entretanto, que a discrimi
nação protecionista decorre do próprio texto constitucional que, quando tra
ta do aviso-prévio, só o refere como direito ao trabalhador, e quanto aos direi
tos fundamentais, ao tratar da igualdade, a considera de forma substancial e
não meramente formal.
Outro aspecto a ser observado pela lei aqui abordada refere-se ao período de
até noventa dias, que vai sendo acumulado à medida que os anos de trabalho
vão se somando: três dias por ano de trabalho prestado até atingir sessenta dias,
ou seja, a partir de vinte anos de trabalho efetivo. Dessa maneira fica excluído
para esta contagem o período de suspensão do contrato do trabalho (em que
não haja trabalho e tampouco remuneração contratual correspondente).
Surge aqui uma indagação: pode-se considerar que no aviso-prévio conce
dido antes da vigência da nova lei, quando ainda em período de contagem, se
ria contado o período de vigência anterior? Haveria um ato jurídico perfeito?
Não parece ser assim: o aviso-prévio, se não teve completado seu período, foi
afetado pela nova lei, pelo que deve ser regulado pelo novo texto específico.
Ocorre portanto uma prorrogação do período do termo do aviso-prévio pro
porcional ao tempo que está especificado na nova lei.
Art. 487. Não havendo prazo estipulado, a parte que, sem justo motivo,
quiser rescindir o contrato deverá avisar a outra da sua resolução com a
antecedência mínima de:
Diante do exposto, temos que o caput do art. 487 foi parcialmente revogado
pela Lei n. 12.506/2011 ao estabelecer que “a parte que, sem justo motivo”, para
que se entenda que “o empregador que, sem justo motivo, quiser [...]”. O caput
do art. 487 sofreu uma alteração ditada pelo art. 7o, XXI, da CF/88, pois, con
forme foi observado, passou o aviso-prévio a ser um direito constitucional do
trabalhador. Dessa maneira, tornou-se inadmissível a renúncia a tal direito ou
sua transação, salvo na esfera judicial. O aviso-prévio representa uma denún
cia do contrato de trabalho indeterminado e tem sua caracterização pelo anún
cio dessa denúncia. Tal aviso ou anúncio de que o contrato de trabalho será
rescindido redunda nos seguintes efeitos: cria a mora da parte rescindente re
lativamente à indeterminação do contrato; faz com que permaneçam os efei
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tos do contrato até a conclusão do termo; impossibilita a sua revogação por ato
unilateral da parte rescindente; obriga o empregador a indenizar integralmen
te o período do aviso dado e, do lado do empregado, faz com que perca o res
tante do prazo do aviso dado, se cometeu falta grave que redunde em justa cau
sa. Também perderá o direito ao recebimento do aviso-prévio o empregado
que, durante o período do aviso, renunciar ao direito em razão de iniciar tra
balho em outro emprego. O empregador que, mesmo no contrato de trabalho
por prazo determinado, vier a transformá-lo em indeterminado, quer por cláu
sula indeterminante inserida no contrato, quer por exigência extracontratual
prejudicial ao empregado, ou então, no contrato indeterminado, vier a produ
zir, direta ou indiretamente, fato que afete o normal procedimento do contra
to - como falência ou mesmo uma rescisão do contrato por força maior - , de
verá indenizar o correspondente aviso-prévio.
1 - 8 (oito) dias, se o pagamento for efetuado por semana ou tempo in
ferior;
Antigo inciso II renum erado pela Lei n. 1.530, de 26.12.1951.

O inciso I foi tacitamente revogado pela Lei n. 12.506/2011.
1 1 -3 0 (trinta) dias aos que perceberem por quinzena ou mês, ou que
tenham mais de 12 (doze) meses de serviço na empresa.
Antigo inciso I renum erado e com redação dad a pela Lei n. 1.530, de 26.12.1951.

Os trinta dias aqui especificados foram ampliados e unificados para todo
tipo de percepção salarial recebida pelos trabalhadores, diante do contexto
constitucional já mencionado (art. 7o, XXI, da CF). A reciprocidade do emprega
dor, quando recebe o aviso-prévio do empregado, deve ocorrer no prazo de
pelo menos trinta dias na forma da lei anunciada, inclusive para o caso dos tra
balhadores que percebam salário de forma semanal ou com prazo inferior a
oito dias, se estes já tiverem mais de doze meses de serviço na empresa. Cabe
destacar ainda que o aviso-prévio é um direito irrenunciável do empregado
(Súmula n. 276 do TST).
§ Io A falta do aviso-prévio por parte do empregador dá ao empregado o
direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, garantida sempre a
integração desse período no seu tempo de serviço.
O período do aviso-prévio gozado pelo empregado ou, na falta do seu exer
cício, o pagamento de salário correspondente ao aviso-prévio, dá ao emprega
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do o direito à integração desse período ao contrato de trabalho para todos os
efeitos jurídicos, inclusive para efeito de anotação do término do contrato de
trabalho na carteira de trabalho do empregado. A contagem do período do aviso-prévio inicia-se no dia seguinte à entrega do aviso.
A par da integração do período do aviso-prévio, a falta do aviso-prévio pelo
empregador redunda no pagamento de salário do período correspondente, o
que significa um a indenização. Entretanto, essa indenização é de natureza
especial, pois significa indenização para efeito previdenciário e tributário-fazendário. No entanto, no âmbito juristrabalhista, tem característica híbrida,
pois, de um lado, possui uma natureza indenizatória, mas, como o período do
aviso-prévio indenizado repercute no contrato do trabalho, também possui
uma natureza contratual de reflexo salarial. Trata-se de peculiaridades de nos
so direito.
A integração do período de aviso-prévio redunda no cabimento dos direitos
porventura obtidos pela categoria do empregado, como reajustes salariais ou
abonos, comissões por vendas, bem como adicionais cabíveis e incorporados
ao contrato de trabalho nesse período.
§ 2o A falta de aviso-prévio por parte do empregado dá ao empregador o
direito de descontar os salários correspondentes ao prazo respectivo.
O § 2o foi tacitamente revogado pela Lei n. 12.506/2011.
§ 3o Em se tratando de salário pago na base de tarefa, o cálculo, para os
efeitos dos parágrafos anteriores, será feito de acordo com a média dos úl
timos 12 (doze) meses de serviço.
Neste parágrafo, o legislador apenas explica a forma de pagamento do salá
rio ou da indenização a título de aviso-prévio para o trabalho realizado de
modo alternado, por produção, e fixa o ano, doze meses, como referência prin
cipal. No entanto, se o contrato de trabalho mantiver-se há menos de um ano,
obviamente se aplicará o período de meses existente. A jurisprudência dom i
nante entende que gorjetas, por fazerem parte da remuneração e não do salá
rio, não são computadas para efeito de pagamento do aviso-prévio. Entretan
to, os adicionais habituais pagos com a verba salarial se integram para o efeito
de compor o aviso-prévio.
§ 4o É devido o aviso-prévio na despedida indireta.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.108, de 05.07.1983.
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Até o surgimento deste parágrafo, em 1983, a jurisprudência tinha como vá
lido o não pagamento do aviso-prévio para a situação da despedida indireta
por culpa do empregador. O texto em apreço, para atender posicionamento
doutrinário, incluiu o aviso-prévio nos casos de despedida indireta tratados no
art. 483 da CLT e em situações correspondentes. Embora a inclusão deste pa
rágrafo suscitasse posicionamento contrário, continuou a prevalecer a exclu
são do aviso-prévio para a situação da culpa recíproca. No entanto, se a falên
cia ou mesmo a recuperação judicial resultarem na extinção do contrato, é
cabível o aviso-prévio ao empregado por força do risco que é empresarial. En
tretanto, se o empregador não der causa à rescisão por força maior, não terá de
arcar com tal ônus relativo ao aviso-prévio. Não se admite o acordo para redu
ção do valor do aviso-prévio por se tratar de garantia mínima de lei, salvo no
caso de comprovação de novo emprego pelo empregado.
§ 5o O valor das horas extraordinárias habituais integra o aviso-prévio
indenizado.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.218, de 11.04.2001.

Trata-se de mais um parágrafo incluído por força de discussão doutrinária,
além de posicionamento jurisprudencial. Da mesma forma que a Lei n. 605/49
teve alterado o seu art. 7o para que as horas extras habituais fossem incluídas
no repouso semanal remunerado, houve, neste parágrafo, uma adaptação da
lei para atender ao posicionamento jurisprudencial. Isso porque, infelizmente,
o uso habitual das horas extras incorporou-se à vida cotidiana do trabalho em
nossa terra, ainda que isso cause problemas para a saúde e para a vida do tra
balhador.
§ 6o O reajustamento salarial coletivo, determinado no curso do aviso-prévio, beneficia o empregado pré-avisado da despedida, mesmo que tenha
recebido antecipadamente os salários correspondentes ao período do aviso,
que integra seu tempo de serviço para todos os efeitos legais.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.218, de 11.04.2001.

O presente parágrafo, também incluído por força de amplo e majoritário en
tendimento doutrinário e jurisprudencial, de certa forma repete o já disposto
no § Io deste artigo - a integração do período do aviso ao contrato de traba
lho. Mas também deixa clara a preocupação do legislador em dar ênfase à apli
cação da norm a coletiva ao período do aviso-prévio, ainda que tenha sido in
denizado e pago antes de ter com pletado o direito coletivo proveniente do
termo ou da sentença coletiva relativa àquele período pendente. Deve ser en
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tendida como proporcional a contagem do tempo de aviso-prévio além dos
trinta dias básicos, pelo que se aplica o pré aviso aqui contido neste parágrafo,
correspondentemente ao período além dos trinta dias relacionado ao tempo
de serviço do empregado.
Art. 488. O horário normal de trabalho do empregado, durante o prazo
do aviso, e se a rescisão tiver sido promovida pelo empregador, será redu
zido de 2 (duas) horas diárias, sem prejuízo do salário integral.
O dispositivo apresenta uma medida de parcial atenuação ao impacto nega
tivo do aviso de dispensa. O legislador buscou, sob a influência dos princípios
norteadores do direito do trabalho, flexibilizar o período do aviso-prévio con
cedido ao empregado para que ele tenha um tempo maior para a procura de
outro emprego. A manutenção do salário integral diante de um período m e
nor na jornada propicia um pequeno ônus ao rescindente pela ruptura do con
trato de trabalho. A integralidade salarial abrange o salário propriamente dito,
assim como a remuneração pelo período todo, o que comporta, inclusive, as
gorjetas correspondentes. No caso de não concessão desse período previsto nes
te artigo e no seu parágrafo único, entende-se que o aviso-prévio não foi con
cedido, o que redunda no cabimento ao empregado da integralidade indeniza
da do referido período de trinta dias.
Parágrafo único. É facultado ao empregado trabalhar sem a redução das
2 (duas) horas diárias previstas neste artigo, caso em que poderá faltar ao
serviço, sem prejuízo do salário integral, por 1 (um) dia, na hipótese do
inciso I, e por 7 (sete) dias corridos, na hipótese do inciso II do art. 487
desta Consolidação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7093 , de 25.04.1983.

Este parágrafo foi incluído no texto original, de acordo com a concepção de
pragmatizar a aplicação do direito. Trata-se da substituição das duas horas diá
rias nas semanas do aviso-prévio pela utilização de folgas diárias. A hipótese
do art. 487,1, consolidado, não foi recepcionada pelo texto constitucional de
1988, como já se referiu. Mas a adoção - que alguns admitem apenas expressa pelo empregado ao empregador rescindente, de sete dias, foi recepcionada pela
norm a constitucional e visa a um prazo corrido de uma semana para a referi
da procura de outro emprego ou busca de outra alternativa em outro local.
Cabe destacar a situação do trabalhador que não possui jornada de oito ho
ras, mas menor. Nesse caso, entende-se que deverá ser aplicada a proporciona
lidade da duração da jornada ao período de folga expresso na lei; por exemplo,
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quem possui jornada de quatro horas de duração teria uma hora diária de fol
ga especial, ou então, três dias na semana. Entretanto, essa proporcionalidade
não é aceita de forma uníssona pela doutrina e pela jurisprudência, pois há po
sicionamento no sentido de que a lei não restringiu o direito para quem tem a
duração menor de jornada. O trabalhador rural possui o direito de abono de
um dia por semana, consoante o art. 15 da Lei n. 5.889/73. O aviso-prévio re
pele a argumentação de que o prazo vigora sem o trabalho para efeito da con
tagem do seu tempo: se o empregado não precisa trabalhar, considera-se o
período como indenizável para efeito de contagem de prazo de pagamento res
cisório. Aplicar-se-á a extensão prevista na lei extravagante de forma propor
cional, no caso de opção de substituir-se duas horas diárias a menos durante o
aviso-prévio, para o direito de falta a pelo menos sete dias corridos.
Art. 489. Dado o aviso-prévio, a rescisão torna-se efetiva depois de expi
rado o respectivo prazo, mas, se a parte notificante reconsiderar o ato, antes
de seu termo, à outra parte é facultado aceitar ou não a reconsideração.
Embora seja unilateral e imediata a concessão do aviso-prévio, o aviso em si
não significa imediata ruptura do vínculo, mas o início de sua contagem. No
caso de arrependimento do ato unilateral, a anulação do aviso só se concreti
zará por ato bilateral - a concordância da parte denunciada. No caso de aci
dente de trabalho ou de doença do empregado, ocorre uma suspensão do con
trato de trabalho, de modo a deduzir-se que o aviso-prévio não se conta nesse
período de alteração por fator alheio à vontade das partes.
Parágrafo único. Caso seja aceita a reconsideração ou continuando a
prestação depois de expirado o prazo, o contrato continuará a vigorar, como
se o aviso não tivesse sido dado.
Para que o aviso-prévio dado seja cancelado, é necessária a aceitação expres
sa ou tácita do arrependimento. Entretanto, se este for aceito, não se admitirá
o arrependim ento do aceite à reconsideração do aviso-prévio. Portanto, se a
parte aceitar a reconsideração do aviso-prévio concedido, somente por ato bi
lateral obterá a retomada do aviso-prévio concedido e retirado.
Art. 490. O empregador que, durante o prazo do aviso-prévio dado ao
empregado, praticar ato que justifique a rescisão imediata do contrato,
sujeita-se ao pagamento da remuneração correspondente ao prazo do refe
rido aviso, sem prejuízo da indenização que for devida.
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Este dispositivo apresenta a possibilidade da chamada rescisão indireta do
contrato de trabalho por culpa do empregador durante o aviso-prévio por ele
concedido, de modo a suprimir a obrigação de trabalhar pelo empregado que
foi acometido de falta grave por parte do empregador, a par do direito de re
ceber a integralidade do aviso-prévio e as verbas rescisórias decorrentes da res
cisão por culpa do empregador. A referência neste artigo à indenização devida
deve ser vista sob a atual forma indenizatória para a rescisão do contrato de
trabalho por culpa do empregador, tendo-se como referência a multa relativa
aos depósitos do FGTS. Se o empregado for a parte que concedeu o aviso-pré
vio e, durante o cumprim ento do período, o empregador vier a cometer falta
grave, aquele também terá direito à forma da rescisão do contrato de trabalho
por culpa do empregador, com o recebimento do aviso-prévio indenizado, além
das verbas rescisórias correspondentes.
A r t . 4 9 1 . O e m p r e g a d o q u e , d u r a n t e o p r a z o d o a v is o - p r é v io , c o m e te r
q u a l q u e r d a s f a lt a s c o n s i d e r a d a s p e l a le i c o m o j u s t a s p a r a a r e s c is ã o , p e r d e
o d ir e it o a o re sta n t e d o r e s p e c t iv o p ra z o .

Trata-se da situação inversa do artigo anterior. Se o empregado promover ou
receber o aviso-prévio para a rescisão contratual e, durante o seu cum prim en
to, cometer falta grave, o caso, que seria de demissão injusta ao empregado, ou
de pedido de demissão deste, transforma-se em demissão do empregado por
justa causa. Entretanto, entre as possibilidades de falta grave, ocorre uma exce
ção: o abandono de serviço. Se o empregado receber o aviso-prévio pelo em 
pregador, ou avisar o empregador de que está rompendo o contrato de traba
lho, e, em seguida, surgir a necessidade de, por exemplo, iniciar o trabalho em
outra empresa, por óbvio sua saída antecipada, mas anunciada, não será con
siderada abandono, mas apenas motivo de desconto dos dias restantes. Aplica-se a Súmula n. 73 do TST, que exclui o abandono de serviço como motivo de
falta grave que cause a perda das verbas rescisórias respectivas à rescisão injus
ta ou à perda do pedido de demissão.
CAPÍTULO VII
D A E S T A B IL ID A D E

No Brasil, embora tenha surgido em função da instituição da previdência,
como garantidora de manutenção do instituto de seguridade social para ferro
viários (Lei n. 4.682, de 24.01.1923 - Lei Elói Chaves), a estabilidade se estru
turou para todo o setor urbano a partir da linha adotada pelo primeiro gover
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no de Vargas, de industrialização e de interferência do Estado nas relações de
emprego. A CLT adotou o regime da estabilidade após dez anos de trabalho
para uma mesma empresa visando à preservação do emprego, com alguma in
fluência estatal da relação com o funcionalismo público; afinal, eram os anos
dos regimes corporativos e autoritários, em que o Estado intervinha fortemen
te na sociedade.
A estabilidade manteve-se como regime principal até ocorrerem as m udan
ças políticas e econômicas oriundas do Golpe Militar de 1964.0 Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço - FGTS, instituído por lei em 1966, representa a
primeira e grande flexibilização no direito do trabalho em nosso país, com a
implantação da chamada opção pelo FGTS, o que, na prática, alterou a estabi
lidade no emprego. A Constituição de 1988 incorporou o regime do FGTS para
os trabalhadores urbanos e rurais, alterando sua forma de alternância - FGTS
ou estabilidade - para concomitância - FGTS com uma pretendida garantia
de emprego assim, com um feitio mais provisório, persistiu na forma de es
tabilidade e estabeleceu outra concepção para o seu conceito tradicional. A
estabilidade significa manter a relação de emprego de forma indefinida por for
ça de lei, de norm a coletiva ou de cláusula contratual entre as partes, até que
ocorra um termo final definido na fonte que a originou, ou por motivo justo
caracterizado.
Art. 492. O empregado que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na
mesma empresa não poderá ser despedido senão por motivo de falta grave
ou circunstância de força maior, devidamente comprovadas.
Veja art. 7° / e III, CF (Anexo I da CLT), que dispõe de modo diverso.
Este artigo foi tacitamente derrogado quanto ao tempo de serviço pelo art.
7o, I, da CF, que não faz mais menção à estabilidade e relaciona, entre os direi
tos dos trabalhadores: “I - relação de emprego protegida contra despedida ar
bitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá in
denização compensatória, dentre outros direitos”. O ADCT previu, em seu art.
10, enquanto não for aprovada a referida lei complementar de que trata o in
ciso transcrito, o seguinte: “I - fica limitada a proteção nele referida ao aumen
to, para quatro vezes, da porcentagem prevista no art. 6o, caput e § I o, da Lei n.
5.117, de 13 de setembro de 1966”.
A LC n. 110/2001, em seu art. Io, ampliou a alíquota em mais 10% em fun
ção do acordo em relação aos expurgos sobre a correção monetária no FGTS,
permanecendo, entretanto, para o empregado demitido sem justa causa, o di
reito à multa rescisória de 40% sobre os depósitos cabíveis relativos ao FGTS.
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O período de dez anos de trabalho na mesma empresa só foi m antido para
aqueles trabalhadores que já haviam adquirido a estabilidade quando da pro
mulgação do texto constitucional de 1988, inclusive os rurais. Entretanto, os
empregados que tivessem algum tipo especial de estabilidade, por força da CF
ou de lei ordinária, continuaram a ter a garantia de não ser despedidos, salvo
por motivo de falta grave ou de força maior devidamente comprovadas. Essa
comprovação está diretamente relacionada com o ato judicial para ser reco
nhecida. Para essas funções reconhecidas por lei, especialmente, como sujeitas
à estabilidade - dirigentes sindicais e de cooperativas de trabalhadores eleitos,
representantes dos trabalhadores junto ao Conselho do FGTS e da Previdên
cia Social - , reconhece-se que possuem como fator diferenciador das demais
estabilidades provisórias e garantias de emprego a necessidade do uso pelo empre
gador do chamado “inquérito judicial para a apuração de falta grave” perante
a Justiça do Trabalho. Nos demais casos de estabilidade provisória, como a si
tuação da gestante e dos membros eleitos da Cipa, assim como os casos de ga
rantia de emprego por força de normas coletivas ou cláusulas contratuais, não
há necessidade da ação judicial preparatória da rescisão contratual.
Parágrafo único. Considera-se como de serviço todo o tempo em que o
empregado esteja à disposição do empregador.
Este parágrafo possui conexão e muita semelhança com o art. 4o do mesmo
texto consolidado, pois, como ele, insere-se como tempo de serviço o período
em que o trabalhador esteja aguardando ou executando ordens, assim como o
período de prestação do serviço militar, além daquele relativo ao acidente de
trabalho, em que se inclui a doença profissional, conforme a lei previdenciária
dispõe.
Art. 493. Constitui falta grave a prática de qualquer dos fatos a que se
refere o art. 482, quando por sua repetição ou natureza representem séria
violação dos deveres e obrigações do empregado.
Trata-se de um artigo que parece redundante, mas que fornece a distinção
legal entre a justa causa e a falta grave. A justa causa é a denominação de justo
motivo para rescisão por culpa do empregado não estável. A falta grave cons
titui-se no justo motivo para a demissão do empregado estável. Faz este artigo,
assim, remissão ao art. 482 consolidado e afirma que quaisquer daqueles atos
descritos - justas causas - constituem-se falta grave do empregado estável a ser
apurada. A constatação da falta grave para aqueles empregados que detêm a es
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tabilidade especial prevista em lei, como vimos, só é possível por meio de ação
própria.
Art. 494. O empregado acusado de falta grave poderá ser suspenso de
suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o inquérito e
que se verifique a procedência da acusação.
Este dispositivo demonstra a influência da estrutura do Estado na compila
ção do que veio a ser a CLT, pois se observa, neste artigo, uma nítida caracte
rística administrativista para efeito da aplicação dos atos relativos à declaração
de falta grave. Como no regime do funcionalismo público, adotou-se a figura
da suspensão de funções durante o exame adm inistrativo - que, posterior
mente, passou a ser judicial - do ato apontado como falta grave. E a denom i
nação adotada também é administrativa: inquérito. Embora a estrutura admi
nistrativa da Justiça do Trabalho tenha sido alterada no período constituinte
de 1946 para fazer parte do Poder Judiciário, manteve-se a terminologia na
CLT, que se alongou e foi incorporada pela sintaxe judicial trabalhista. De qual
quer forma, este artigo apresenta uma faculdade do uso da suspensão, com um
aspecto de sério gravame: a suspensão im porta em falta de pagamento de sa
lário, que possui natureza alimentar. Mais à frente, o art. 853 estabelece um pra
zo de trinta dias para a propositura da ação de inquérito, contados da data da
suspensão aqui referida, sob pena de decadência.
Parágrafo único. A suspensão, no caso deste artigo, perdurará até a deci
são final do processo.
Observa-se um caráter unilateral e até autoritário na concessão que a lei faz
ao comando do empregador que pode suspender o empregado - e os salários,
por óbvio - para a propositura do inquérito judicial com o fim de apurar fal
ta grave. É evidente a influência estatal no direito atribuído ao empregador, ca
bendo destacar que a suspensão do empregado redunda na suspensão do seu
salário, única maneira que ele tem para se alimentar. Com a ausência de apli
cação da estabilidade por tempo de serviço, resta a estabilidade chamada pro
visória para aqueles casos previstos especialmente na lei - dirigentes sindicais
eleitos, dirigentes eleitos de cooperativas de trabalhadores e membros dos tra
balhadores nos conselhos do FGTS e na Previdência Social. Para estes, em caso
de suspensão de trabalho e de salário para efeito de inquérito judicial para apu
ração de falta grave - aspecto procedimental (arts. 853 a 855 da CLT) - , inclu
sive até decisão final, transitada em julgado, atenuou-se a ausência de salário,
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pois, em tese, esses empregados têm a retaguarda sindical, pelo menos para
efeito alimentar.
Art. 495. Reconhecida a inexistência de falta grave praticada pelo empre
gado, fica o empregador obrigado a readmiti-lo no serviço e a pagar-lhe os
salários a que teria direito no período da suspensão.
Ao ser constatada a ausência de falta grave do empregado estável, a readmissão é feita por determinação judicial. A própria CLT, em seu art. 729, fixa os
parâmetros das astreintes - termo francês oriundo do Código Napoleônico: in
citação judicial ao cumprimento da obrigação de fazer - , sendo que o empre
gado tem o direito de, além de ser reintegrado, receber todos os salários e os
direitos salariais do período em que esteve afastado, como se tivesse trabalha
do no período. No caso de culpa recíproca, não se aplica o presente artigo.
Art. 496. Quando a reintegração do empregado estável for desaconselhável, dado o grau de incompatibilidade resultante do dissídio, especial
mente quando for o empregador pessoa física, o tribunal do trabalho
poderá converter aquela obrigação em indenização devida nos termos do
artigo seguinte.
A possibilidade de converter a estabilidade em indenização é a alternativa do
próprio instituto quando houver um a flagrante incompatibilidade, notadamente quando o empregador for pessoa física, pequeno ou microempresário.
Certamente, a reintegração, nesse caso, poderia importar em um mal maior na
relação humana necessariamente obrigatória; por isso, o legislador utilizou-se
dessa válvula de escape ao dissídio, de modo a atribuir ao juiz do trabalho a
análise da circunstância, com o uso do bom-senso.
Art. 497. Extinguindo-se a empresa, sem a ocorrência de motivo de força
maior, ao empregado estável despedido é garantida a indenização por res
cisão do contrato por prazo indeterminado, paga em dobro.
A extinção da empresa representa uma forma de extinção do contrato de tra
balho por motivo considerado injusto. No entanto, para o empregado estável,
ainda que se considere injusto o motivo da rescisão, sua reintegração ao em 
prego não é possível na prática. Isso porque o empregado estável na forma atual
possui estabilidade em razão de sua atividade, não em razão do tempo de ser
viço. Como a atividade do estável, por motivo sindical ou cooperativo, se dá
em razão de ser empregado da empresa que lhe dá o trabalho, se a empresa não
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mais está com o emprego à sua disposição, por óbvio não pode mais ser repre
sentante dos trabalhadores daquele local. A situação dos trabalhadores que
atuam no conselho dos órgãos ligados ao FGTS e à Previdência Social é atípi
ca, pois os escolhidos são poucos e sua representação tem abrangência muito
grande. Dessa forma, a situação desses trabalhadores não afeta a maioria das
situações de estabilidade especial em que há necessidade de inquérito judicial
para ruptura do contrato de trabalho; trata-se, pois, de exceção à regra aplica
da em lei sobre extinção de empresa. No caso deles, se surgir essa possibilida
de, caberá ao juízo do trabalho a apreciação caso a caso.
Art. 498. Em caso de fechamento do estabelecimento, filial ou agência, ou
supressão necessária de atividade, sem ocorrência de motivo de força maior,
é assegurado aos empregados estáveis, que ali exerçam suas funções, direito
à indenização, na forma do artigo anterior.
Neste caso, complementando o artigo anterior, o legislador previu a situa
ção do fechamento do estabelecimento, filial ou agência da empresa. Não é a
extinção da empresa, mas de parte da empresa em determinado lugar. Portan
to, aplica-se o artigo anterior para efeito dos reflexos sobre o empregado, as
sim como a forma de indenização a ser paga ao empregado estável. Como vis
to, a perda da base territorial sindical ou cooperativa faz com que o detentor
da estabilidade perca a razão desse direito, mas resta o pagamento da indeni
zação relativa ao período na forma dobrada.
Art. 499. Não haverá estabilidade no exercício dos cargos de diretoria,
gerência ou outros de confiança imediata do empregador, ressalvado o
computo do tempo de serviço para todos os efeitos legais.
§ Io Ao empregado garantido pela estabilidade que deixar de exercer
cargo de confiança, é assegurada, salvo no caso de falta grave, a reversão ao
cargo efetivo que haja anteriormente ocupado.
§ 2o Ao empregado despedido sem justa causa, que só tenha exercido
cargo de confiança e que contar mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma
empresa, é garantida a indenização proporcional ao tempo de serviço nos
termos dos arts. 477 e 478.
§ 3o A despedida que se verificar com o fim de obstar ao empregado a
aquisição de estabilidade sujeitará o empregador a pagamento em dobro da
indenização prescrita nos arts. 477 e 478.
O art. 499 e seus parágrafos estão tacitamente derrogados, por força do tem
po circunstanciado, inicialmente pelo surgimento do FGTS a partir do ano de
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1967 (Lei n. 5.107/66), e, depois, em razão do texto constitucional de 1988. Em
primeiro lugar, pela inexistência de uso prático a partir do século XXI. Prati
camente não há trabalhador estável por tempo de serviço em atividade nestes
tempos, salvo um ou outro remanescente da área rural que deve estar muito
próxim o da aposentadoria - em 1988, quando a Constituição introduziu o
FGTS para o emprego rural, foram mantidos os direitos adquiridos relativos à
estabilidade do empregado rural, além daqueles raros trabalhadores urbanos
remanescentes da estabilidade anterior ou concomitante à lei do FGTS, de 1966.
Em segundo lugar, por força da inexistência do regime de estabilidade com o
novo texto da Constituição de 1988, não surgiram novos estáveis por tempo de
serviço.
O artigo em apreço, com seus parágrafos, trata de estáveis por tempo de servi
ço em exercício de diretoria, gerência ou chefia de alto escalão, que não pos
suem estabilidade em razão da atividade de extrema confiança. É inviável, as
sim, o com entário mais detalhado sobre tal situação. Restaria imaginar um
empregado eleito dirigente sindical que fosse guindado à gerência ou direção
de uma empresa: nesse caso haveria uma forte pressão dos empregados para
que o dirigente sindical renunciasse a seu cargo sindical, pois este é incompatí
vel com a função de mando de empresa, oposta ao mandato sindical por sua
própria natureza. De outro lado, se o empregado diretor sindical exercesse sua
função como sindicalista, certamente entraria em rota de colisão com a em 
presa. Resta essa alternativa, portanto, no campo das hipóteses.
Art. 500. O pedido de demissão do empregado estável só será válido
quando feito com a assistência do respectivo Sindicato e, se não o houver,
perante autoridade local competente do Ministério do Trabalho e Previ
dência Social ou da Justiça do Trabalho.
Artigo com redação dada pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Este artigo, que tutela a renúncia da estabilidade, abrange tanto os emprega
dos estáveis por força de lei especial e que, para serem despedidos, haja neces
sidade de inquérito judicial para apuração de falta grave, como aqueles que
possuem a estabilidade provisória de forma geral, como as gestantes e os cha
mados cipeiros - empregados eleitos para participarem da Cipa. A doutrina
também estende essa interpretação para os casos de garantia de emprego por
força de norma coletiva ou cláusula contratual. Trata-se de proteger a situação
do empregado estável pelo que ele representa à sua categoria, assim como de
proteger a condição que o levou a ter uma determinada garantia de emprego.
Este artigo observa o sindicato da categoria do empregado estável como ele
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mento substancial de proteção à fraude, sendo que, no caso de ausência da en
tidade sindical, coloca o próprio Estado como elemento de tutela.
CAPÍTULO VIII
D A F O R Ç A M A IO R

Origem e conceito - a origem da concepção da força maior está no Direito
romano clássico, sendo que houve ainda a retomada do instituto pelos pós-glosadores - no final da Idade Média - , que trataram da chamada “cláusula rebus
sic stantibus” em função do princípio da equidade. No início do século XX, por
força dos problemas surgidos em função da Primeira Grande Guerra, os juris
tas retomaram a figura e com base nela formaram a chamada teoria da imprevisão. O texto consolidado foi escrito sob a égide do CC/1916, que tinha como
perspectiva a distinção entre a força maior e o caso fortuito (art. 1.058). A for
ça maior, nessa conceituação, é o acidente produzido pela natureza ou pelo inu
sitado, em situação e em condições que não podem ser previstas pelas partes.
Já o caso fortuito é visto como um fato produzido por terceiro, gerador de
um obstáculo que leva à impossibilidade do cumprim ento da obrigação, ain
da que o devedor demonstre boa vontade para cumpri-la. A força maior tem
como relação a imprevisibilidade; o caso fortuito, a inevitabilidade. No entan
to, o próprio CC de então estabeleceu os mesmos efeitos para a força maior e
para o caso fortuito. Da mesma forma, o CC/2002, art. 393 e seu parágrafo úni
co, não distingue quanto aos efeitos de força maior de caso fortuito.
Art. 501. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável,
em relação à vontade do empregador, e para a realização do qual este não
concorreu, direta ou indiretamente.
O legislador considerou a força maior abrangente ao caso fortuito, seguin
do a mesma linha do CC/1916 quanto aos seus efeitos. Nessa linha, relacionou
a força maior com a inevitabilidade, incluindo em seu conceito o que seria caso
fortuito, como já se referiu. De qualquer forma, a força maior, para o direito
do trabalho, é vista sob três óticas. A primeira relaciona-se ao direito coletivo,
que tem, dentro de seu próprio bojo, a possibilidade de mutação pelos fatos
sociais, a ponto de adm itir um dissídio coletivo de revisão ao termo coletivo
vigente. A segunda relaciona-se ao factum principis (art. 486, §§ Io a 3o, da CLT),
que versa sobre o ato de autoridade que é responsável pela paralisação do tra
balho da empresa. A terceira é a perspectiva deste Capítulo, que observa a for
ça maior de maneira excepcional como excludente da responsabilidade do em
pregador com relação à estabilidade.
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§ Io A imprevidência do empregador exclui a razão de força maior.
Nota-se que a imprevisibilidade, inserida tradicionalmente no conceito de
força maior, foi totalmente excluída da conceituação dada pelo caput deste ar
tigo, e especialmente e expressamente retirada da possibilidade de inserir-se
como força maior para o contexto trabalhista. Isso porque a responsabilidade
do empregador é vista pelo texto consolidado como algo lapidar, básico, para
efeito da existência do contrato de trabalho. Assim, a falência, muito menos a
recuperação judicial, não é tida como força maior, pois o risco de perder do
empregador insere-se no que se relaciona à imprevidência.
§ 2o À ocorrência do motivo de força maior que não afetar substancial
mente, nem for suscetível de afetar, em tais condições, a situação econômi
ca e financeira da empresa, não se aplicam as restrições desta Lei referentes
ao disposto neste Capítulo.
Esta é mais uma hipótese de exclusão da força maior ao contexto trabalhis
ta: trata-se da força maior parcial, ou pontual, que não chega a afetar a estru
tura da empresa a ponto de causar um impacto efetivo no âmbito econômico
e financeiro. Volta e meia, um governo cria uma situação que altera as condi
ções na relação empregatícia e que pode trazer um impacto presente ou futu
ro na recuperação do prejuízo ocasionado por aquele evento ao empregado:
nesse caso, embora haja uma alteração e uma sobrecarga presente ou futura
sobre a empresa, sendo a diferença constatada judicialmente, tal evento não
será motivo de negativa de responsabilidade sobre os direitos trabalhistas. Não
há respaldo legal, portanto, nesses casos, para supressão de responsabilidade
trabalhista. Da mesma forma, o empregado estável por condição de lei espe
cial - que exige o inquérito judicial para declarar a demissão - não pode ser
afetado por motivo circunstancial ou conjuntural (tem porário), mas apenas
por força maior que afete profundamente a empresa.
Art. 502. Ocorrendo motivo de força maior que determine a extinção
da empresa, ou de um dos estabelecimentos em que trabalhe o emprega
do, é assegurada a este, quando despedido, uma indenização na forma
seguinte:
A força maior efetiva, por ato inevitável e imprevisível, que redunde no tér
m ino da atividade da empresa como um todo, ou de um de seus estabeleci
mentos, sem a presença de um estabelecimento da empresa em um outro m u
nicípio vizinho, admite a demissão do empregado estável. Surge uma questão:
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a força maior necessita de ação de inquérito judicial para a declaração de falta
grave? É certo que não. A ação de inquérito judicial é indicativa de justa causa
para falta grave por ato do empregado. A força maior não se relaciona com o
ato do empregado, mas com fato aleatório às partes. Portanto, para a demissão
do empregado estável, ainda que por lei especial, não há necessidade de ingres
so de ação para declarar situação de força maior. E é atenuada a forma de in
denização por demissão em estado de força maior.
1 - sendo estável, nos termos dos arts. 477 e 478;
Este inciso tratava da estabilidade por tempo de serviço e da rescisão sem
justa causa ou imotivada. Assim, o antigo empregado estável por tempo de ser
viço, no caso de força maior, receberia a indenização de despedida imotivada
como se não fosse estável. No atual contexto, o estável por lei especial, a quem
já nos referimos, assim como os demais estáveis e com gozo de garantia de em
prego, no caso do evento da efetiva força maior, terão direito à rescisão contra
tual na forma de rescisão simples sem motivo justo.
II - não tendo direito à estabilidade, metade da que seria devida em caso
de rescisão sem justa causa;
Para os empregados que não possuem nenhum tipo de estabilidade ou ga
rantia de emprego, a lei estabelece uma atenuação do pagamento do emprega
dor ao empregado, em função da força maior. Esse pagamento caía pela meta
de relativamente à indenização - a partir de 1988, em função do FGTS para
todos os empregados, a situação m udou e transpôs-se para a multa do FGTS.
Cabe notar que a metade é da indenização, anterior ou da multa do FGTS, e
não das verbas proporcionais relacionadas a direitos trabalhados, como o 13°
salário proporcional e as férias proporcionais.
III - havendo contrato por prazo determinado, aquela a que se refere o
art. 479 desta Lei, reduzida igualmente à metade.
Este inciso perdeu a eficácia com o advento da Constituição de 1988, que es
tabeleceu o FGTS como parte integrante de todo contrato de trabalho. Por ser
do empregado o depósito do FGTS, o seu levantamento com o final do contra
to por prazo determinado, ainda que antecipado por rescisão por força maior,
é de efeito automático. Torna-se inviável, portanto, a utilização deste inciso,
porque não há, no caso de trabalho por prazo determinado, a possibilidade de
multa sobre o FGTS a ser paga pelo empregador.

420

|

ARTS. 503 A 505

GERSON LACERDA PISTORI

Art. 503. É lícita, em caso de força maior ou prejuízos devidamente
comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa,
proporcionalmente aos salários de cada um, não podendo, entretanto, ser
superior a 25% (vinte e cinco por cento), respeitado, em qualquer caso, o
salário mínimo da região.
Parágrafo único. Cessados os efeitos decorrentes do motivo de força
maior, é garantido o restabelecimento dos salários reduzidos.
Este artigo e seu parágrafo único foram derrogados tacitamente pelo art. 7o,
VI, da CF, em que só se admite a redução salarial por negociação coletiva que
resulte em acordo coletivo ou em convenção coletiva de trabalho.
Art. 504. Comprovada a falsa alegação do motivo de força maior, é ga
rantida a reintegração aos empregados estáveis, e aos não estáveis o com
plemento da indenização já percebida, assegurado a ambos o pagamento
da remuneração atrasada.
Para comprovar a falsa alegação do motivo de força maior, deduz-se o uso
de ação própria com conteúdo de pretensão sentenciai declaratória e condenatória. Nesse caso, insere-se o conteúdo de reconstituição do contrato de tra
balho para o empregado estável por lei especial, que obriga o inquérito judi
cial para a apuração de falta grave, como já se referiu. Ao empregado que tem
a estabilidade provisória prevista em lei, mas sem necessidade de o emprega
dor ingressar com inquérito judicial, como o caso da gestante e do membro
eleito da Cipa, também cabe o pedido de reintegração, caso ainda se ache em
tempo de uso da estabilidade provisória correspondente. Nesses casos, cabe
ainda o pagamento dos salários do período respectivo da estabilidade. A mes
ma situação do empregado com estabilidade provisória, por último referida,
aplica-se para o empregado detentor de garantia de emprego. Nesses dois últi
mos casos, além do salário do período de estabilidade ou da garantia de em 
prego, cabe o pagamento das verbas rescisórias integrais, se for vencido o pe
ríodo de estabilidade ou de garantia de emprego.
CAPÍTULO IX
D IS P O S IÇ Õ E S E S P E C IA IS

Art. 505. São aplicáveis aos trabalhadores rurais os dispositivos constan
tes dos Capítulos I, II e VI do presente Título.
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Este artigo foi tacitamente derrogado pela Constituição de 1988, que, em seu
art. 7o, caputy estabeleceu a igualdade de direitos entre os trabalhadores urba
nos e rurais. Ainda antes do texto constitucional de 1988, os trabalhadores pas
saram a ser regulados por lei especial (Lei n. 5.889/73), sendo certo que as mo
dificações constitucionais de 1988 também alteraram a ampliação e a regulação
dos empregados estáveis do âmbito rural, da mesma forma que os empregados
urbanos.
Art. 506. No contrato de trabalho agrícola é lícito o acordo que estabele
cer a rem uneração itt n a tu r a , contanto que seja de produtos obtidos pela
exploração do negócio e não exceda de 1/3 (um terço) do salário total do
empregado.
Este artigo foi tacitam ente derrogado pela Lei do Trabalho Rural (Lei n.
5.889/73), que trata, inclusive, da presente matéria em seu art. 9o.
Art. 507. As disposições do Capítulo VII do presente Título não serão
aplicáveis aos empregados em consultórios ou escritórios de profissionais
liberais.
O caput deste artigo foi afetado em sua eficácia quando da promulgação da
CF/88. O FGTS aplicado a todos os empregados, como já se referiu, inviabili
zou a estabilidade por tempo de serviço e, portanto, a exceção deste artigo re
lativa aos empregados em consultórios ou em escritórios de profissionais libe
rais perdeu sua razão de ser.
Parágrafo único. (R e v o g a d o p e la L e i n . 6 .5 3 3 , d e 2 4 .0 5 .1 9 7 8 .)

Art. 508. (R e v o g a d o p e la L e i n . 12.347, d e 1 0 .1 2 .2 0 1 0 .)

Art. 509. (R e v o g a d o p e la L e i n. 6 .5 3 3 , d e 2 4 .0 5 .1 9 7 8 .)

Art. 510. Pela infração das proibições constantes deste Título, será im 
posta à empresa a m ulta de valor igual a 1 (um) salário m ínim o regional,
elevada ao dobro, no caso de reincidência, sem prejuízo das demais cominações legais.
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Artigo com redoçõo dad a pela Lei n. 5.562, de 12.12.1968.

A imposição de multa por infração é efetuada pelo Poder Executivo, atual
mente pelo Ministério do Trabalho e Emprego e Ministério da Previdência So
cial, sem a participação do Poder Judiciário, salvo nas cobranças judiciais.

ART.511

DAVI FURTADO MEIRELLES

|

423

TÍTULO V
DA ORGANIZAÇÃO SINDICAL
CAPÍTULO I
DA INSTITUIÇÃO SIN D IC A L

Seção I
Da Associação em Sindicato

Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação
dos seus interesses econôm icos ou profissionais de todos os que, como
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos, ou pro
fissionais liberais, exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou profis
são ou atividades ou profissões similares ou conexas.
A organização sindical brasileira sofreu modificações substanciais com o
advento da CF/88. O art. 8o da CF apresentou, em seu caput, o princípio da
liberdade sindical, o que incompatibilizou o dispositivo com muitos dos ar
tigos do Título V em estudo, alguns dos quais chegaram a ser revogados ou
tacitamente derrogados (revogados parcialmente). No entanto, boa parte da
doutrina brasileira entende que esse princípio de liberdade sindical não seria
pleno, na medida em que estaria viciado pelos obstáculos colocados pelos in
cisos do mesmo dispositivo constitucional, como a observância da unicidade sindical (inciso II) e a contribuição sindical para o custeio do sistema confederativo (inciso IV).
Em relação ao art. 511, caput, da CLT, a compatibilidade foi mantida, o que
indica que ele foi recepcionado pelo art. 8o da Lei Maior; ressalta-se apenas
que, a partir da nova ordem constitucional, a associação, além de lícita, ga
nhou o ingrediente de liberdade. A possibilidade de associação em sindica
tos foi permitida, tanto para trabalhadores - interesses profissionais - , quan
to para em pregadores - interesses econômicos. O dispositivo em análise é
fundamental para a definição do enquadram ento sindical (arts. 570 a 577 da
CLT), na medida em que delimita a associação sindical por atividade ou pro
fissão, ou quando estas forem similares ou conexas. Essa definição de catego
ria, porém, vem sendo criticada ao longo dos anos, de modo a perm itir o sur
gimento de variados sindicatos profissionais no âm bito de uma só empresa,
o que dificultou o processo de negociação coletiva. O Fórum Nacional do Tra
balho (FNT), criado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de constituição
tripartite - empresários, trabalhadores e governo - , para a elaboração de pro
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postas para as reformas sindical e trabalhista, já acenou com a m udança da
quele conceito, conform e consta em seu relatório final. O enquadram ento
sindical sugerido pelo Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais (art. 9o) pas
sará a ser por ramo de atividade econômica, sinalizando que a principal ati
vidade empresarial será a responsável por agrupar todos os envolvidos em
um mesmo sindicato.
§ Io A solidariedade de interesses econômicos dos que empreendem ati
vidades idênticas, similares ou conexas constitui o vínculo social básico que
se denomina categoria econômica.
Este parágrafo é específico para os sindicatos chamados patronais, já que
apresenta a definição do que seja categoria econômica. Os interesses comuns
são relativos à atividade econômica desenvolvida, que não precisa ser idênti
ca, bastando a similaridade ou a conexão.
§ 2o A similitude de condições de vida oriunda da profissão ou trabalho
em comum, em situação de emprego na mesma atividade econômica ou em
atividades econômicas similares ou conexas, compõe a expressão social
elementar compreendida como categoria profissional.
Já este parágrafo apresenta as especificidades para os sindicatos de trabalha
dores e define o que seja categoria profissional. É interessante observar como
o legislador da CLT tom ou o cuidado de deixar claro que a possibilidade de
associação em sindicatos não seria prerrogativa dos empregados formalmente
contratados, com relação de emprego evidenciada. Os profissionais liberais,
os autônom os, foram contemplados com a mesma possibilidade.
§ 3o Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados
que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto pro
fissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.
O conceito de categoria diferenciada vem de duas situações previstas neste
parágrafo. Uma delas diz respeito aos profissionais que estão sujeitos a estatu
to próprio, como os advogados, p o r exemplo, que poderão ser contratados
para exercer sua profissão em uma determinada empresa; porém, estarão sem
pre protegidos pelo que lhes garante a Lei n. 8.906/94. A outra situação que
permite a categoria diversa está relacionada a atividades comuns, próprias da
queles profissionais, consideradas atividades-meio, que os distinguem dos de
mais empregados, os quais, ao executarem a função principal da empresa, aca
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bam po r trabalhar diretam ente na atividade-fim. Nessa categoria, estão as
secretárias, os trabalhadores da limpeza e os vigilantes. A Lei n. 12.998/2014,
em seu art. 28, expressamente acrescentou nesse rol os condutores de am bu
lância. Como são representados por sindicatos próprios, devem estar vincu
lados a estes, aos quais serão destinados os recursos provenientes da contri
buição sindical obrigatória (arts. 578 e segs. da CLT), e seguir os instrumentos
normativos próprios da sua categoria. Como já foi ressaltado no comentário
ao caput deste dispositivo, conforme relatório final do FNT e seu Anteproje
to de Lei de Relações Sindicais, se houver a m udança no conceito de catego
ria, considerando como fator primordial o ram o de atividade econômica, ou
seja, a atividade principal da empresa, as categorias diferenciadas tenderão a
desaparecer. Contudo, as condições especiais a que estavam submetidas, por
estatuto ou por afinidade profissional, deverão ser levadas em conta pelo sin
dicato que as representar.
§ 4o Os limites de identidade, similaridade ou conexidade fixam as di
mensões dentro das quais a categoria econômica ou profissional é homo
gênea e a associação é natural.
As atividades iguais, similares ou conexas, que podem formar um a catego
ria econômica ou profissional, devem ter limites próprios, dentro dos quais
a associação se dará naturalm ente, form ando o sindicato.
Art. 512. Somente as associações profissionais constituídas para os fins e
na forma do artigo anterior e registradas de acordo com o art. 558 poderão
ser reconhecidas como Sindicatos e investidas nas prerrogativas definidas
nesta Lei.
O dispositivo em questão faz referência ao art. 558 da CLT, que exigia o
registro do sindicato junto às Delegacias Regionais do Trabalho, órgãos do
então M inistério do Trabalho, para a sua real existência como entidade sin
dical. Com o advento do art. 8o da Carta Republicana, a liberdade de consti
tuição de sindicatos e a não interferência do Estado na sua organização, ga
rantidas no inciso I, observando-se apenas a obrigatoriedade de unicidade na
base territorial (inciso II), derrogou tacitamente este artigo.
Art. 513. São prerrogativas dos Sindicatos:
Significa que são obrigações dos sindicatos, inerentes à sua condição de re
presentante de classe. À época do nascim ento da CLT, os sindicatos foram
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imaginados como órgãos ligados ao Estado, com funções próprias do Poder
Público e delegadas por este.
a)
representar, perante as autoridades adm inistrativas e judiciárias, os
interesses gerais da respectiva categoria ou profissão liberal ou os interesses
individuais dos associados relativos à atividade ou profissão exercida;
A questão aqui é saber se há substituição processual ou apenas representa
ção. A polêmica instalada parece não ter fim. O texto é parecido com o que
prescreve o art. 8o, III, da Constituição. Este sim, parece contem plar o caso
de substituição processual, m atéria essa que será regulamentada com o ad
vento da reforma sindical, já que consta do relatório final do FNT (no Ante
projeto de Lei de Relações Sindicais, a matéria é regulada nos arts. 140 a 171).
Porém, a corrente dom inante entende que o dispositivo em apreço autoriza
apenas a representação sindical, que, tanto na esfera administrativa - mesasredo n d as e pedidos de fiscalização perante as Delegacias Regionais do Traba
lho, por exemplo quanto na judicial - dissídios coletivos não depende
de prévia autorização da categoria ali representada, já que é função inerente
aos sindicatos. Da mesma forma, a representação individual, do associado,
independe de procuração com esses poderes, ao passo que para o não asso
ciado à representação sindical somente será possível mediante instrum ento
de mandato, por se tratar de direito individual.
b) celebrar convenções coletivas de trabalho;
Os contratos coletivos de trabalho foram divididos em convenções coleti
vas de trabalho e em acordos coletivos de trabalho, segundo o Decreto-lei n.
229/67. A convenção coletiva de trabalho é o instrum ento normativo que re
sulta da negociação coletiva havida entre um ou mais sindicatos econômicos,
de um lado, e um ou mais sindicatos profissionais, do outro lado, estipulan
do condições de trabalho a serem aplicadas aos contratos individuais de tra
balho dos empregados ali representados. Já o acordo coletivo de trabalho é o
instrum ento normativo que resulta da negociação coletiva havida entre uma
empresa, ou um grupo de empresas, de um lado, e um ou mais sindicatos
profissionais do outro, de m odo a estipular condições de trabalho a serem
aplicadas aos contratos individuais de trabalho dos empregados ali represen
tados. Tanto os acordos coletivos de trabalho quanto as convenções coletivas
de trabalho deverão observar os preceitos e ritos definidos nos arts. 611a 625
da CLT. Ambos os instrum entos normativos têm reconhecimento constitu
cional (art. 7o, XXVI). Com a reforma sindical em curso, a denominação vol
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tará a ser genérica, de contrato coletivo de trabalho, conform e relatório do
FNT e Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais, o que é condizente com a li
vre negociação coletiva, em todos os níveis.
c)
eleger ou designar os representantes da respectiva categoria ou profis
são liberal;
A escolha dos seus representantes perante os mais variados órgãos em que
os sindicatos estão inseridos ocorrerá por eleição ou por designação, de acor
do com a sua organização interna e estatutária e de acordo com a natureza
da própria representação.
d)
colaborar com o Estado, como órgãos técnicos e consultivos, no estudo
e solução dos problemas que se relacionam com a respectiva categoria ou
profissão liberal;
É mais um dispositivo que comprova a ligação direta que existia entre os
sindicatos e o Estado. As entidades sindicais eram comparadas a repartições
públicas, como órgãos técnicos e de consultorias dos governos. Trata-se de
um a situação já superada pela não interferência do Estado na organização
sindical (art. 8o, I, da CF). Porém, é um a função que deve ser encarada não
como prerrogativa dos sindicatos, mas, sim, como um dever deles.
e)
im por contribuições a todos aqueles que participam das categorias
econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representadas.
As fontes de custeio sindicais são divididas em quatro, atualmente. A mais
conhecida e criticada é a contribuição sindical obrigatória, prevista nos arts.
578 e segs. da CLT. Trata-se, aqui, do chamado imposto sindical que, no caso
das categorias profissionais, corresponde a um dia de trabalho e é desconta
do de todos os empregados, anualmente, no mês de março, independentemen
te de haver ou não associação à entidade sindical. A divisão do valor total ar
recadado foi alterada pela Lei n. 11.648/2008, que reconheceu formalmente
as centrais sindicais como uma forma de organização geral de trabalhadores.
Assim, 60% do valor é repassado ao sindicato respectivo, 15% é destinado à
federação da mesma categoria, 5%, à confederação, 10%, à central sindical
indicada pelo sindicato profissional, e os restantes 10% vão para o M inisté
rio do Trabalho e Emprego, que os adm inistra por meio de um a Conta Espe
cial Emprego e Salário.
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No caso das categorias econômicas, o valor da contribuição estará vincu
lado ao capital social de cada empresa. Com o não existe a possibilidade de
central sindical para a categoria econômica, a divisão continua a mesma. As
sim, do total arrecadado, 60% do valor é repassado ao sindicato respectivo,
15% é destinado à federação da mesma categoria, 5% à confederação, e os
restantes 20% vão para o Ministério do Trabalho e Emprego (Conta Especial
Emprego e Salário).
Como mantém características de tributo, sua cobrança é impositiva e atin
ge a todos. O utra forma perm itida de custeio dos sindicatos é a contribuição
associativa, devida pelos associados das entidades sindicais, paga espontanea
m ente, ou descontada pela empresa da folha de pagam ento e repassada ao
sindicato, no caso da categoria profissional, geralmente de periodicidade men
sal, devendo, no entanto, estar prevista no estatuto sindical. O art. 8o, IV, da
Lei Maior, instituiu a contribuição confederativa, com vistas a custear o pró
prio sistema confederativo. Contudo, o STF já decidiu que ela somente pode
ser cobrada de associados (Súmula vinculante n. 40, antiga Súmula n. 666).
Da mesma forma, aquela que os acordos e as convenções coletivas apresen
tam como contribuição assistencial, ou contribuição negociai, ou ainda, taxa
negociai, descontada quando das negociações coletivas, principalm ente na
data-base, para custeio de despesas com toda a campanha salarial, tam bém
vem sofrendo limitações de cobrança, principalmente do TST quanto do STF.
A Corte Superior Trabalhista perm ite a instituição dessa contribuição, desde
que não seja cobrada dos empregados não associados às entidades envolvi
das, sob pena de ferir o princípio de liberdade sindical (Precedente N orm a
tivo n. 119). O Supremo, no entanto, vem perm itindo a cobrança dessa con
tribuição, também, dos não associados, desde que aprovada em assembléia e
com o direito de oposição por parte de quem não quer contribuir (veja RE
n. 88.022/SP, rei. Min. Moreira Alves, j. 16.11.1977; e RE n. 220.700- 1/RS, rei.
Min. Octávio Gallotti, j. 06.10.1998). Os julgados do STF, no entanto, nem
mesmo exigem o direito de oposição (veja RE n. 189.960-3/SP, rei. Min. Mar
co Aurélio, j. 07.11.2000; e RE n . 337.718-3/SP, rei. M in. Nelson Jobim, j.
01.08.2002).
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou em 13.04.2004 a Portaria n.
160, determ inando que não haja descontos das contribuições confederativa
e assistencial dos empregados não sindicalizados, salvo quando houver auto
rização prévia e expressa desses empregados. Posteriorm ente, porém , após
sofrer um a grande pressão por parte das centrais sindicais, por meio de nova
Portaria (n. 180), feita em 30.04.2004, o Ministério do Trabalho e Emprego
suspendeu os efeitos da Portaria n. 160 até 31.05.2005. Todavia, em lim inar
concedida pela 21a Vara da Justiça Federal de Brasília, a pedido do M inisté
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rio Público Federal em ação civil pública, houve a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 180; assim, voltou a vigorar o disposto na Portaria n. 160.
Com a reforma sindical proposta, apenas duas formas de contribuição de
verão permanecer: a contribuição associativa, cobrada dos associados, como
acontece hoje; e a contribuição negociai, que deverá ser aprovada em assem
bléia, estar vinculada a benefícios conquistados em negociação coletiva e po
derá ser cobrada de todos - associados ou não - , podendo ser fixada em va
lor de até 1% do total dos rendim entos recebidos por cada trabalhador no
ano anterior, e descontada em até três parcelas a partir do mês de abril (arts.
42 a 58 do Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais).
Parágrafo único. Os Sindicatos de empregados terão, outrossim , a prer
rogativa de fundar e m anter agências de colocação.
Esta deixou de ser prerrogativa dos sindicatos, quando a Lei n. 4.589/64 de
term inou que a fiscalização dos serviços de emprego, tanto de entidades p ú 
blicas quanto privadas, ficasse a cargo do Departamento Nacional de Empre
go e Salário. Com o Decreto n. 62.756/68, o Departamento Nacional de Mão
de Obra do Ministério do Trabalho assumiu essa tarefa.
Art. 514. São deveres dos Sindicatos:
Da mesma forma, como no com entário feito no caput do artigo anterior,
com vistas a que seriam constituídos como órgãos estatais, esses deveres, na
verdade, são obrigações dos sindicatos.
colaborar com os poderes públicos no desenvolvimento da solidarie
dade social;
a)

A preocupação do Estado, à época da legislação de Vargas, era de m anter a
atuação dos sindicatos sob seu controle. Havia um temor, durante o Estado
Novo, de que os sindicatos fossem utilizados como aparelhos revolucionários
por grupos da esquerda que neles se infiltravam.
b) m anter serviços de assistência judiciária para os associados;
A assistência judiciária é obrigatória e gratuita, em contrapartida ao paga
m ento da contribuição sindical obrigatória, com o indicada no art. 592 da
CLT. Com a Lei n. 5.584, de 26.06.1970, essa assistência foi estendida também
aos não associados do sindicato, desde que seja comprovado não ter o assis
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tido condições de demandar, em juízo ou fora dele, sem prejuízos a ele ou à
sua família.
c) promover a conciliação nos dissídios de trabalho;

Um dos princípios do direito do trabalho, presente de forma igual no pro
cesso do trabalho, é a busca da conciliação entre as partes nos litígios prom o
vidos por elas. O legislador da CLT estendeu essa obrigação aos sindicatos.
sempre que possível, e de acordo com as suas possibilidades, manter
no seu Quadro de Pessoal, em convênio com entidades assistenciais ou por
conta própria, um assistente social com as atribuições específicas de pro
mover a cooperação operacional na empresa e a integração profissional na
Classe.
d)

Alínea acrescentada pela Lei n. 6.200, de 16.04.1975.

Esta alínea não estabelece, propriamente, uma obrigação, um dever, já que
o próprio dispositivo inicia com a expressão “sempre que possível”. Seria mais
adequado dizer que se trata de um a recomendação, cujo serviço poderá ser
prestado diretamente pelo sindicato ou por interm édio de convênio.
Parágrafo único. Os Sindicatos de empregados terão, outrossim, o dever de:
Como o próprio dispositivo indica, são obrigações específicas da represen
tação sindical profissional.
a ) promover a fundação de cooperativas de consumo e de crédito;

Hoje em dia, os sindicatos têm um papel relevante no fomento de outras
formas de cooperativismo, como as cooperativas de trabalho e de produção,
formadas para dar continuidade a atividades que vislumbram boas perspec
tivas, não obstante o fechamento das empresas ou a decretação de falência
delas. É um a form a de m anter o trabalho e a renda das famílias envolvidas.
Alguns sindicatos tam bém têm atuado no combate de cooperativas de mão
de obra, form adas para fraudar direitos trabalhistas básicos, ante a brecha
dada pela nova redação do parágrafo único do art. 442 desta Consolidação.
b ) fundar e manter escolas de alfabetização e pré-vocacionais.
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O dever de educar nem sempre é observado pelos sindicatos profissionais.
A maioria deles não se preocupa com esse im portante tema.
Seção II
D o Reconhecimento e Investidura Sindical

Art. 515. As associações profissionais deverão satisfazer os seguintes re
quisitos para serem reconhecidas como Sindicatos:
Trata-se do processo de formação dos sindicatos. Aqui já veremos a inter
ferência do Estado na organização sindical, o que é vedado pelo art. 8o, I, da
Constituição, de m odo a derrogarem-se tacitamente muitos dos dispositivos
da CLT.
reunião de 1/3 (um terço), no mínimo, de empresas legalmente cons
tituídas, sob a forma individual ou de sociedade, se se tratar de associação
de empregadores; ou de 1/3 (um terço) dos que integrem a mesma catego
ria ou exerçam a mesma profissão liberal, se se tratar de associação de
empregados ou de trabalhadores ou agentes autônomos ou de profissão
liberal;
a)

É mais uma norm a que está tacitamente derrogada, por criar regras e exi
gências mínimas para o reconhecimento de sindicatos, o que não é perm iti
do pela liberdade sindical preconizada no art. 8o, I, da Carta Magna.
b ) duração de 3 (três) anos para o mandato da diretoria;
Alínea com redaçao dada pelo Decreto-lei n. 771, de 19.08.1969.

Há, nesta alínea, um a polêmica jurídica. Por representar um a interferên
cia na organização interna dos sindicatos, o limite de duração do m andato
dos dirigentes estaria tacitamente derrogado pelos mesmos motivos do dis
positivo anterior, já que isso seria de com petência dos estatutos sindicais.
Aqueles que propugnam a tese contrária entendem que a limitação legal não
interfere na organização interna, já que os estatutos sindicais poderiam fixar
m andatos inferiores a três anos, mas esse limite teria de ser observado. A es
perada reforma sindical tratou de esclarecer que os sindicatos deverão respei
tar padrões m ínim os de organização para ter o reconhecimento da persona
lidade sindical, conforme consta do relatório do FNT (arts. 19 a 23 e 33 a 35
do Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais).
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c)
exercício do cargo de Presidente e dos demais cargos de administração
e representação por brasileiros.
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.192, de 19.12.1974.
Além dos mesmos argum entos anteriores para justificar a derrogação tá
cita deste dispositivo, a própria CF não mais permite a distinção entre brasi
leiros e estrangeiros (art. 5o, caputyda CF).
Parágrafo único. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá,
excepcionalmente, reconhecer como Sindicato a associação cujo número de
associados seja inferior ao terço a que se refere a alínea a.
Veja nota 1 na página XXL
Como a própria alínea ayo presente parágrafo único está tacitamente derrogado. O M inistério do Trabalho e Emprego, com o órgão do Estado, não
pode mais interferir na organização dos sindicatos, ante o impeditivo do art.
8o, I, da CF.
Art. 516. Não será reconhecido mais de um Sindicato representativo da
mesma categoria econômica ou profissional, ou profissão liberal, em uma
dada base territorial.
C om o o ato de reconhecim ento de um sindicato não m ais depende do
Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena de interferência indevida do Es
tado na organização sindical (art. 8o, I, da CF), é mais um dispositivo derrogado tacitamente. Vale lembrar, no entanto, que a unicidade sindical é regu
lam entada na Constituição da República, no art. 8o, II, e que as entidades
sindicais de qualquer grau, econômicas e profissionais, deverão observar. Não
se permite, assim, a constituição de mais de um a entidade sindical em uma
mesma base territorial. Esta, por sua vez, compreende o limite de espaço em
que pode atuar determinada entidade sindical. Os sindicatos são organizados
considerando como base territorial mínima a área de um município e não há
limitação máxima dessa mesma área; isso significa que poderão haver sindi
catos que abranjam o território nacional, ou estaduais, ou regionais, mas não
poderão haver sindicatos organizados por bairros, distritos ou empresas. As
federações deverão respeitar o limite territorial dos estados, porém, poderão
ser constituídas de form a interestadual, ou mesmo nacional (art. 534, § 2o,
da CLT). Já as confederações serão sempre nacionais, terão sua sede na capi
tal federal e serão apenas aquelas mencionadas no art. 535, §§ Io e 2o, desta
Consolidação.

DAVI FURTADO MEIRELLES

ARTS. 517 E 518

|

433

Art. 517. Os Sindicatos poderão ser distritais» municipais, intermunicipais,
estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades
de determinadas categorias ou profissões, o Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de Sindicatos nacionais.
Veja nota 1 n a p ágin a XXL

Pelo mesmo motivo do dispositivo anterior, como a autorização do Minis
tério do Trabalho e Emprego não mais é possível, por significar interferência
indevida do Estado na organização dos sindicatos, houve derrogação tácita
deste dispositivo. Todavia, cabe alertar que, com a definição de base territo
rial expressa no art. 8o, II, da Constituição, não mais é possível o reconheci
mento de sindicatos distritais, como foi com entado no artigo anterior.
§ I o O M inistro do Trabalho, Indústria e Comércio outorgará e delimi
tará a base territorial do Sindicato.
Veja nota 7 n a página XXL

Aqui, a afronta ao princípio da liberdade sindical é direta. Trata-se, pois, de
dispositivo claramente derrogado (de forma tácita), por permitir a interferên
cia do Estado na organização sindical, o que o art. 8o, I, da CF não admite.
§ 2o D entro da base territorial que lhe for determ inada é facultado ao
Sindicato instituir delegacias ou seções para melhor proteção dos associados
e da categoria econômica ou profissional ou profissão liberal representada.
Veja art 8 o, I[ C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Este é mais um dispositivo que estaria derrogado tacitamente, desde o ad
vento do art. 8o, I, da Constituição. Porém, como não há determinação, mas
apenas a possibilidade de criação de delegacias ou seções, o que é de com pe
tência da organização interna dos sindicatos, há quem defenda que o mesmo
dispositivo foi recepcionado.
Art. 518.0 pedido de reconhecimento será dirigido ao Ministro do Tra
balho, Indústria e Comércio instruído com exemplar ou cópia autenticada
dos estatutos da associação.
Veja art 8 o, I, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

A derrogação tácita do caput é inegável, na medida em que a interferência
do Estado na organização sindical, pelo atual Ministério do Trabalho e Em
prego, é vedada pelo art. 8o, I, da CF.
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§ Io Os estatutos deverão conter:
Como norma im positiva- “deverão” - , não subsistem dúvidas sobre a derro
gação tácita do dispositivo, por força da liberdade sindical preconizada no art.
8o da Constituição, especialmente em seu inciso I. Os estatutos sindicais che
gavam a seguir um modelo único elaborado pelo, então, Ministério do Trabalho.
a ) a denominação e a sede da associação;

Mesmo a alínea estando tacitam ente derrogada, a maioria dos sindicatos
segue esse padrão de estatuto e nunca deixa de mencionar o nome completo
e a sede da entidade.
a categoria econômica ou profissional ou a profissão liberal cuja repre
sentação é requerida;
b)

Da mesma forma, ainda que tacitamente derrogado, o dispositivo vem sendo
observado, de modo a constar no estatuto o detalhamento das atividades que
compõem a formação da categoria econômica ou profissional representada.
a afirmação de que a associação agirá como órgão de colaboração com
os poderes públicos e as demais associações no sentido da solidariedade
social e da subordinação dos interesses econômicos ou profissionais ao
interesse nacional;
c)

Talvez não haja outro dispositivo nesta Consolidação que exemplifique me
lhor a interferência que o Estado im punha aos sindicatos. Trata-se de derro
gação tácita, por afrontar diretamente o art. 8o, I, da Constituição.
d)
as atribuições, o processo eleitoral e das votações, os casos de perda de
mandato e de substituição dos administradores;

Ainda que tacitamente derrogado, pelos mesmos motivos anteriores, os es
tatutos sindicais jamais deixam de regulamentar as situações de atribuições,
as regras de votação no processo eleitoral e as situações em que poderá haver
perda de m andato ou de substituição.
e)

o modo de constituição e administração do patrimônio social e o des

tino que lhe será dado no caso de dissolução;
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Os estatutos sempre tratam das formas de constituição do patrim ônio dos
sindicatos, da sua administração e da destinação em caso de dissolução, ain
da que o dispositivo esteja tacitamente derrogado pelos motivos já declinados.
f ) as condições em que se dissolverá a associação.
O utra previsão estatutária que é comum, independentemente da não obri
gatoriedade de previsão, tendo em vista a derrogação tácita do dispositivo.
§ 2o O processo de reconhecimento será regulado em instruções baixadas
pelo Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Veja nota 1 na página XXI.
Novamente, a interferência do Estado na organização sindical está presen
te, pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego, o que é vedado pelo art. 8o,
I, da CF, motivo da sua derrogação tácita.
Art. 519. A investidura sindical será conferida sempre à associação pro
fissional mais representativa, a juízo do Ministro do Trabalho, constituindo
elementos para essa apreciação, entre outros:
Veja nota 1 na página XXI.
Uma vez mais, por prever a interferência do Ministério do Trabalho e Em
prego na aferição da representatividade sindical, este dispositivo foi derroga
do tacitamente após o advento do art. 8o, I, da CF.
a) o núm ero de associados;
Ainda que tacitamente derrogado, é um índice justo de aferição de repre
sentatividade, pois fortalece as entidades sindicais.
b) os serviços sociais fundados e mantidos;
Este índice derrogado tacitamente não é levado m uito em conta, nem mes
mo em disputas judiciais sobre representatividade.
c) o valor do patrimônio.
Da mesma forma, e pelos mesmos motivos, trata-se de outro índice igno
rado, além de derrogado tacitamente.
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Art. 520. Reconhecida como sindicato a associação profissional, ser-lhe-á
expedida carta de reconhecim ento, assinada pelo M inistro do Trabalho,
Indústria e Comércio, na qual será especificada a representação econômica
ou profissional, conferida e mencionada a base territorial outorgada.
A famosa carta sindical, que reconhecia a personalidade sindical às asso
ciações, não mais é fornecida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, já que
este, representante do Estado, não mais interfere na organização sindical, des
de o advento do art. 8o, I, da Lei Maior. Nem mesmo o reconhecim ento da
associação, antes do seu reconhecim ento enquanto sindicato, é mais neces
sário.
Parágrafo único. O reconhecimento investe a associação nas prerrogativas
do art. 513 e a obriga aos deveres do art. 514, cujo inadimplemento a sujei
tará às sanções desta Lei.
O dispositivo está tacitam ente derrogado, como visto, porém , as associa
ções somente estavam obrigadas às prerrogativas e deveres inerentes aos sin
dicatos, após o reconhecimento dessa personalidade.
Art. 521. São condições para o funcionamento do Sindicato:
Veja art. 8 o, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Também aqui, como o dispositivo impõe condições para o funcionam en
to do sindicato, estamos diante de um a norm a tacitam ente derrogada, por
afrontar o disposto no art. 8o, I, da CR.
a)
proibição de qualquer propaganda de doutrinas incompatíveis com as
instituições e os interesses da Nação, bem como de candidaturas a cargos
eletivos estranhos ao Sindicato;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Além da derrogação tácita pelos motivos já expostos, este dispositivo está
em desacordo com o art. 5o, IV, da CF, que relata ser livre a manifestação do
pensamento.
b)
proibição de exercício de cargo eletivo cum ulativam ente com o de
emprego rem unerado pelo Sindicato ou por entidade sindical de grau su
perior;
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O dispositivo é um tanto confuso. A cumulatividade não é perm itida en
tre contratos de empregos nos sindicatos, nas federações ou nas confedera
ções e cargos eletivos na própria esfera sindical? Ou seria com cargos eletivos
na esfera política? Ou, ainda, a proibição de cumulatividade seria de um car
go eletivo na esfera sindical e outro na esfera política? A única certeza é que
seria possível a cum ulatividade entre os cargos eletivos sindicais, em quais
quer níveis. O u seja, o dirigente de um sindicato pode ser dirigente da res
pectiva federação, ou confederação, a que seu sindicato está vinculada.
c) gratuidade do exercício dos cargos eletivos;
O dirigente sindical não deve receber rem uneração por motivo do cargo
sindical exercido. No caso das entidades sindicais profissionais, na maioria
dos casos, o dirigente sindical afastado para a atividade sindical continua a
receber salário de seu empregador. Caso tal situação não ocorra, ou caso se
trate de trabalhador autônom o ou de profissional liberal, as instâncias deli
berativas do sindicato, especialmente a assembléia geral, poderão conferir-lhe um valor rem uneratório, nunca superior ao que efetivamente recebería
de seu empregador, decorrente de sua função, conforme disciplina o parágra
fo único, que ainda será analisado.
d)
proibição de quaisquer atividades não compreendidas nas finalidades
mencionadas no art. 511, inclusive as de caráter político-partidário;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 9.502, de 25.07.1946.

Esta alínea foi acrescentada pelo decreto-lei referido como salvaguarda ao
Partido Com unista Brasileiro, que ganhava a sua legalidade após o período
do Estado Novo, porém assustava a elite política brasileira, que temia ver os
sindicatos de trabalhadores serem utilizados com o aparelhos do Partidão,
como o PCB era conhecido.
e)
proibição de cessão gratuita ou rem unerada da respectiva sede a enti
dade de índole político-partidária.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 9.502, de 25.07.1946.

O utra alínea m otivada pela mesma salvaguarda contra o PCB, como ex
posto no caso anterior.
Parágrafo único. Quando, para o exercício de mandato, tiver o associado
de sindicato de empregados, de trabalhadores autônomos ou de profissionais
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liberais de se afastar do seu trabalho, poderá ser-lhe arbitrada pela Assem
bléia Geral uma gratificação nunca excedente da importância de sua rem u
neração na profissão respectiva.
Como previsto na alínea c do mesmo dispositivo da CLT, é possível a deli
beração pela categoria de pagamento de remuneração ao dirigente sindical,
especialmente se deixou de receber salário do empregador, se for trabalhador
autônom o ou profissional liberal, desde que igual ou inferior ao que efetiva
m ente recebería pelo exercício da sua profissão.
Seção III
Da Administração do Sindicato
Veja art. 8°, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Art. 522. A adm inistração do Sindicato será exercida por um a diretoria
constituída, no máximo, de 7 (sete) e, no mínimo, de 3 (três) membros e de
um Conselho Fiscal composto de 3 (três) membros, eleitos esses órgãos pela
Assembléia Geral.
A definição do núm ero de dirigentes sindicais compete ao estatuto do sin
dicato, o qual define a forma da sua organização interna. Todavia, pelo dis
posto no caput deste artigo, a administração do sindicato competirá a uma di
retoria, ao seu conselho fiscal e à sua assembléia geral. Os dois primeiros seriam
os órgãos reconhecidos do sindicato, eleitos pela última. Ao interpretar-se este
dispositivo em consonância com o art. 543, § 3o, da CLT, somente dez diri
gentes sindicais, no máximo, seriam detentores de estabilidade no emprego
(ou vinte, se considerarmos os suplentes, o que autoriza a norm a constitucio
nal que regula a matéria, qual seja, o inciso VIII do art. 8o). O TST, porém,
tem entendido que a estabilidade do dirigente sindical não se estende aos mem
bros eleitos para o conselho fiscal (E-RR n. 1258/2001-011-10-00.1, rei. Min.
Brito Pereira), o que dim inuiría o núm ero de detentores dessa estabilidade
para sete dirigentes sindicais (ou catorze, levando-se em conta os suplentes).
Esse entendim ento do TST está consubstanciado na sua Súmula n. 369, II.
Os estudiosos do assunto, logo no início da nova ordem constitucional, em
1988, travaram discussões sobre a derrogação tácita ou não deste dispositivo.
Aqueles que defendiam a sua derrogação tácita usavam os mesmos argumen
tos lançados nos comentários aos dispositivos anteriores, de que o art. 8o, I,
da CF não mais permite a intervenção do Estado na organização sindical, ante
o princípio da liberdade, agora reconhecido, e que a definição do núm ero de
dirigentes compete ao estatuto sindical. A posição em sentido contrário era
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de que o dispositivo em questão não implicava interferência do Estado na or
ganização interna dos sindicatos, mas apenas regulamentação geral.
Como os abusos logo começaram a aparecer, com sindicatos constituídos
por dezenas e até centenas de dirigentes sindicais, mesmo representando ca
tegorias pequenas, apenas com a finalidade de obter a garantia no emprego,
o Judiciário brasileiro logo decidiu a lide e entendeu que ao sindicato cabe a
definição de quantos dirigentes sindicais comporão a direção da entidade; to
davia, apenas terão estabilidade no emprego aqueles membros definidos nos
termos do artigo ora em análise (nesse sentido tem julgado o STF, conforme
AI no Ag. Reg. n. 253.663/MG, j. 14.03.2000, rei. Min. Nelson Jobim).
§ I o A diretoria elegerá, dentre os seus membros, o Presidente do Sindi
cato.
Pela redação do dispositivo em apreço, o presidente será escolhido pelos
demais m em bros da diretoria eleita pelos associados do sindicato. Porém, a
forma da sua escolha pode ser diferente, e deverá estar definida no estatuto
sindical.
§ 2o A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão
financeira do Sindicato.
Ao conselho fiscal é delegada única e exclusivamente a função de conferir
e fiscalizar as contas do sindicato, como nas demais associações civis consti
tuídas. Não lhe cabe, pois, o poder de direção do sindicato.
§ 3o Constituirão atribuição exclusiva da Diretoria do Sindicato e dos De
legados Sindicais, a que se refere o art. 523, a representação e a defesa dos
interesses da entidade perante os poderes públicos e as empresas, salvo man
datário com poderes outorgados por procuração da Diretoria, ou associado
investido em representação prevista em lei.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Este dispositivo trata de representação do sindicato perante os órgãos p ú 
blicos e as empresas, o que deverá ser feito pela diretoria do sindicato, ou pe
los delegados escolhidos, ou mediante instrumento de mandato expresso nes
se sentido.
Art. 523. Os Delegados Sindicais destinados à direção das delegacias ou
seções instituídas na forma estabelecida no § 2o do art. 517 serão designados
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pela diretoria dentre os associados radicados no território da correspon
dente delegacia.
Transporta-se para este dispositivo a polêmica sobre a derrogação tácita ou
não do art. 517, § 2o, tendo em vista o que prescreve o art. 8o, I, da Constitui
ção. Caso se entenda que aquele está derrogado, da mesma forma este tam 
bém estará. Para os que defendem a tese contrária, por considerar que não há
interferência do Estado, na medida em que não se trata de determinação, mas
apenas da possibilidade de criação de delegacias ou de seções, e da designa
ção de delegados sindicais, há de se levar em conta o disposto no art. 11 da
Constituição, de autoaplicação, em que se admite a eleição de um representan
te dos trabalhadores nas empresas com mais de duzentos empregados. É im 
portante lembrar que o território delimitado para a correspondente delega
cia não precisa respeitar a base m ínim a de um município, já que não está a
ferir a unicidade sindical por não se tratar da criação de um novo sindicato.
Art. 524. Serão sempre tomadas por escrutínio secreto, na forma estatu
tária, as deliberações da Assembléia Geral concernentes aos seguintes as
suntos:
C a p u t com redoçõo dada pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

Com o o próprio dispositivo remete ao estatuto do sindicato, não seria o
caso de regulamentação legal. Este, sim, estaria mesmo tacitamente derroga
do, pois as questões internas do sindicato devem ser regulamentadas também
internam ente, pelo seu estatuto, e não por disposição de lei.
a)
eleição de associado para representação da respectiva categoria previs
ta em lei;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Como foi comentado no caput, há derrogação tácita, na medida em que a
eleição deve ser prevista pelo estatuto, e não pela lei.
b) tomada e aprovação de contas da diretoria;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Da mesma maneira, como foi com entado no caput, há derrogação tácita,
na medida em que a forma de verificação e aprovação das contas da direção
do sindicato deve ser estatutária, não legal.
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c) aplicação do patrim ônio;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

O patrim ônio do sindicato é constituído pelo que está definido no art. 548
da própria CLT. Sua aplicação é de competência interna do sindicato e deve
estar prevista no estatuto da entidade, como nos demais casos.
d)
julgam ento dos atos da Diretoria, relativos a penalidades impostas a
associados;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

O utra questão interna do sindicato a ser prevista no estatuto, motivo pelo
qual a lei não poderia disciplinar de forma diversa.
e)
pronunciam ento sobre relações ou dissídio de trabalho. Neste caso, as
deliberações da Assembléia Geral só serão consideradas válidas quando ela
tiver sido especialmente convocada para esse fim, de acordo com as dispo
sições dos estatutos da entidade sindical. O quorum para validade da Assem
bléia será de metade mais um dos associados quites; não obtido esse quorum
em primeira convocação, reunir-se-á a Assembléia em segunda convocação
com os presentes, considerando-se aprovadas as deliberações que obtiverem
2/3 (dois terços) dos votos.
Alínea com redação dada pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

A rigor, este dispositivo também está tacitamente derrogado, pois a determi
nação sobre quorum deliberativo em assembléia é mais um a questão interna
do sindicato, o que deve ser regulamentado pelo seu estatuto, não por dispo
sição de lei. Todavia, há quem defenda estar o dispositivo recepcionado, ain
da que apenas para verificação de quorum, por não representar interferência
direta na organização sindical, mas apenas regulamentação em conform ida
de com o princípio da legalidade, garantido no art. 5o, II, da Constituição da
República.
O TST, à época da vigência da Instrução Normativa n. 4, de 14.06.1993, re
vogada pela Resolução n. 116, de 26.03.2003, aplicava este dispositivo nos dis
sídios coletivos para a verificação de quorumyo que gerou o arquivamento da
grande maioria deles, sendo motivo de críticas pesadas pelo excesso de for
malismo daquela Corte. A chamada Lei de Greve (Lei n. 7.783, de 28.06.1989),
por exemplo, remete ao estatuto sindical a forma de convocação e o quorum
deliberativo sobre as reivindicações a serem encam inhadas e sobre a defla
gração da greve e o seu térm ino (art. 4o, caput e § 2o). Esteja ou não derroga-
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do este dispositivo, o certo é que os estatutos sindicais sempre disciplinam
essa questão, ainda que o quorum deliberativo seja diverso daquilo que o dis
positivo prevê.
§ Io A eleição para cargos de diretoria e conselho fiscal será realizada por
escrutínio secreto, durante 6 (seis) horas contínuas, pelo menos, na sede do
Sindicato, na de suas delegacias e seções e nos principais locais de trabalho,
onde funcionarão as mesas coletoras designadas pelos Delegados Regionais
do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Entende-se que aqui há derrogação tácita do dispositivo, na medida em que
a previsão da eleição deve ser estatutária, e não legal. Mais ainda, quando há
previsão expressa de participação das Delegacias Regionais do Trabalho, que
são órgãos do atual Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, com inter
ferência direta do Estado, o que é vedado pelo art. 8o, I, da Carta Magna.
§ 2o Concomitantemente ao término do prazo estipulado para a votação,
instalar-se-á, em Assembléia Eleitoral pública e permanente, na sede do
Sindicato, a mesa apuradora, para a qual serão enviadas, imediatamente,
pelos presidentes das mesas coletoras, as urnas receptoras e as atas respec
tivas. Será facultada designação de mesa apuradora supletiva sempre que
as peculiaridades ou conveniências do pleito a exigirem.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Trata-se de formalidades inerentes ao processo eleitoral, que deverão estar
previstas no estatuto sindical, não em dispositivo legal, pelo mesmo motivo
já declinado.
§ 3o A mesa apuradora será presidida por membro do Ministério Público
do Trabalho ou pessoa de notória idoneidade, designada pelo Procurador-Geral da Justiça do Trabalho ou Procuradores Regionais.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.502, de 23.07.1946.

Aqui o dispositivo conflita diretamente com o art. 8o, caput e seu inciso I,
da CF, pois a exigência de presidência da mesa apuradora p o r m em bro do
M inistério Público do Trabalho, ou por pessoa designada por aquele órgão,
representaria intervenção no sindicato, o que não é mais possível. É indiscu
tível a derrogação tácita.
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§ 4o O pleito só será válido na hipótese de participarem da votação mais
de 2/3 (dois terços) dos associados com capacidade para votar. Não obtido
esse coeficiente, será realizada nova eleição dentro de 15 (quinze) dias, a
qual terá validade se nela tomarem parte mais de 50% (cinquenta por cen
to) dos referidos associados. Na hipótese de não ter sido alcançado, na se
gunda votação, o coeficiente exigido, será realizado o terceiro e últim o
pleito, cuja validade dependerá do voto de m ais de 40% (quarenta por
cento) dos aludidos associados, proclamando o Presidente da mesa apuradora em qualquer dessas hipóteses os eleitos, os quais serão empossados au
tomaticamente na data do término do mandato expirante, não tendo efeito
suspensivo os protestos ou recursos oferecidos na conformidade da lei.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.502, de 25.07.1946.

Novamente, temos aqui as regras inerentes ao processo eleitoral, mais es
pecificamente, quanto ao quorum de validade da eleição dos novos membros
dirigentes do sindicato. Como já foi salientado, deverão ter previsão em es
tatuto, não em lei.
§ 5o Não sendo atingido o coeficiente legal para eleição, o M inistério do
Trabalho, Indústria e Comércio declarará a vacância da adm inistração, a
p a rtir do térm in o do m andato dos m em bros em exercício, e designará
adm inistrador para o Sindicato, realizando-se novas eleições dentro de 6
(seis) meses.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.502, de 25.07.1946.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Claram ente derrogado (de form a tácita), pois a interferência do Estado,
por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, como exaustivamente esclare
cido, não mais é possível, desde a vigência da CF (art. 8o, I).
Art. 525. É vedada a pessoas físicas ou jurídicas, estranhas ao Sindicato,
qualquer interferência na sua administração ou nos seus serviços.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 9.502, de 25.07.1946.

A princípio, o dispositivo está em consonância com o disposto no art. 8o, I,
da Constituição, pois está a impedir qualquer tipo de interferência na organi
zação interna dos sindicatos e nos serviços disponibilizados para a categoria.
Porém, não há como interpretá-lo de forma isolada, considerando as exceções
previstas no seu parágrafo único. Todavia, como se trata de uma regra que de
veria estar prevista em estatuto, tem-se que não há como ser regulada por lei.
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Parágrafo único. Estão excluídos dessa proibição:
Como foi referido, a regra é uníssona e segue o mesmo destino do caput,
ou seja, previsão estatutária, e não legal.
os Delegados do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio espe
cialmente designados pelo Ministro ou por quem o represente;
a)

Veja nota 1 n a página XXI.

A derrogação tácita deste dispositivo é clara pelos motivos já realçados, de
que não mais é possível a interferência do Estado, via Ministério do Trabalho
e Emprego, ante o proibitivo do art. 8o, I, da Carta Magna.
os que, como empregados, exerçam cargos no Sindicato mediante
autorização da Assembléia Geral.
b)

A rigor, este dispositivo, ao contrário do anterior, não vislumbra o caso de
interferência estatal na organização interna sindical. Desde que sejam auto
rizados por assembléia geral, um a das instâncias deliberativas do sindicato,
os membros da categoria, associados evidentemente, que estão investidos de
quaisquer dos cargos de dirigentes sindicais, poderiam interferir na adminis
tração e nos serviços prestados pelo sindicato. As formas de intervenção, po
rém, deveríam estar previstas no estatuto sindical. Note-se, contudo, que há
um a incoerência entre o caput e esta alínea, na m edida em que o dirigente
sindical não deve ser reconhecido como pessoa estranha ao sindicato.
Art. 526. Os empregados do Sindicato serão nomeados pela diretoria
respectiva a d r e fe r e ttd u tn , da Assembléia Geral, não podendo recair tal
nomeação nos que estiverem nas condições previstas nos itens II, IV, V, VI,
VII e VIII do art. 530 e, na hipótese de o nomeado haver sido dirigente
sindical, também nas do item I do mesmo artigo.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.

A contratação de empregados para trabalhar no sindicato deve seguir as
regras da própria CLT e respeitar o direito constitucional de liberdade ao tra
balho (art. 5o, XIII). Daí porque não se pode exigir o referendo da Assembléia
Geral para a contratação dos empregados. Ademais disso, o dispositivo em
análise faz expressa menção a dois outros: incisos VI e VIII do art. 530 da CLT,
revogados pela Lei n. 8.865/94.
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Parágrafo único. (R e v o g a d o p e la L e i n. 11.295, d e 0 9 .0 5 .2 0 0 6 .)

§ 2o Aplicam-se ao empregado de entidade sindical os preceitos das leis
de proteção do trabalho e de previdência social, inclusive o direito de asso
ciação em sindicato.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.295, de 09.05.2006.

Por considerar que os empregados em entidades sindicais não constituíam
um a categoria específica, por não haver, em contrapartida, a respectiva cate
goria econômica, a Lei n. 4.725/65, em seu art. 10, assegurava àqueles os mes
mos reajustes salariais concedidos em acordos ou convenções coletivas de tra
balho, ou conquistados em dissídios coletivos pela categoria à qual prestavam
serviços. Com a liberdade de associação garantida pelo inciso V do art. 8o
constitucional, a parte final do dispositivo em comento teve de ser modifica
da, já que a redação anterior excetuava o direito de associação em sindicato,
transform ando um a situação proibitiva em um direito a partir da vigência
da Lei n. 11.295/2006. A primeira parte reforça a ideia de que os empregados
em entidades sindicais gozam dos mesmos direitos dos demais trabalhado
res sujeitos às regras consolidadas.
Art. 527. Na sede de cada Sindicato haverá um livro de registro, autenti
cado pelo funcionário competente do Ministério do Trabalho, Indústria e
Comércio, e do qual deverão constar:
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Como há previsão de interferência direta do atual Ministério do Trabalho
e Emprego, todo o dispositivo foi derrogado tacitamente pelo art. 8o, I, da CF.
a)
tratando-se de Sindicato de empregadores, a firma, individual ou co
letiva, ou a denominação das empresas e sua sede, o nome, idade, estado
civil, nacionalidade e residência dos respectivos sócios, ou, em se tratando
de sociedade por ações, dos diretores, bem como a indicação desses dados
quanto ao sócio ou diretor que representar a empresa no Sindicato;

Os dados acima eram cadastrados pelo então Ministério do Trabalho e fa
cilitavam o trabalho investigativo do Estado na obtenção de informações das
empresas e seus sócios, nem sempre para fins trabalhistas ou econômicos.
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b)
tratando-se de Sindicato de empregados, ou de agentes ou trabalhado
res autônom os ou de profissionais liberais, além do nome, idade, estado
civil, nacionalidade, profissão ou função e residência de cada associado, o
estabelecimento ou lugar onde exerce a sua profissão ou função, o núm ero
e a série da respectiva Carteira de Trabalho e Previdência Social e o núm e
ro da inscrição no Instituto Nacional de Previdência Social.
Veja nota 1 n a página XXI.

Da mesma forma, com as informações detalhadas sobre cada sindicato pro
fissional, sobre a vida pessoal e as atividades de seus dirigentes, o trabalho de
acom panham ento e de intervenção do Estado foi facilitado.
Art. 528. Ocorrendo dissídio ou circunstâncias que perturbem o funcio
namento de entidade sindical ou motivos relevantes de segurança nacional,
o Ministro do Trabalho e Previdência Social poderá nela intervir, por inter
médio de Delegado ou de Junta Interventora, com atribuições para adm i
nistrá-la e executar ou propor as medidas necessárias para normalizar-lhe
o funcionamento.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 3, de 27.01.1966.
Veja nota 1 n a página XXI.

Este dispositivo foi tacitamente derrogado pelo art. 8o, I, da Constituição,
tendo em vista que não é mais possível a intervenção do Estado nos sindica
tos. Com fundam ento neste dispositivo, vários sindicatos de trabalhadores
sofreram intervenção e tiveram suas diretorias cassadas durante o período da
D itadura Militar (1964-1985). Em virtude das greves promovidas na região
do ABC paulista, no final da década de 1970 e início da década de 1980, o en
tão Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema - atual
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC - sofreu três intervenções federais, as
duas primeiras quando presidia aquela entidade sindical o então líder sindi
calista Luiz Inácio Lula da Silva.
Seção IV
D as Eleições Sindicais

Art. 529. São condições para o exercício do direito do voto como para a
investidura em cargo de adm inistração ou representação econômica ou
profissional:
Veja art. 8 o, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.
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Há controvérsias quanto à validade dos dispositivos que tratam do proces
so eleitoral nos sindicatos. A prim eira posição defende a derrogação tácita
deste dispositivo, já que, por se tratar de matéria interna corporis, a regula
mentação da eleição sindical deveria ficar adstrita ao estatuto sindical, visto
que a organização interna não mais com porta qualquer tipo de interferência
desde a Constituição de 1988. A outra posição, a qual entende ter sido o dis
positivo recepcionado pela nova ordem constitucional, defende que a legis
lação pode disciplinar determ inadas regras gerais para as eleições sindicais
em nom e do princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF).
a)
ter o associado mais de 6 (seis) meses de inscrição no Quadro Social e
mais de 2 (dois) anos de exercício da atividade ou da profissão;
Alínea com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.

Independentem ente da discussão doutrinária relativa à derrogação tácita
deste dispositivo, na verdade, inúm eros estatutos sindicais mantiveram essa
regra, ou seja, a obrigatoriedade de estar na categoria há pelo menos dois anos
e de estar filiado ao sindicato nos últimos seis meses anteriores ao pleito.
b) ser m aior de 18 (dezoito) anos;
Essa é outra regra que a maioria dos sindicatos m antém em seus estatutos,
sendo que alguns já estenderam essa possibilidade aos maiores de 16 anos,
m uitos deles ainda com contrato de aprendizagem (Decreto n. 31.546/52)
que se estão adequando à legislação eleitoral atual.
c) estar no gozo dos direitos sindicais.
Esta alínea parece estabelecer o óbvio: somente pode participar do pleito
sindical quem preenche os requisitos e está em dia com os seus direitos sin
dicais. Esses direitos, porém, são definidos no estatuto da entidade.
Parágrafo único. É obrigatório aos associados o voto nas eleições sin
dicais.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Esta regra foi introduzida pelo Decreto-lei n. 229/67, todavia, a obrigato
riedade de votação afronta o princípio da liberdade sindical, consagrado pelo
art. 8o da Constituição Republicana de 1988. Ao que nos parece, o dispositi
vo está tacitamente derrogado.
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Art. 530. Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de repre
sentação econômica ou profissional, nem permanecer no exercício desses
cargos:
C a p u t com redoçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Tal regra é proibitiva do exercício de cargos de administração ou de represen
tação nos sindicatos. Ou seja, o dispositivo elenca uma série de situações que
não perm item a investidura no cargo de dirigente sindical, quer de sindicato
de empregados, quer de empregadores. Todavia, da mesma forma como foi
com entado no dispositivo anterior, as posições sobre a vigência ou não de
todo o dispositivo não se entendem. Os que pugnam pela sua validade, defen
dem que não há interferência na organização sindical, mas sim respeito ao
princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF). Os que entendem ter havido derro
gação tácita, assim pensam por se tratar de questão interna dos sindicatos,
cuja regulamentação deve ocorrer por meio dos seus estatutos sindicais. Independentemente da polêmica, comentaremos um a um os casos de inelegibilidade.
I - os que não tiverem definitivamente aprovadas as suas contas de exer
cício em cargos de administração;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Nota-se que duas situações têm de ser verificadas: a prim eira delas é que a
reprovação das contas tem de ser definitiva, após todos os recursos possíveis;
a segunda é que a im probidade adm inistrativa, já com provada, ocorre em
qualquer cargo de administração, e não apenas sindical.
II - os que houverem lesado o patrimônio de qualquer entidade sindical;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Já aqui a regra é restritiva. A lesão ao patrim ônio de qualquer outra asso
ciação, que não seja sindical, não foi punida ou levada em conta para a ad
missão ao cargo de dirigente.
III - os que não estiverem, desde 2 (dois) anos antes, pelo menos, no
exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro da base territorial do
Sindicato, ou no desempenho de representação econômica ou profissional;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Pela lógica do art. 529, a, parte final, anteriorm ente analisado, para poder
votar nas eleições sindicais, há necessidade de estar há pelo menos dois anos
na categoria, para ser votado a exigência tem ainda mais razão.
IV
- os que tiverem sido condenados por crime doloso enquanto persis
tirem os efeitos da pena;
Inciso com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Esta regra tem por finalidade proporcionar que o cargo administrativo ou
de representação sindical seja ocupado por quem possa efetivamente exercer
o mandato. Quem está em regime de cumprimento de pena nem sempre pode
dedicar-se àquelas atividades de direção.
V - os que não estiverem no gozo de seus direitos políticos;
Inciso com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O direito de ser votado, ainda que para uma entidade sindical, não deixa de
ser um direito político, cujo titular, para exercê-lo, deve estar na plenitude
de sua cidadania. Este dispositivo foi m uito invocado pelos governos m ilita
res (1964-1985) para não perm itir que certas lideranças sindicais pudessem
estar à frente dos sindicatos, cassando-lhes os direitos políticos.
VI - (Revogado pela Lei n. 8.865, de 29.03.1994.)

VII - má conduta, devidamente comprovada.
Inciso acrescentado pelo Decreto-lei n. 507, de 18.03.1969.

O dispositivo é genérico, muito abrangente, de m odo a dar margem a m úl
tiplas interpretações.
VIII - (Revogado pela Lei n. 8.865, de 29.03.1994.)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.)

Art. 531. Nas eleições para cargos de Diretoria e do Conselho Fiscal serão
considerados eleitos os candidatos que obtiverem maioria absoluta de votos
em relação ao total dos associados eleitores.
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A polêmica persiste. O dispositivo todo estaria derrogado tacitamente por
representar intervenção na organização sindical (art. 8o, I, da CF), já que a
m atéria relativa à eleição deveria estar regulada em estatuto da entidade, e
não em lei, por ser de interesse interno. Para os que defendem posição con
trária, o dispositivo apenas disciplina regras gerais de eleições, o que estaria
em consonância com o princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF).
§ Io Não concorrendo à primeira convocação maioria absoluta de eleito
res, ou não obtendo nenhum dos candidatos essa maioria, proceder-se-á a
nova convocação para dia posterior, sendo então considerados eleitos os
candidatos que obtiverem maioria dos eleitores presentes.
Não obstante a polêmica já com entada, a m aioria dos estatutos sindicais
regulamenta a convocação para o pleito e o quorum m ínim o de validade do
processo, porém, nem sempre com tantos pormenores como a legislação, que
deveria ser mais genérica, tratou.
§ 2o Havendo somente uma chapa registrada para as eleições, poderá a
Assembléia, em última convocação, ser realizada 2 (duas) horas após a
primeira convocação, desde que do edital respectivo conste essa advertência.
Como foi salientado, há estatutos que apresentam esta regra. Outros, po
rém, disciplinam de forma diversa, mas a possibilidade de chapa única qua
se sempre é prevista.
§ 3o Concorrendo mais de uma chapa, poderá o Ministro do Trabalho
designar o Presidente da sessão eleitoral, desde que o requeiram os associa
dos que encabeçarem as respectivas chapas.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.
Veja nota 1 n a página XXI.

Aqui, não há dúvidas quanto à derrogação tácita do dispositivo, pois a in
tervenção direta do M inistro do Trabalho e Emprego fere o preceito consti
tucional inserido no art. 8o, I.
§ 4o O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá instruções
regulando o processo das eleições.
Da mesma forma, não houve recepção deste dispositivo pela Carta Cons
titucional de 1988, pois a possibilidade de expedição de instruções para o pro
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cesso eleitoral dos sindicatos implica clara intervenção do Estado na organi
zação sindical.
Art. 532. As eleições para a renovação da Diretoria e do Conselho Fiscal
deverão ser procedidas dentro do prazo máximo de 60 (sessenta) dias e
mínimo de 30 (trinta) dias, antes do término do mandato dos dirigentes em
exercício.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.

Veja art 8 o, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

A m aioria dos estatutos sindicais repete esta regra. Porém, a eficácia des
te dispositivo tam bém é discutível, pelo m otivo anteriorm ente invocado.
Aqueles que defendem a sua vigência valem-se do argum ento de que este
dispositivo está em acordo com o princípio da legalidade (art. 5o, II, da Cons
tituição). Já os que o entendem tacitam ente derrogado alegam que a in 
terferência na organização sindical está presente (art. 8o, I, da Constituição),
já que a matéria é interna corporis e deveria estar regulada apenas em estatu
to sindical.
§ Io Não havendo protesto na ata da Assembléia Eleitoral ou recurso
interposto por algum dos candidatos, dentro de 15 (quinze) dias, a contar
da data das eleições, a posse da Diretoria eleita independerá da aprovação
das eleições pelo Ministério do Trabalho.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.
Veja nota 1 n a página XXI.

Ao sujeitar a aprovação das eleições e, ainda que, implicitamente, a posse
dos eleitos ao M inistério do Trabalho e Emprego, o dispositivo dem onstra
claramente que não foi recepcionado pela nova ordem constitucional, pois
afronta o que prescreve o art. 8o, I, da Constituição.
§ 2o Competirá à Diretoria em exercício, dentro de 30 (trinta) dias da
realização das eleições e não tendo havido recurso, dar publicidade ao re
sultado do pleito, fazendo comunicação ao órgão local do Ministério do
Trabalho da relação dos eleitos, com os dados pessoais de cada um e a de
signação da função que vai exercer.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.
Veja nota 1 n a página XXI.
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Também aqui, pelo fato de haver necessidade de comunicar ao Ministério do
Trabalho e Emprego sobre o resultado final das eleições, com a obrigação, ainda,
de dar publicidade a esse resultado, não há como defender que o dispositivo
está em pleno vigor. Foi der rogado tacitamente pelo art. 8o, I, da Constituição.
§ 3o Havendo protesto na ata da Assembléia Eleitoral ou recurso inter
posto dentro de 15 (quinze) dias da realização das eleições, com petirá à
D iretoria em exercício encam inhar, devidam ente instruído, o processo
eleitoral ao órgão local do Ministério do Trabalho, que o encaminhará para
decisão do Ministro de Estado. Nesta hipótese, permanecerão na adm inis
tração, até despacho final do processo, a Diretoria e o Conselho Fiscal que
se encontrarem em exercício.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.
Veja nota 1 n a página XXI.

Nota-se, neste dispositivo, que a intervenção do Estado é direta, pelo M i
nistro do Trabalho, que decidia sobre os recursos apresentados ao pleito sin
dical. Não resta dúvida de que o dispositivo está derrogado tacitamente pelo
art. 8o, I, da CR.
§ 4o Não se verificando as hipóteses previstas no parágrafo anterior, a
posse da nova Diretoria deverá se verificar dentro de 30 (trinta) dias sub
sequentes ao térm ino do m andato da anterior.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.

Como este parágrafo faz referência ao anterior, segue o mesmo destino da
quele, ou seja, a derrogação tácita. Saliente-se, apenas, que a maioria dos es
tatutos sindicais tem determinado a posse, ao menos formal, da nova direto
ria para a mesma data em que term ina o m andato da diretoria anterior.
§ 5o Ao assum ir o cargo, o eleito prestará, por escrito e solenemente, o
compromisso de respeitar, no exercício do mandato, a Constituição, as leis
vigentes e os estatutos da entidade.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Sem querer utilizar do trocadilho, este parágrafo, acrescentado, não acres
centou muito, na medida em que prevê o óbvio. Note-se que o dispositivo em
com ento veio quando os anos de chum bo estavam a pleno vapor, em um a
época na qual o próprio regime militar, que governava o país, não respeitava
m uito as leis e a Constituição.
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Seção V
D as Associações Sindicais de Grau Superior

Art. 533. Constituem associações sindicais de grau superior as federações
e confederações organizadas nos termos desta Lei.
A organização sindical brasileira é instituída de forma vertical, sendo que os
sindicatos constituem as entidades sindicais de primeiro grau, enquanto as fe
derações são de segundo grau, e as confederações, de terceiro grau. Assim como
os sindicatos, as federações e as confederações, tanto de empregados quanto
de empregadores, são organizadas em categorias, definidas por atividades ou
profissões afins, segundo o enquadram ento sindical previsto nos arts. 570 e
segs. da CLT. As federações serão formadas a partir da associação de cinco ou
mais sindicatos de mesma categoria (art. 534 da CLT), enquanto as confede
rações serão organizadas com, no mínimo, três federações (art. 535 da CLT).
Dessa forma, a legislação brasileira, não obstante o princípio constitucio
nal de liberdade sindical, não perm itia a organização horizontal das entida
des, na form a como são constituídas e organizadas as centrais sindicais, as
quais abrangem um contingente indefinido de categorias, independentemen
te, ainda, do grau das entidades envolvidas. Por esse motivo, centrais sindi
cais reconhecidamente representativas, como a Central Ünica dos Trabalhado
res (CUT), a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores (UGT), fruto
de um a união da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT), da Social-Democracia Sindical (SDS) e da Central Autônoma de Trabalhadores (CAT),
não tinham personalidade sindical, não podiam representar seus filiados ad
ministrativa ou judicialmente, e constituíam-se em meras organizações po
líticas, não governamentais (ONGs), como qualquer outra associação civil
sem fins lucrativos definida na legislação comum. Essa situação m udou com
a Lei n. 11.648/2008, que reconhece a central sindical como organização ge
ral de trabalhadores, acima do sistema confederativo (art. Io da referida Lei).
A Lei n. 11.648/2008 é oriunda de uma proposta discutida na reforma sindi
cal do FNT segundo a qual, com o reconhecimento das centrais sindicais, es
sas passariam a conviver com o sistema confederativo ainda vigente (arts. 14
a 28 do Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais).
Art. 534. É facultado aos Sindicatos, quando em núm ero não inferior a 5
(cinco), desde que representem a maioria absoluta de um grupo de atividades
ou profissões idênticas, similares ou conexas, organizarem-se em federação.
C a p u t com redaçdo dada pela Lei n. 3.265 , de 22.09.1957.
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A federação pode ser constituída por, no mínimo, cinco sindicatos, tanto
da representação econômica como da representação profissional da mesma
categoria, de acordo com o enquadram ento sindical definido nos arts. 570 e
segs. da CLT. Deverá, no entanto, respeitar a determinação de observar a unicidade sindical, já que o art. 8o, II, da Constituição expressamente define que,
em qualquer grau de organização, as entidades sindicais haverão de seguir
esse preceito. O dispositivo permite o agrupam ento de atividades ou profis
sões similares ou conexas. No primeiro caso, de similitude, trata-se de situa
ções assemelhadas, cujas atividades são m uito próximas, de m odo a possibi
litar que a convivência m útua seja recomendável e até desejável. Já no caso
de conexão, as várias atividades complementam-se em um só objetivo, ou em
um a só cadeia produtiva.
§ Io Se já existir federação no grupo de atividades ou profissões em que
deva ser constituída a nova entidade, a criação desta não poderá reduzir a
menos de 5 (cinco) o núm ero de Sindicatos que àquela devam continuar
filiados.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 3.265, de 22.09.1957.

A interpretação do dispositivo perm ite a constituição de mais de um a fe
deração, desde que cada qual conte com, no mínimo, cinco sindicatos da mes
ma categoria, e que se respeite, ainda, a base territorial de cada uma delas. Tal
situação não fere o princípio da unicidade sindical.
§ 2o As federações serão constituídas por Estados, podendo o M inistro
do Trabalho, Indústria e Comércio autorizar a constituição de Federações
interestaduais ou nacionais.
Antigo § I o renum erado pela Lei n. 3.265, de 22.09.1957.
Veja nota 1 n a página XXL

Trata-se do antigo § I o, que, com a modificação apresentada pela Lei n.
3.265/57, passou a § 2o. D entro da forma clássica de sistema confederativo,
as federações são formadas respeitando a base territorial de um Estado-membro. Todavia, há casos de federações com mais de um Estado-membro e até
de organização nacional. Essa forma de constituição é possível e não mais de
pende de autorização do M inistro do Trabalho e Emprego, pois essa interfe
rência não é perm itida pelo art. 8o, I, da Magna Carta.
§ 3o É perm itido a qualquer federação, para o fim de lhes coordenar os
interesses, agrupar os Sindicatos de determinado município ou região a ela
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filiados, mas a União não terá direito de representação das atividades ou
profissões agrupadas.
Antigo § 2 o renum erado pela Lei n. 3.265, de 22.09.1957.

Da mesma form a, é o antigo § 2o, que tornou-se § 3o desde a m odifica
ção feita pela Lei n. 3.265/57. O direito de representação cabe aos sindica
tos individualm ente. A federação poderá exercer esse direito nos casos de
lacuna, para categorias não organizadas, ou de omissão daqueles, com au 
torização expressa da lei. É o caso da celebração de convenções coletivas de
trabalho (art. 611, § 2o, da CLT), de acordos coletivos de trabalho (art. 617,
§ I o, da CLT), e de instauração de dissídios coletivos (art. 857, parágrafo
único, da CLT).
Art. 535. As Confederações organizar-se-ão com o m ínim o de 3 (três)
federações e terão sede na Capital da República.
Juntam ente com as federações, a confederações constituem as entidades
sindicais de grau superior. Neste caso, a confederação pode ser constituída
com, no mínimo, três federações, tanto da representação econômica, quanto
da representação profissional da mesma categoria, conforme o enquadramen
to sindical definido nos arts. 570 e segs. da CLT. Também deverá respeitar a
unicidade sindical, pois o art. 8o, II, da CF, expressamente, definiu que, em
qualquer grau de organização, as entidades sindicais haverão de seguir esse
preceito. As confederações são de âm bito nacional, e a sede deverá ficar na
capital federal. A organização sindical brasileira manteve o sistema confederativo, na medida em que o fez menção expressa no art. 8o, IV, da Lei Maior,
autorizando a cobrança de contribuição para o seu custeio.
§ I o As confederações formadas por federações de Sindicatos de em pre
gadores denominar-se-ão: Confederação Nacional da Indústria, Confede
ração Nacional do Comércio, Confederação Nacional de Transportes Marí
timos, Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional de Transportes Terrestres,
Confederação Nacional de Com unicações e Publicidade, Confederação
Nacional das Empresas de Crédito e Confederação Nacional de Educação e
Cultura.
As confederações patronais são organizadas por ramo de atividade econô
mica. O dispositivo é taxativo e enum era sete delas. Com a liberdade sindi
cal, porém , nada impede que outras confederações sejam criadas, desde que
respeitada a organização já existente.
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§ 2o As confederações formadas por federações de Sindicatos de em pre
gados terão a denominação de: Confederação Nacional dos Trabalhadores
na Indústria, Confederação Nacional dos T rabalhadores no Comércio,
Confederação Nacional dos T rabalhadores em Transportes M arítim os,
Fluviais e Aéreos, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transpor
tes Terrestres, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Comunicações
e Publicidade, Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Empresas de
Crédito e Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimentos
de Educação e Cultura.
Para corresponder à organização econômica, as confederações de trabalha
dores tam bém foram agrupadas por ram o de atividade econômica. Da mes
ma forma, com a liberdade sindical outras confederações profissionais pode
rão ser criadas, desde que seja respeitada a organização já existente.
§ 3o Denom inar-se-á Confederação Nacional das Profissões Liberais a
reunião das respectivas federações.
Essa exceção explica-se pelo fato de que o art. 511, caput, desta Consolida
ção autorizou a organização sindical das profissões autônomas ou liberais, que
poderão ser organizadas em sindicatos, federações e confederação. Esta últi
ma deverá agrupar todas as profissões autônom as ou liberais organizadas em
federações. Ainda aqui, com a liberdade sindical, a divisão, a organização e a
criação de outras confederações autônom as ou liberais poderão ser criadas.
§ 4o As associações sindicais de grau superior da Agricultura e Pecuária
serão organizadas na conform idade do que dispuser a lei que regular a
sindicalização dessas atividades ou profissões.
A Confederação Nacional da Agricultura (CNA) e a Confederação Nacio
nal dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) surgiram na década de 1960,
com o advento do Estatuto do Trabalhador Rural (Lei n. 4.214/63) e do Es
tatuto da Terra (Lei n. 4.504/64).
Art. 536. (Revogado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.)

Art. 537.0 pedido de reconhecimento de uma federação será dirigido ao
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio acompanhado de um exemplar
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dos respectivos estatutos e das cópias autenticadas das atas da Assembléia
de cada Sindicato ou federação que autorizar a filiação.
Veja nota 1 na página XXI.
Por adm itir o reconhecimento da federação pelo Ministério do Trabalho e
Emprego, este dispositivo está derrogado tacitamente, ante o que prevê o art.
8o, I, da CR.
§ Io A organização das federações e confederações obedecerá às exigências
contidas nas alíneas b e c do art. 515.
Como o dispositivo faz referência expressa ao art. 515, b e c, da Consolida
ção, a polêmica que lá se instaurou é transportada para cá. O limite de d u 
ração do m andato dos dirigentes das federações e confederações pode impli
car interferência indevida na organização interna daquelas entidades, o que
induz à interpretação de que o dispositivo não foi recepcionado pela Cons
tituição de 1988. A tese contrária entende que a limitação legal não interfere
na organização interna, já que os estatutos das federações e confederações po
deríam fixar mandatos inferiores a três anos, mas esse limite teria de ser ob
servado. Assim como foi com entado naquela oportunidade, o caput do art.
5o da CF não perm ite a distinção entre brasileiros e estrangeiros, o que leva
à derrogação tácita da alínea c daquele artigo.
§ 2o A carta de reconhecimento das federações será expedida pelo Minis
tro do Trabalho, Indústria e Comércio, na qual será especificada a coorde
nação econômica ou profissional conferida e mencionada a base territorial
outorgada.
Veja nota 1 na página XXI.
Por condicionar a existência das federações ao reconhecimento do Minis
tério do Trabalho e Emprego, o dispositivo dem onstra claramente que não
foi recepcionado pela nova ordem constitucional, pois afronta o que prescre
ve o art. 8o, I, da Constituição.
§ 3o O reconhecimento das confederações será feito por decreto do Pre
sidente da República.
Como há previsão de interferência direta do presidente da República, por
tanto, do Estado, o dispositivo está derrogado tacitamente pelo art. 8o, I, da
Carta Constitucional.
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Art. 538. A adm inistração das federações e confederações será exercida
pelos seguintes órgãos:
C a p u t com redaçõo dodo pela Lei n. 2.693 , de 23.12.1955.

Com o advento da CF/88, o seu art. 8o, I, não mais permite a interferência
na organização dos sindicatos e, consequentemente, das federações e confe
derações. Com esse entendim ento, todo o dispositivo estaria derrogado de
forma tácita.
a) Diretoria;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

O núm ero de membros e a competência da diretoria deverão ser definidos
em estatuto próprio das federações e confederações.
b) Conselho de Representantes;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

Este órgão foi criado prevendo a composição equitativa e proporcional dos
sindicatos filiados, no caso da federação, e, no caso da confederação, das fede
rações. Pela nova ordem constitucional, dependeria de previsão estatutária.
c) Conselho Fiscal.
Alínea com redação dad a pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

Este órgão foi criado para seguir os mesmos m oldes do seu m odelo nos
sindicatos e também depende de previsão no estatuto da federação ou da con
federação.
§ I o A Diretoria será constituída no mínimo de 3 (três) membros e de 3
(três) m em bros se com porá o Conselho Fiscal, os quais serão eleitos pelo
Conselho de Representantes com m andato por 3 (três) anos.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 771, de 19.08.1969.

O dispositivo cuida de questões internas, que deveriam ser reguladas nos
estatutos das federações e confederações, e não em legislação, motivo pelo
qual estaria derrogado tacitamente pelo art. 8o, I, da CF. Como já foi salien
tado em outras oportunidades, os que pregam a sua vigência invocam o prin
cípio da legalidade (art. 5o, II, da CF).
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§ 2o Só poderão ser eleitos os integrantes dos grupos das federações ou
dos planos das confederações, respectivamente.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

É um a regra impositiva. Todavia, a questão é afeta à organização interna
das federações e confederações, o que é competência dos seus estatutos.
§ 3o O Presidente da federação ou confederação será escolhido dentre os
seus membros, pela Diretoria.
Antigo § 2 o renum erado pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

Também aqui volta a mesma polêmica. O dispositivo estaria tacitamente
derrogado pelo art. 8o, I, da CF, pois se refere a uma questão interna, que de
veria ser prevista nos estatutos das federações e das confederações. No senti
do contrário, aqueles que defendem a validade do dispositivo apelam para o
art. 5o, II, da CF, e o princípio da legalidade.
§ 4o O Conselho de Representantes será form ado pelas delegações dos
Sindicatos ou das Federações filiadas, constituída cada delegação de 2 (dois)
m em bros, com m andato p o r 3 (três) anos, cabendo 1 (um) voto a cada
delegação.
Antigo § 3 orenumerado e com redação dada pelo Decreto-lei n. 771, de 19.08.1969.

Como a questão diz respeito à organização interna das federações e confe
derações, valem os mesmos argumentos já salientados, tanto a favor, quanto
contra a derrogação tácita do dispositivo.
§ 5o A competência do Conselho Fiscal é limitada à fiscalização da gestão
financeira.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

O dispositivo diz o óbvio, na m edida em que o Conselho Fiscal somente
existe para acom panhar e aprovar as finanças dos sindicatos, jamais tendo
poder de gerência executiva ou administrativa.
A rt. 539. P ara a co n stitu ição e ad m in istração das Federações serão
observadas, no que for aplicável, as disposições das Seções II e III do pre
sente Capítulo.
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São disposições aplicadas aos sindicatos que deverão ser observadas no caso
das federações e das confederações, notadam ente no que se refere ao reco
nhecim ento e à investidura sindicais, bem como à adm inistração daquelas
entidades. Porém, como analisamos, a maioria daqueles dispositivos está derrogada tacitamente; isso implica que tam bém não há aplicabilidade aqui.
Seção VI
D o s Direitos dos Exercentes de Atividades
ou Profissões e dos Sindicalizados

Art. 540. A toda empresa ou indivíduo que exerçam respectivamente
atividade ou profissão, desde que satisfaçam as exigências desta Lei, assiste
o direito de ser admitido no Sindicato da respectiva categoria, salvo o caso
de falta de idoneidade, devidamente comprovada, com recurso para o Mi
nistério do Trabalho, Indústria e Comércio.
Veja nota 1 n a página XXI.

Matéria que deve estar prevista pelo estatuto sindical, não pela lei. A der
rogação tácita parece clara, mais ainda quando o dispositivo prevê recurso
para o Ministério do Trabalho e Emprego, o que não é mais possível pelo im 
peditivo do art. 8o, I, da Constituição.
§ Io Perderá os direitos de associado o sindicalizado que, por qualquer
motivo, deixar o exercício de atividade ou de profissão.
Não obstante as hipóteses de perda da qualidade de associado, ou sindica
lizado, devam estar prevista no estatuto sindical, essa regra parece-nos óbvia.
Se deixar de exercer a atividade ou profissão que o integrou àquela categoria,
não haverá justificativa para continuar a ser detentor dos direitos de associa
do. É comum, porém, alguns estatutos preverem a permanência da condição
de associado por um período determ inado - período de carência - , após a
saída daquela categoria.
§ 2o Os associados de Sindicatos de empregados, de agentes ou trabalha
dores autônomos e de profissões liberais que forem aposentados, estiverem
em desemprego ou falta de trabalho ou tiverem sido convocados para pres
tação de serviço militar não perderão os respectivos direitos sindicais e fica
rão isentos de qualquer contribuição, não podendo, entretanto, exercer cargo
de administração sindical ou de representação econômica ou profissional.
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A regra é específica para os agentes, autônom os ou profissionais liberais.
Ainda assim, são questões m eram ente estatutárias. A determ inação de que
não perderão os direitos sindicais, de que ficarão isentos de contribuições, de
que não poderão exercer cargo de administração sindical ou de representa
ção econômica ou profissional interfere na organização interna dos sindica
tos, o que é vedado pelo art. 8o, I, da Constituição. Mais ainda, a proibição do
exercício de mandato sindical - cargo de administração sindical - para o apo
sentado, fere diretamente o art. 8o, VII.
Art. 541. Os que exercerem determinada atividade ou profissão onde não
haja Sindicato da respectiva categoria, ou de atividade ou profissão similar
ou conexa, poderão filiar-se a Sindicato de profissão idêntica, similar ou
conexa, existente na localidade mais próxima.
O dispositivo se refere às categorias não organizadas em sindicatos naque
la respectiva base territorial.
Parágrafo único. O disposto neste artigo se aplica aos Sindicatos em re
lação às respectivas federações, na conformidade do Quadro de Atividades
e Profissões a que se refere o art. 577.
Vale a m esm a regra para os sindicatos não organizados em federação da
mesma categoria, naquela base territorial.
Art. 542. De todo ato lesivo de direitos ou contrário a esta Lei, emanado
da Diretoria, do Conselho ou da Assembléia Geral da entidade sindical,
poderá qualquer exercente de atividade ou profissão recorrer, dentro de 30
(trinta) dias, para a autoridade competente do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Veja nota 1 n a página XXI.

Este dispositivo está claram ente derrogado de form a tácita, pois prevê a
possibilidade de recurso para o atual M inistério do Trabalho e Emprego, o
que não mais é possível, por configurar interferência indevida do Estado na
organização sindical, ferindo, assim, o art. 8o, I, da Carta Republicana.
Art. 543. O empregado eleito para cargo de administração sindical ou
representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva,
não poderá ser impedido do exercício de suas funções, nem transferido para
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lugar ou mister que lhe dificulte ou tom e impossível o desempenho das suas
atribuições sindicais.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O dispositivo está em plena vigência, pois foi recepcionado pelo modelo
sindical adotado na CF/88. Trata-se de um a garantia de exercício pleno do
m andato de dirigente sindical (administração sindical) ou de representante
de classe (representação profissional), este último, como no caso previsto no
art. 11 constitucional, é a representação dos trabalhadores nas empresas com
mais de duzentos empregados.
§ I o O empregado perderá o m andato se a transferência for por ele soli
citada ou voluntariamente aceita.
Parágrafo com redação dado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O legislador houve por bem em privilegiar o ato de vontade individual, es
pontâneo, em detrim ento da vontade coletiva, do direito de representação.
Os casos de vício de consentim ento, de fraude contra a vontade individual,
m uito comuns em casos de representação sindical, devem ser comprovados
para efeitos anulatórios.
§ 2o Considera-se de licença não rem unerada, salvo assentim ento da
empresa ou cláusula contratual, o tempo em que o empregado se ausentar
do trabalho no desempenho das funções a que se refere este artigo.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A possibilidade de assentimento da empresa abriu a oportunidade de ne
gociação quanto a esse tópico. São com uns acordos e convenções coletivas
que preveem a remuneração, pela empresa, do em pregado afastado para o
exercício do m andato sindical. H á casos em que o afastamento para o exer
cício de m andato sindical ou de representação ocorre em parte da jornada
diária de trabalho.
§ 3o Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a
partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou re
presentação de entidade sindical ou de associação profissional, até 1 (um) ano
após o final do seu mandato, caso seja eleito, inclusive como suplente, salvo
se cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7.543, de 02.10.1986.
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Este parágrafo garante a estabilidade no emprego ao funcionário sindica
lizado que for eleito para cargo de dirigente sindical, ainda que para a suplência. Essa estabilidade inicia-se com o registro da candidatura e vai até um ano
após o final do m andato. A dispensa somente poderá ocorrer nos casos de
justa causa, sendo esta devidam ente averiguada em inquérito judicial para
apuração de falta grave (arts. 853 e segs. da CLT). Essa garantia foi criada pela
Lei n. 5.107/66 (Lei do FGTS), mas a redação deste parágrafo foi posterior
mente modificada pela Lei n. 7.543/86.
A CF/88 deu caráter constitucional a essa modalidade de garantia provisó
ria, em seu art. 8o, VIII, dispondo que “é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou repre
sentação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do
m andato, salvo se com eter falta grave nos term os da lei”. É este o texto que
atualmente regula a estabilidade do dirigente sindical, aplicando-se o art. 543,
§ 3o, ora em comento, apenas ao dirigente de associação profissional, não al
cançado pela Carta Magna. A proteção aos representantes sindicais é um a
obrigação do Brasil, que ratificou as Convenções n. 98 (Decreto n. 33.196/53)
e n. 135 (Decreto n. 131/91) da OIT, que tratam do assunto.
§ 4o Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele
cujo exercício ou indicação decorre de eleição prevista em lei.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redaçõo
dada pela Lei n. 7.223, de 02.10.1984.

O cargo de dirigente sindical é eletivo, mas a previsão, hoje, deve estar no
estatuto sindical, já que a CLT, ao disciplinar a matéria (arts. 529 e segs.), pode
estar interferindo em questões interna corporis. No caso de representação, o
art. 11 da CF prevê a eleição do representante dos trabalhadores nas em pre
sas com mais de duzentos empregados.
§ 5o Para os fins deste artigo, a entidade sindical comunicará por escrito
à empresa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e a hora do registro da
candidatura do seu empregado e, em igual prazo, sua eleição e posse, for
necendo, outrossim, a este, comprovante no mesmo sentido. O Ministério
do Trabalho e Previdência Social fará no mesmo prazo a comunicação no
caso da designação referida no final do § 4o.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Veja nota 1 n a página XXI.
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A parte final do dispositivo está derrogada tacitamente, na medida em que
ao Ministério do Trabalho e Emprego é vedada qualquer interferência nas re
lações sindicais (art. 8o, I, da CF). A comunicação serve para dar ciência ao
empregador da garantia conferida ao empregado candidato e, posteriormente,
eleito e empossado. A estabilidade, porém , está garantida desde o registro,
não a partir da comunicação, como pode o dispositivo induzir.
§ 6o A empresa que, por qualquer modo, procurar impedir que o empre
gado se associe a Sindicato, organize associação profissional ou sindical ou
exerça os direitos inerentes à condição de sindicalizado fica sujeita à pena
lidade prevista na letra a do art. 553, sem prejuízo da reparação a que tiver
direito o empregado.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Como a penalidade era aplicada pelo então Ministério do Trabalho, o dis
positivo está derrogado tacitam ente pelo art. 8o, I, da Constituição. No en
tanto, essa regra, com a nova ordem sindical a vir prevalecer, será considera
da ato antissindical (art. 174,1, II e III, do A nteprojeto de Lei de Relações
Sindicais).
Art. 544. É livre a associação profissional ou sindical, mas ao empregado
sindicalizado é assegurada, em igualdade de condições, preferência:
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O dispositivo leva à liberdade sindical, também preconizada no art. 8o, ca
p u t, da nossa Carta Magna. No entanto, elenca um a série de preferências a
quem se sindicalizar, o que inverte a lógica da liberdade de filiação, ferindo
não apenas o inciso V do art. 8o constitucional, como também o princípio de
igualdade trazido pelo art. 5o, caput, da Magna Carta. De quebra, ainda que
indiretamente, a regra não observa o art. 8o, I, já exaustivamente m enciona
do, pois perm ite a interferência do Estado na organização sindical.
I
- para a admissão nos trabalhos de empresa que explore serviços públi
cos ou m antenha contrato com os poderes públicos;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A finalidade do Estado era manter o controle sobre os sindicatos por meio
dos próprios sindicalizados, o que, como se realçou anteriorm ente, foi taci
tamente derrogado pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
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II
- para ingresso em funções públicas ou assemelhadas, em caso de ces
sação coletiva de trabalho, por motivo de fechamento de estabelecimento;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este inciso tinha a mesma finalidade; por isso, também está derrogado tacitamente pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CE
III
- nas concorrências para aquisição de casa própria, pelo Plano Nacio
nal de Habitação ou por intermédio de quaisquer instituições públicas;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Outro privilégio instituído para estimular a sindicalização e atrelar o sindi
cato ao Estado. Derrogado tacitamente pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
IV
- nos loteamentos urbanos ou rurais, promovidos pela União, por seus
órgãos de adm inistração direta ou indireta ou sociedades de econom ia
mista;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Pelos motivos já ressaltados, tam bém esta cláusula de preferência está derrogada tacitamente pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
V
—na locação ou compra de imóveis, de propriedade de pessoa de direi
to público ou sociedade de economia mista, quando sob ação de despejo em
tramitação judicial;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Outro privilégio tacitamente derrogado pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
VI
- na concessão de empréstimos simples concedidos pelas agências fi
nanceiras do Governo ou a ele vinculadas;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A discriminação na concessão de empréstimos também foi tacitamente derrogada pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
VII
- na aquisição de automóveis, outros veículos e instrum entos relati
vos ao exercício da profissão, quando financiados pelas autarquias, socie
dades de economia mista ou agências financeiras do Governo;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Também derrogado tacitamente pelos arts. 5o, caputye 8o, I e V, da CF.
VIII - (Revogado pela Lei n. 8.630, de 25.02.1993.)

IX
- na concessão de bolsas de estudo para si ou para seus filhos, obede
cida a legislação que regule a matéria.
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Da mesma forma que os demais, este inciso foi derrogado de forma tácita
pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
Art. 545. Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de paga
mento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados,
as contribuições devidas ao Sindicato, quando por este notificados, salvo
quanto à contribuição sindical, cujo desconto independe dessas formalidades.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.

A exceção colocada no final do dispositivo diz respeito à contribuição sin
dical obrigatória, descontada de todos os trabalhadores, independentem en
te da vontade deles e de qualquer formalidade anterior, de acordo com os ter
m os do art. 582 da CLT. A autorização, assim, diz respeito à contribuição
associativa e às contribuições confederativas, assistenciais ou negociais. A pri
meira delas é instituída para os associados do sindicato, pela condição de fi
liado, para usufruir dos benefícios oferecidos pela entidade. A contribuição
confederativa é prevista no art. 8o, IV, da CF, e foi criada para custear o siste
ma confederativo; todavia, deve estar prevista em acordos ou convenções co
letivas de trabalho. Contudo, o STF já decidiu que a mesma somente pode ser
cobrada de associados (Súmula vinculante n. 40, antiga Súmula n. 666).
Da mesma forma, a contribuição assistencial, ou ainda contribuição nego
ciai, que é descontada quando das negociações coletivas nas datas-base para
custeio de despesas com toda a campanha salarial - autorizadas por força do
art. 513, e, da Consolidação, já comentado - , devem estar previstas nos instru
m entos coletivos. O TST, porém , somente perm ite que tais cláusulas sejam
inseridas naqueles instrumentos normativos, ou mesmo fixadas em sentenças
normativas, desde que não sejam cobradas dos empregados não associados
às entidades envolvidas, sob pena de ferir o princípio de liberdade sindical
(Precedente N orm ativo n. 119). O STF, no entanto, vem perm itindo a co
brança dessa contribuição tam bém dos não associados, desde que aprovada
em assembléia e com o direito de oposição por parte de quem não quer con
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tribuir (ver RE n. 88.022/SP, rei. Min. M oreira Alves, j. 16.11.1997, e RE n.
220.700-1/RS, rei. Min. Octávio Gallotti, j. 06.10.1998). Os julgados do STF,
no entanto, nem mesmo exigem o direito de oposição (veja RE n. 189.960-3/
SP, rei. Min. Marco Aurélio, j. 07.11.2000, e RE n. 337.718-3/SP, rei. Min. Nel
son Jobim, j. 01.08.2002).
O Ministério do Trabalho e Emprego publicou, em 13.04.2004, a Portaria
n. 160, a determ inar que não haja descontos das contribuições confederativa
e assistencial dos empregados não sindicalizados, salvo quando houver auto
rização prévia e expressa desses empregados. Posteriormente, porém , após
sofrer um a grande pressão por parte das centrais sindicais, por nova Porta
ria (n. 180), desta feita em 30.04.2004, o Ministério do Trabalho e Emprego
suspendeu os efeitos da Portaria n. 160 até 31.05.2005. Todavia, em lim inar
concedida pela 21a Vara da Justiça Federal de Brasília, a pedido do M inisté
rio Público Federal em ação civil pública, houve a suspensão dos efeitos da
Portaria n. 180, de m odo que voltou a vigorar o disposto na Portaria n. 160.
Com a reforma sindical proposta, apenas duas formas de contribuição deve
rão permanecer, a contribuição associativa, cobrada dos associados, como
acontece hoje, e a contribuição negociai, que deverá ser aprovada em assem
bléia, estar vinculada a benefícios conquistados em negociação coletiva e po
derá ser cobrada de todos - associados ou não - , podendo ser fixada em va
lor de até 1% do total dos rendim entos recebidos por cada trabalhador no
ano anterior e descontada em até três parcelas a partir do mês de abril (arts.
42 a 58 do Anteprojeto de Lei de Relações Sindicais).
Parágrafo único. O recolhimento à entidade sindical beneficiária do im
porte descontado deverá ser feito até o décimo dia subsequente ao do des
conto, sob pena de juros de mora no valor de 10% (dez por cento) sobre o
montante retido, sem prejuízo da multa prevista no art. 553 e das cominações
penais relativas à apropriação indébita.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.

A responsabilidade do em pregador de descontar o valor da contribuição e
de repassar à entidade sindical beneficiária é bem definida e a sua não obser
vação pode gerar a aplicação de juros sobre o valor retido, de multa adm inis
trativa e pode configurar o crime previsto no art. 168 do CP, de apropriação
indébita.
Art. 546. Às empresas sindicalizadas é assegurada preferência, em igual
dade de condições, nas concorrências para exploração de serviços públicos,
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bem como nas concorrências para fornecim ento às repartições federais,
estaduais e municipais e às entidades paraestatais.
Esta é outra cláusula de preferência, desta feita para beneficiar empresas
sindicalizadas. Da mesma forma como comentado no art. 544, ao inverter a
lógica da liberdade de filiação, o dispositivo fere não apenas o art. 8o, V, como
também o princípio de igualdade insculpido no art. 5o, caput, ambos da Cons
tituição. Também aqui, mesmo de forma indireta, a regra não observa o art.
8o, I, pois perm ite a interferência do Estado na organização sindical.
Art. 547. É exigida a qualidade de sindicalizado para o exercício de qual
quer função representativa de categoria econôm ica ou profissional, em
órgão oficial de deliberação coletiva, bem como para o gozo de favores ou
isenções tributárias, salvo em se tratando de atividades não econômicas.
A norm a nos remete ao tem po do Estado Novo, quando Getúlio Vargas
imaginava construir condições para controlar os sindicatos. Pelos mesmos
motivos do com entário anterior, essa regra está derrogada, de form a tácita,
pelos arts. 5o, caput, e 8o, I e V, da CF.
Parágrafo único. Antes da posse ou exercício das funções a que alude o
artigo anterior ou de concessão dos favores, será indispensável comprovar
a sindicalização, ou oferecer prova, mediante certidão negativa da autori
dade regional do M inistério do Trabalho, de que não existe Sindicato no
local onde o interessado exerce a respectiva atividade ou profissão.
Parágrafo com redaçao ajustada n o s termos da Lei n. 4.923, de 23.12.1965.
Veja nota 1 n a página XXI.

A interferência do Estado, aqui, ficou mais clara, o que não mais é possí
vel, já que o dispositivo foi derrogado tacitamente pelos arts. 5o, caput, e 8o,
I e V, da CF.
Seção VII
Da Gestão Financeira do Sindicato e sua Fiscalização

Art. 548. Constituem o patrim ônio das associações sindicais:
Este dispositivo é exemplificativo. O estatuto sindical pode prever outros itens
que agregam ao patrimônio do sindicato. Aliás, com a liberdade de organização
interna dos sindicatos, essa matéria deveria ter previsão estatutária, não legal.
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a)
as contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem das ca
tegorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais representa
das pelas referidas entidades, sob a denominação de contribuição sindical,
pagas e arrecadadas na forma do Capítulo III deste Título;
O dispositivo faz menção expressa à contribuição sindical obrigatória, des
contada e arrecadada na forma dos arts. 578 e segs. da CLT. Não apenas os
trabalhadores estão obrigados ao desconto do imposto sindical para os seus
sindicatos profissionais, mas tam bém as empresas devem fazê-lo em benefi
cio dos sindicatos econômicos. A contribuição sindical obrigatória constitui
um patrim ônio compulsório dos sindicatos.
b)
as contribuições dos associados, na forma estabelecida nos estatutos
ou pelas Assembléias Gerais;
A referência, aqui, é à contribuição associativa, descontada e arrecadada
apenas dos associados das entidades sindicais, tanto de empregados quanto
de empregadores. Trata-se de um patrim ônio de caráter voluntário, na m e
dida em que há liberdade de associação ao sindicato (art. 8o, V, da CF), mas,
uma vez filiado, obriga o beneficiário ao pagamento da contribuição, que deve
estar prevista no estatuto sindical ou ser aprovada pela assembléia dos asso
ciados. Os que defendem que as contribuições confederativa (art. 8o, IV, da
CF) e assistencial, ou negociai, somente podem ser cobradas dos sócios dos
sindicatos, por força da Súmula vinculante n. 40 (antiga Súmula n. 666), do
STF, e da Portaria n. 160, do MTE, como já foi comentado anteriormente, ad
m item que os valores arrecadados inserem-se neste dispositivo. São contri
buições impostas pelo permissivo do art. 513, e, da Consolidação.
c) os bens e valores adquiridos e as rendas produzidas pelos mesmos;
A previsão diz respeito aos bens móveis e imóveis da entidade sindical, tais
como os objetos e equipamentos existentes na sede e nas subsedes para a pres
tação de atendim ento à categoria, como computadores, impressoras, m áqui
nas de escrever e calcular, mesas, cadeiras, livros, televisores, geladeiras, fo
gões, material de limpeza, papéis, canetas etc., além de veículos e carros de
som e do próprio prédio do sindicato, de suas subsedes, de colônias de férias,
de gráficas e de outros imóveis afins, desde que pertençam ao sindicato.
As rendas podem advir de aluguéis de imóveis e podem ser constituídas
pelos serviços prestados e cobrados pelo sindicato, tais como os serviços grá
ficos. Esses serviços devem ser autorizados pelos associados, no estatuto ou
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em assembléia, levando-se em conta que os rendim entos deverão ser total
mente revertidos em proveito da categoria e desde que o serviço prestado não
venha a ferir os princípios da livre concorrência mercantil (essa matéria será
debatida mais à frente, quando do com entário sobre o art. 564 da CLT).
As rendas podem abranger também as contribuições confederativa (art. 8o,
IV, da CF) e assistencial, ou negociai, para aqueles que defendem que estas
podem ser cobradas tanto de sócios, como de não sócios dos sindicatos - esta
últim a especialmente pelos derradeiros posicionamentos do STF já com en
tados (ver RE n. 88.022/SP, rei. M in. M oreira Alves, j. 16.11.1997, e RE n.
220.700-1/RS, rei. Min. Octávio Gallotti, j. 06.10.1998). Nesses casos, os va
lores arrecadados inserem-se neste dispositivo. Também, aqui, entendem que
se trata de contribuições impostas pelo disposto no art. 513, e, da CLT.
d) as doações e legados;
As doações podem ser em dinheiro ou em bens, sempre de forma espon
tânea para os sindicatos, que as incorpora ao seu patrimônio. Os legados vêm
de heranças ou testamentos em beneficio das entidades sindicais.
e) as multas e outras rendas eventuais.
As multas são cobradas por autorização estatutária, ou pela assembléia, nos
casos de não repasse, ou repasse com atraso, das contribuições instituídas. O
termo “rendas eventuais” é genérico, podendo estar previstos, aqui, quaisquer
outros rendimentos não contemplados na formas patrimoniais anteriorm en
te apresentadas.
Art. 549. A receita dos Sindicatos, Federações e Confederações só poderá
ter aplicação na forma prevista nos respectivos orçamentos anuais, obede
cidas as disposições estabelecidas na lei e nos seus estatutos.
C a p u t com redaçdo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A m atéria aqui tratada é de interna corporis dos sindicatos, motivo pelo
qual deveria estar prevista nos respectivos estatutos sindicais. A previsão le
gal e a regulamentação da destinação das receitas dos sindicatos, das federa
ções e das confederações não estão de acordo com o art. 8o, I, da CF/88, pois
significaria interferência indevida do Estado na organização sindical.
§ I o Para alienação, locação ou aquisição de bens imóveis, ficam as enti
dades sindicais obrigadas a realizar avaliação prévia pela Caixa Econômica
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Federal ou pelo Banco Nacional da Habitação ou, ainda, por qualquer outra
organização legalmente habilitada a tal fim.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A obrigatoriedade de avaliação prévia de bens imóveis das entidades sin
dicais, com vistas à locação, à com pra ou à venda, implica clara intervenção
na organização interna das entidades, mais ainda quando indica quais as ins
tituições financeiras, no caso estatais, estariam habilitadas para tanto. Este
dispositivo foi derrogado tacitamente pelo art. 8o, I, da CF.
§ 2o Os bens imóveis das entidades sindicais não serão alienados sem a
prévia autorização das respectivas Assembléias Gerais, reunidas com a pre
sença da maioria absoluta dos associados com direito a voto ou dos Conse
lhos de Representantes com a maioria absoluta dos seus membros.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

M uito em bora a maioria dos estatutos sindicais preveja essa autorização
por assembléia geral, de m odo a reproduzir o que o dispositivo determina,
tem-se que a questão não deveria ter previsão legal, mas apenas estatutária,
por ser atinente à organização interna das entidades sindicais.
§ 3o Caso não seja obtido o quorum estabelecido no parágrafo anterior,
a m atéria poderá ser decidida em nova Assembléia Geral, reunida com
qualquer número de associados com direito a voto, após o transcurso de 10
(dez) dias da primeira convocação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Como a regra é uma sequência do parágrafo anterior, aqui também, o dis
positivo diz respeito a matéria que não deveria estar prevista em lei, mas ape
nas em estatuto sindical, por ser atinente à organização interna das entida
des sindicais.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos §§ 2o e 3o a decisão somente terá valida
de se adotada pelo mínimo de 2/3 (dois terços) dos presentes, em escrutínio
secreto.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Também esta regra é sequencial ao que preveem os parágrafos anteriores.
Ou seja, trata-se de previsão a ser inserida em estatuto, e não em lei, já que a
matéria é interna corporis às entidades sindicais.
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§ 5o Da deliberação da Assembléia Geral, concernente à alienação de bens
imóveis, caberá recurso voluntário, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, ao
Ministro do Trabalho, com efeito suspensivo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Com a previsibilidade de recurso para o atual Ministério do Trabalho e Em
prego, a interferência do Estado ficou mais clara, o que não mais é possível.
O dispositivo foi tacitamente derrogado pelo art. 8o, I, da CF.
§ 6o A venda do imóvel será efetuada pela Diretoria da entidade, após a
decisão da Assembléia Geral ou do Conselho de Representantes, mediante
concorrência pública, com edital publicado no Diário Oficial da União e na
im prensa diária, com antecedência m ínim a de 30 (trinta) dias da data de
sua realização.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Veja-se que as entidades sindicais eram tratadas como se fossem reparti
ções públicas. A venda de imóvel, além de aprovação em assembléia geral ou
perante o Conselho de Representantes, deveria ser precedida de concorrên
cia pública, m ediante publicação de edital no Diário Oficial da União e em
jornal de circulação diária. Trata-se de mais uma interferência, ainda que in
direta, na organização interna dos entes sindicais. Assim com o com entado
nos demais parágrafos, a matéria deveria estar prevista apenas em estatuto.
§ 7o Os recursos destinados ao pagam ento total ou parcelado dos bens
imóveis adquiridos serão consignados, obrigatoriamente, nos orçamentos
anuais das entidades sindicais.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Para não fugir à regra geral, trata-se de outro dispositivo que deveria estar
previsto em estatuto sindical, e não em lei, por trazer matéria relativa à orga
nização interna das entidades sindicais.
Art. 550. Os orçam entos das entidades sindicais serão aprovados, em
escrutínio secreto, pelas respectivas Assembléias Gerais ou Conselho de
Representantes, até 30 (trinta) dias antes do início do exercício financeiro
a que se referem, e conterão a discrim inação da receita e da despesa, na
forma das instruções e modelos expedidos pelo Ministério do Trabalho.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
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Novamente, a matéria aqui tratada é de interna corporis das entidades sin
dicais, motivo pelo qual deveria estar prevista nos seus respectivos estatutos.
Portanto, também neste caso, a regulamentação do orçamento dos sindicatos,
das federações e das confederações não está de acordo com o art. 8o, I, da CF/88,
pois significaria interferência indevida do Estado na organização sindical.
§ Io Os orçamentos, após a aprovação prevista no presente artigo, serão
publicados, em resumo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da
realização da respectiva Assembléia Geral ou da reunião do Conselho de
Representantes, que os aprovou, observada a seguinte sistemática:
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A obrigatoriedade de publicação dos orçamentos aprovados significa cla
ra ingerência nas questões internas das entidades sindicais, o que não é per
m itido pelo art. 8o, I, da Constituição.
a)
no Diário Oficial da União - Seção I - Parte II, os orçam entos das
Confederações, Federações e Sindicatos de base interestadual ou nacional;
Alínea com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A divisão ocorria de acordo com a base territorial das entidades sindicais
que, se ultrapassassem a área de um Estado-membro, teriam de promover a
publicação no Diário Oficial da União.
b)
no órgão de Im prensa Oficial do Estado ou Território ou jo rn al de
grande circulação local, os orçamentos das Federações estaduais e Sindica
tos distritais municipais, intermunicipais e estaduais.
Alínea com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Q uando a base territorial não ultrapassava a área de um Estado-membro,
perm itia a publicação no órgão oficial daquele Estado, ou Território. Ainda
que tacitamente derrogado pelo art. 8o, I, da CF, o dispositivo faz referência
a sindicatos distritais municipais, valendo lem brar que a base m ínim a a ser
definida não poderá ser inferior à área de um município (art. 8o, II, da CF).
§ 2o As dotações orçamentárias que se apresentarem insuficientes para o
atendim ento das despesas, ou não incluídas nos orçam entos correntes,
poderão ser ajustadas ao fluxo dos gastos, mediante a abertura de créditos
adicionais solicitados pela Diretoria da entidade às respectivas Assembléias
Gerais ou Conselhos de Representantes, cujos atos concessórios serão pu
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blicados até o últim o dia do exercício correspondente, obedecida a mesma
sistemática prevista no parágrafo anterior.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Como a regra é uma sequência do parágrafo anterior, tem-se que, aqui tam 
bém, o dispositivo diz respeito a matéria que não deveria estar prevista em
lei, mas apenas em estatuto sindical. Como já foi comentado, a obrigatorie
dade de publicação, ainda que de complementos orçamentários, significa cla
ra ingerência nas questões internas das entidades sindicais, o que não é per
mitido pelo art. 8o, I, da Constituição.
§ 3o Os créditos adicionais classificam-se em:
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O dispositivo faz menção a créditos adicionados posteriorm ente aos orça
mentos já publicados, na conformidade do que prevê o parágrafo anterior.
a)
to; e

suplementares, os destinados a reforçar dotações alocadas no orçamen

Alínea acrescentada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Como explicado no dispositivo, são os créditos que buscam reajustar os va
lores anteriorm ente destinados no orçamento.
b)
especiais, os destinados a incluir dotações no orçamento, a fim de fazer
face às despesas para as quais não se tenha cosignado crédito específico.
Alínea acrescentada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Já aqui, os créditos visam a cobrir despesas que não foram previstas no or
çamento original e que, por um motivo específico, foram criadas.
§ 4o A abertura dos créditos adicionais depende da existência de receita
para sua compensação, considerando-se, para esse efeito, desde que não
comprometidos:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Da mesma forma, também aqui a regra é sequencial ao que preveem os pa
rágrafos anteriores. Ou seja, mais uma vez, trata-se de previsão a ser inserida
em estatuto, não em lei, já que a matéria é interna corporis das entidades sin
dicais.
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a ) o s u p e r á v it financeiro apurado em balanço do exercício anterior;
Alínea acrescentada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A contabilidade financeira dos entes sindicais é feita anualm ente, o que
pressupõe o balanço de cada ano.
b)

o excesso de arrecadação, assim entendido o saldo positivo da diferen

ça entre a renda prevista e a realizada, tendo-se em conta, ainda, a tendência
do exercício; e
Alínea acrescentada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O dispositivo quis fazer menção à arrecadação, não apenas das contribui
ções aferidas, mas também dos rendim entos provenientes dos serviços pres
tados e das rendas autorizadas (aluguéis, por exemplo), como analisado no
art. 548 da CLT.
a resultante da anulação parcial ou total de dotações alocadas no orça
mento ou de créditos adicionais abertos no exercício.
c)

Alínea acrescentada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Esta situação também foi descrita e prevista na contabilidade anual das en
tidades sindicais.
§ 5o Para efeito orçamentário e contábil sindical, o exercício financeiro
coincidirá com o ano civil, a ele pertencendo todas as receitas arrecadadas
e as despesas compromissadas.
Parágrafo acrescentado pela Lei a 6.386, de 09.12.1976.
Para não fugir à regra geral, trata-se de outro dispositivo que deveria estar
previsto em estatuto sindical, não em lei, por apresentar matéria relativa à or
ganização interna das entidades sindicais. Cabe lembrar, no entanto, que es
sas questões financeiras são de competência dos conselhos fiscais, sempre pre
sentes na organização das entidades sindicais de qualquer grau. O u seja, a
autonom ia gestora e financeira dos entes sindicais sofre limitações impostas
pelos próprios organismos, sempre com previsão estatutária.
A rt 551. Todas as operações de ordem financeira e patrimonial serão evi
denciadas pelos registros contábeis das entidades sindicais, executadas sob a
responsabilidade de contabilista legalmente habilitado, em conformidade
com o plano de contas e as instruções baixadas pelo Ministério do Trabalho.
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C a p u t com redaçõo dado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Sem fugir à regra geral dos artigos anteriores, os temas aqui regulados di
zem respeito a questões interna corporis das entidades sindicais, o que os le
varia a ter previsão nos seus respectivos estatutos. Da mesma forma, pois, a
normatização dos procedimentos de escrituração contábil dos sindicatos, das
federações e das confederações, que deveria seguir as instruções baixadas pelo
atual Ministério do Trabalho e Emprego, não está de acordo com o art. 8o, I,
da Constituição da República, pois significaria interferência indevida do Es
tado na organização sindical.
§ Io A escrituração contábil a que se refere este artigo será baseada em
documentos de receita e despesa, que ficarão arquivados nos serviços de
contabilidade, à disposição dos órgãos responsáveis pelo acompanhamento
administrativo e da fiscalização financeira da própria entidade, ou do con
trole que poderá ser exercido pelos órgãos da União, em face da legislação
específica.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A indevida intervenção do Estado na organização sindical é clara, na m e
dida em que o dispositivo prevê a possibilidade de controle a ser exercido pe
los órgãos da União. A derrogação tácita é patente diante do previsto no art.
8o, I, da Constituição.
§ 2o Os documentos comprobatórios dos atos de receita e despesa, a que
se refere o parágrafo anterior, poderão ser incinerados, após decorridos 5
(cinco) anos da data de quitação das contas pelo órgão competente.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Esta é uma regra com um a todas as repartições públicas, sejam elas fede
rais, estaduais ou municipais, o que demonstra, uma vez mais, que o Estado
assim considerava as entidades sindicais. Ainda que o dispositivo não mais
seja aplicado, pelos motivos já exaustivamente debatidos, essa é um a regra
que todos os sindicatos observam, ao promoverem a destruição completa de
todos os docum entos arquivados há mais de cinco anos.
§ 3o É obrigatório o uso do livro Diário, encadernado, com folhas segui
da e tipograficamente numeradas, para a escrituração, pelo método das
partidas dobradas, diretamente ou por reprodução, dos atos ou operações
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que modifiquem ou venham a modificar a situação patrim onial da entida
de, o qual conterá, respectivamente, na prim eira e na últim a páginas, os
termos de abertura e de encerramento.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Esta regra procedim ental relacionada ao livro Diário para escrituração e
lançam ento de débitos e créditos, quando m uito, deveria estar prevista em
estatuto sindical, não em lei.
§ 4o A entidade sindical que se utilizar de sistema mecânico ou eletrônico
para sua escrituração contábil poderá substituir o Diário e os livros facul
tativos ou auxiliares por fichas ou formulários contínuos, cujos lançamen
tos deverão satisfazer a todos os requisitos e norm as de escrituração exigi
dos com relação aos livros mercantis, inclusive no que respeita a term os de
abertura e de encerramento e numeração sequencial e tipográfica.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Hoje em dia, até mesmo os sistemas mecânicos e eletrônicos já estão ultra
passados. A evolução da informática não está sendo acompanhada pela legis
lação procedimental.
§ 5o Na escrituração por processos de fichas ou formulários contínuos, a
entidade adotará livro próprio para inscrição do balanço patrim onial e da
demonstração do resultado do exercício, o qual conterá os mesmos requi
sitos exigidos para os livros de escrituração.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Observe-se que o procedimento de fichas ou formulários contínuos não era
menos burocrático que o procedimento de livro Diário. Esta é outra regra em
desuso pela inaplicabilidade ao novo modelo sindical adotado em 1988.
§ 6o Os livros e fichas ou formulários contínuos serão obrigatoriamente
submetidos a registro e autenticação das Delegacias Regionais do Trabalho
localizadas na base territorial da entidade.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A possibilidade de interferência do Estado na organização interna das en
tidades sindicais fica evidente neste dispositivo, o que leva à conclusão, n o 
vamente, de que não apenas este parágrafo, mas todos os outros anteriores
estão derrogados tacitamente pelo art. 8o, I, da Constituição.
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§ 7o As entidades sindicais manterão registro específico dos bens de qual
quer natureza, de sua propriedade, em livros ou fichas próprias, que aten
derão às mesmas formalidades exigidas para o livro Diário, inclusive no que
se refere ao registro e autenticação da Delegacia Regional do Trabalho local.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Como prevê o registro no órgão local do Ministério do Trabalho e Empre
go, pelo mesmo motivo referido, este dispositivo foi tacitamente derrogado.
§ 8o As contas dos administradores das entidades sindicais serão aprova
das, em escrutínio secreto, pelas respectivas Assembléias Gerais ou Conselhos
de Representantes, com prévio parecer do Conselho Fiscal, cabendo ao
Ministro do Trabalho estabelecer prazos e procedimentos para a sua elabo
ração e destinação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Outra regra que restou derrogada tacitamente pelo art. 8o, I, da CF, por per
m itir a interferência do Estado, por meio do atual Ministério do Trabalho e
Emprego, nas questões interna corporis das entidades sindicais.
Art. 552. Os atos que importem em malversação ou dilapidação do patri
m ônio das associações ou entidades sindicais ficam equiparados ao crime
de peculato julgado e punido na conformidade da legislação penal.
Artigo com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.

Peculato é crime previsto no art. 312 do CP, configurado pelo furto ou pela
apropriação indébita cometidos por funcionário público. A equiparação aos
que o cometesse contra o patrim ônio das entidades sindicais deve-se ao fato
de que estas exerciam funções delegadas do poder público, o que não mais
ocorre desde a entrada em vigor do novo modelo sindical adotado pela Cons
tituição de 1988.
Seção VIII
D as Penalidades

Art. 553. As infrações ao disposto neste Capítulo serão punidas, segundo
o seu caráter e a sua gravidade, com as seguintes penalidades:
Este dispositivo foi concebido para aplicar sanções a quem viesse a com e
ter quaisquer atos que levassem à não observação do disposto em todo o Ca
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pítulo I - Da Instituição Sindical. Verifica-se, por um a leitura rápida dos arts.
511 e segs., que o Capítulo em questão elenca diversos deveres, obrigações e
tarefas às próprias entidades sindicais, aos seus dirigentes e empregados. Como
os entes sindicais foram imaginados pelo legislador da Consolidação para de
sem penhar funções delegadas dos poderes públicos, com o já foi realçado,
tem-se que o aplicador das penalidades previstas no artigo em com ento se
ria o Estado, pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego (art. 557 da CLT).
Com o este não mais pode intervir ou interferir na organização interna da
queles, ante o proibitivo constitucional do art. 8o, I, tem-se que o caput, as alí
neas e os parágrafos deste dispositivo estão derrogados de maneira tácita.
a ) multa de Cr$ 100 (cem cruzeiros) e Cr$ 5.000 (cinco mil cruzeiros),

dobrada na reincidência;
Alínea com redação ajustada n os term os d a Lei n. 6.205, de 29.04.1975.

b ) suspensão de diretores por prazo não superior a 30 (trinta) dias;

c) destituição de diretores ou de membros de conselho;
d ) fechamento de Sindicato, Federação ou Confederação por prazo nun
ca superior a 6 (seis) meses;
e) cassação da carta de reconhecimento;
f ) multa de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo regional, aplicável
ao associado que deixar de cumprir, sem causa justificada, o disposto no
parágrafo único do art. 529.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Alíneas tacitamente derrogadas, conforme o com entário ao caput.
§ Io A imposição de penalidades aos administradores não exclui a apli
cação das que este artigo prevê para a associação.
Antigo parágrafo único renum erado pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.

Este era o parágrafo único, que passou a § I o pelo acréscimo do dispositivo
seguinte pelo Decreto-lei n. 925/69.0 dispositivo também está derrogado ta
citamente pelos mesmos motivos fundam entados no com entário ao caput.
§ 2o Poderá o Ministro do Trabalho e Previdência Social determinar o
afastamento preventivo de cargo ou representação sindicais de seus exercentes, com fundamento em elementos constantes de denúncia formalizada
que constituam indício veemente ou início de prova bastante do fato e da
autoria denunciados.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.
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Veja nota 1 n a página XXI.
Veja art. 8 o, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Por prever a interferência direta do atual M inistro do Trabalho e Empre
go, o dispositivo está derrogado tacitamente, por força do art. 8o, I, da Cons
tituição.
Art. 554. Destituída a administração, na hipótese da alínea c do artigo
anterior, o Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio nomeará um Dele
gado para dirigir a associação e proceder, dentro do prazo de 90 (noventa)
dias, em Assembléia Geral por ele convocada e presidida, à eleição dos novos
diretores e membros do Conselho Fiscal.
Veja nota 1 n a página XXI.
Veja art. 8 o, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Não há quem defenda a manutenção deste dispositivo, em face da clara in
tervenção do Estado, pelo atual Ministério do Trabalho e Emprego, na orga
nização interna das entidades sindicais, ante o proibitivo do art. 8o, I, da CF,
que, de forma tácita, a derroga.
Art. 555. A pena de cassação da carta de reconhecimento será imposta à
entidade sindical:
Como já foi comentado no art. 553, caputya penalidade foi criada para ser
aplicada pelo Estado, por meio do atual Ministério do Trabalho e Emprego.
Com o este não pode mais intervir ou interferir na organização interna das
entidades sindicais, tendo em vista o proibitivo constitucional do art. 8o, I, o
caput está derrogado tacitamente.
que deixar de satisfazer as condições de constituição e funcionamento
estabelecidas nesta Lei;
a)

Derrogada tacitamente, conforme o comentário ao caput.
que se recusar ao cumprimento de ato do Presidente da República, no
uso da faculdade conferida pelo art. 536;
b)

O dispositivo faz menção ao art. 536 da CLT, que foi revogado pelo Decre
to-lei n. 229/67. Também ele está derrogado tacitamente, conforme o comen
tário ao caput.
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que criar obstáculos à execução da política econômica adotada pelo
Governo.
c)

Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.080, de 11.10.1945.

A alínea foi redigida de acordo com o Decreto-lei n. 8.080/45. Todavia, da
mesma forma, está derrogada tacitamente, conforme o comentário ao caput.
Art. 556. A cassação da carta de reconhecimento da entidade sindical não
im portará o cancelamento de seu registro, nem, consequentemente, a sua
dissolução, que se processará de acordo com as disposições da lei que regu
lam a dissolução das associações civis.
A cassação da carta de reconhecimento não mais é possível. Nem mesmo
a carta de reconhecimento, conhecida como carta sindical, é requisito para a
existência de sindicatos. O com entário ao cap u t do artigo anterior tam bém
vale aqui. Ou seja, a penalidade de cessação da carta de reconhecimento foi
criada para ser aplicada pelo Estado, por meio do atual Ministério do Traba
lho e Emprego. Como este não pode mais intervir ou interferir na organiza
ção interna das entidades sindicais, tendo em vista o proibitivo constitucio
nal do art. 8o, I, aqui tam bém estão derrogados tacitam ente o ca p u t e seu
parágrafo único do artigo em comento.
Parágrafo único. No caso de dissolução, por se achar a associação incursa
nas leis que definem crimes contra a personalidade internacional, a estru
tura e a segurança do Estado e a ordem política e social, os seus bens, pagas
as dívidas decorrentes das suas responsabilidades, serão incorporados ao
patrim ônio da União e aplicados em obras de assistência social.
A destinação do patrim ônio da associação, em caso de sua dissolução, deve
estar prevista no seu estatuto.
Art. 557. As penalidades de que trata o art. 553 serão impostas:
Conforme comentado, as penalidades previstas no art. 553 da Consolida
ção tiveram como destinatário da sua aplicação o Estado, pelo atual Ministé
rio do Trabalho e Emprego. Como este não mais pode intervir ou interferir
na organização interna das entidades sindicais, ante o proibitivo constitucio
nal do art. 8o, I, tem -se que o ca p u t , as alíneas e os parágrafos deste artigo
tam bém estão derrogados tacitamente.
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a) as das alíneas a e b, pelo Delegado Regional do Trabalho, com recurso
para o Ministro de Estado;
b) as demais, pelo Ministro de Estado.
Alíneas tacitamente derrogadas conforme o comentário ao caput.
§ I o Q uando se tra ta r de associações de grau superior, as penalidades
serão impostas pelo Ministro de Estado, salvo se a pena for de cassação da
carta de reconhecimento de confederação, caso em que a pena será imposta
pelo Presidente da República.
Aqui, a intervenção era feita diretamente pelo Presidente da República. Este
dispositivo foi tacitamente derrogado, conforme o com entário ao caput.
§ 2o Nenhuma pena será imposta sem que seja assegurada defesa ao acu
sado.
O legislador consolidado ainda se preocupou com o direito de defesa do
acusado. Da m esm a forma, porém , foi tacitam ente derrogado, conform e o
com entário ao caput.
Seção IX
Disposições Gerais

Art. 558. São obrigadas ao registro todas as associações profissionais
constituídas por atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas, de
acordo com o art. 511 e na conformidade do Quadro de Atividades e Pro
fissões a que alude o Capítulo II deste Título. As associações profissionais
registradas nos termos deste artigo poderão representar, perante as autori
dades administrativas e judiciárias, os interesses individuais dos associados
relativos à sua atividade ou profissão, sendo-lhes tam bém extensivas as
prerrogativas contidas na alínea d e no parágrafo único do art. 513.
Veja art. 8 o, I, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

O registro tinha por finalidade a averiguação do respeito à unicidade sin
dical (art. 8o, II, da CF). Todavia, como se trata de mais um a norm a que cria
exigências para o reconhecimento de associações ou entidades sindicais, tem-se que este dispositivo foi derrogado de maneira tácita pelo art. 8o, I, da Cons
tituição, por representar interferência indevida na organização sindical. O re
ferido art. 8o, I, m enciona o “registro no órgão com petente”, o que, para
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m uitos, seria o Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas, de m odo a ficar o
atual Ministério do Trabalho e Emprego apenas com a incumbência de arqui
var esse registro para fins de verificação da unicidade. Porém, o STF já decidiu
ser órgão a que se refere o dispositivo constitucional o próprio Ministério do
Trabalho e Emprego (ver ADln-Ag. Reg. n. 2.025/DF, rei. Min. Octávio Gallotti, j. 12.08.1999, e RE n. 157.940/DF, rei. Min. Maurício Corrêa, j. 03.11.1997),
que, não obstante, limitar-se-á a fazer o registro e dar ciência do fato a quem
dele se interessar, sem se manifestar sobre qualquer questão de mérito do re
gistro e sem poder recusar-se a ele.
§ I o O registro a que se refere o presente artigo competirá às Delegacias
Regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou às repartições
autorizadas em virtude da lei.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 9 2 5 , de 10.10.1969.
Veja nota 1 n a página XXI.

Como o registro competia aos órgãos do então Ministério do Trabalho, está
claramente com provada a indevida intervenção do Estado na organização
das entidades sindicais, de modo a contrariar o art. 8o, I, da Constituição.
§ 2o O registro das associações far-se-á mediante requerimento, acompa
nhado da cópia autêntica dos estatutos e da declaração do núm ero de asso
ciados, do patrim ônio e dos serviços sociais organizados.
Algumas das exigências anteriorm ente expostas constituem interferência
indevida na organização sindical. No entanto, para o registro no Ministério
do Trabalho e Emprego há necessidade de cópia do estatuto sindical e das atas
de fundação, eleição e posse da primeira diretoria. No estatuto sindical, deve
estar definida a base territorial de atuação daquela entidade sindical, que de
verá ser a área m ínim a de um m unicípio, com vistas à finalidade m aior do
registro, que é a verificação do respeito à unicidade sindical (art. 8o, II, da CF).
§ 3o As alterações dos estatutos das associações profissionais não entrarão
em vigor sem aprovação da autoridade que houver concedido o respectivo
registro.
Veja art 8 o, /, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Aqui a intervenção é clara, direta, motivo pelo qual o dispositivo está derrogado tacitamente pelo proibitivo do art. 8o, I, da Constituição.
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Art. 559.0 Presidente da República, excepcionalmente e mediante proposta
do M inistro do Trabalho, fundada em razões de utilidade pública, poderá
conceder, por decreto, às associações civis constituídas para a defesa e coorde
nação de interesses econômicos e profissionais e não obrigadas ao registro
previsto no artigo anterior, a prerrogativa da alínea d do a r t 513 deste Capítulo.
Veja nota 1 n a página XXI.

O dispositivo faz menção a um a das prerrogativas dos sindicatos, que era
a de colaborar com o Estado, na qualidade de órgãos técnicos e consultivos
(art. 513, d, da CLT), de m odo a comprovar, mais uma vez, que aqueles exer
ciam funções delegadas dos poderes públicos, o que afronta diretam ente o
art. 8o, I, da CF, o qual não mais permite a interferência do Estado - aqui, pelo
próprio presidente da República - na organização sindical.
Art. 560. Não se reputará transm issão de bens, para efeitos fiscais, a in
corporação do patrim ônio de uma associação profissional ao da entidade
sindical, ou das entidades aludidas entre si.
Esta é um a regra de isenção fiscal para as associações profissionais e para
as entidades sindicais de trabalhadores, nos casos de transmissão de bens en
tre elas, norm a esta que foi recepcionada pela Constituição de 1988, posto
que o art. 150, VI, c, não perm itiu ao Estado instituir imposto sobre o patri
mônio, renda e serviços dos sindicatos profissionais.
Art. 561. A denom inação “sindicato” é privativa das associações profis
sionais de prim eiro grau, reconhecidas na forma desta Lei.
As entidades sindicais, profissionais e econômicas de primeiro grau são de
nominadas sindicatos, o que é de exclusividade àquelas que possuem o devi
do registro, de m odo a garantir a base territorial definida em seus estatutos.
As que não alcançam essa condição, são consideradas meras associações e não
poderão utilizar a denominação de sindicato.
Art. 562. As expressões “federação” e “confederação”, seguidas da desig
nação de uma atividade econômica ou profissional, constituem denom ina
ções privativas das entidades sindicais de grau superior.
As federações e confederações são entidades sindicais de segundo e tercei
ro graus, respectivamente. Também são assim formadas considerando-se tan
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to a categoria profissional quanto a categoria econômica, conforme regula
m entado nos arts. 533 e segs. da CLT. Da m esm a form a que o dispositivo
anterior, com o registro em mãos, as entidades sindicais detêm a exclusivida
de no uso da denominação federação ou confederação, reservando às demais
a mera condição de associações.
Art. 563. (Revogado pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.)

Art. 564. Às entidades sindicais, sendo-lhes peculiar e essencial a atribui
ção representativa e coordenadora das correspondentes categorias ou
profissões, é vedado, direta ou indiretamente, o exercício de atividade eco
nômica.
A discussão sobre a derrogação ou não deste dispositivo gera controvér
sias. H á quem defenda que este está derrogado tacitam ente pelo art. 8o da
Constituição, devido ao fato de que a liberdade sindical preconizada não com
porta qualquer tipo de interferência na organização dos sindicatos. Todavia,
há quem diga que o dispositivo foi recepcionado pela nova ordem constitu
cional, na medida em que não se trata de interferência, mas sim de observân
cia ao princípio da legalidade (art. 5o, II, da CF).
O dispositivo em com ento não pode ser interpretado de forma rígida. O
que o legislador da Consolidação não quis perm itir foi a transformação dos
sindicatos em associações mercantis, com fins lucrativos. A considerar que
aos sindicatos profissionais foi concedido o benefício da isenção fiscal, pelo
que prescreve o art. 150, VI, c, da CF, seria ferir as regras do mercado, a livre
concorrência, a permissão para que os sindicatos de trabalhadores pudessem
exercer atividade econôm ica com finalidade lucrativa. Todavia, atividades
como prestar serviços aos seus associados, como convênios com escolas, cur
sos complementares, farmácias, lojas e supermercados, facilitar a contratação
de seguros, comercializar produtos ligados à atividade sindical, como bonés,
camisetas e chaveiros do próprio sindicato ou de um a campanha salarial es
pecífica, vender livros e cartilhas para a categoria, ou mesmo prestar serviços
para outras entidades sindicais ou associações, por gráficas próprias, não po
dem ser consideradas atividades econômicas com finalidade de obtenção de
lucros. Ou seja, desde que esteja ausente a finalidade lucrativa e desde que se
jam respeitadas as regras de mercado e a livre concorrência, todas essas ati
vidades exemplificadas podem ser desenvolvidas pelos sindicatos. Entende
mos ser essa a m elhor interpretação do dispositivo em questão.
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Art. 565. As entidades sindicais reconhecidas nos term os desta Lei não
poderão filiar-se a organizações internacionais, nem com elas m an ter
relações, sem prévia licença concedida p o r decreto do Presidente da Re
pública.
Artigo com redaçdo dada pela Lei n. 2.802, de 18.06.1956.

Este dispositivo está derrogado tacitamente, pois representa uma interven
ção direta do Estado, no caso, pelo próprio presidente da República, na orga
nização sindical, o que fere o princípio da liberdade sindical insculpida no
art. 8o da Constituição.
Art. 566. Não podem sindicalizar-se os servidores do Estado e os das
instituições paraestatais.
O art. 37, VI, da Carta Republicana já garantia aos servidores públicos a li
berdade de associação sindical, o que derrogava tacitamente o dispositivo ora
com entado. A reform a sindical em curso acrescenta o direito à negociação
coletiva no art. 37, VII, da CF, conforme o projeto de EC que acom panha o
pacote de reformas.
Parágrafo único. Excluem-se da proibição constante deste artigo os em
pregados das sociedades de economia mista, da Caixa Econômica Federal e
das fundações criadas ou mantidas pelo Poder Público da União, dos Esta
dos e Municípios.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.128, de 06.11.1974, e com redaçdo dada
pela Lei n. 7.449, de 20.12.1985.

A liberdade de associação a sindicatos, perm itida aos servidores públicos,
conforme o art. 37, VI, da CF, tornou este dispositivo sem qualquer aplicabi
lidade.
Art. 567. (R e v o g a d o p e lo D e c re to -le i n. 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)

Art. 568. (R e v o g a d o p e lo D e c re to -le i n. 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)

Art. 569. (R e v o g a d o p e lo D e c re to -le i n. 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)
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CAPÍTULO II
D O E N Q U A D R A M E N T O S IN D IC A L

A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05.10.1988,
trouxe profundas modificações no sistema sindical brasileiro.
Em seu art. 8o, I, a Carta Magna determina que a criação das entidades sin
dicais independe de autorização do Estado. Ressalva, apenas, a necessidade do
registro do respectivo estatuto no órgão competente e a observância da unicidade sindical e da base territorial mínima de um município.
A suscitada norma constitucional também dispõe ser vedado ao Poder Pú
blico a interferência e a intervenção nas organizações sindicais.
O termo “Poder Público”, mencionado no art. 8o, I, da Carta Magna, há de
ser interpretado levando-se em consideração o regime jurídico pretérito, onde
havia a interferência e a intervenção do Poder Executivo na organização e ad
ministração das entidades sindicais.
A criação da entidade sindical dependia de autorização do Ministério do Tra
balho e Emprego, que também tinha o poder de interferir na sua organização
interna, inclusive o de intervir e destituir o corpo diretivo.
O referido termo, portanto, há de ser interpretado de forma restrita, limi
tando sua abrangência aos órgãos do Poder Executivo.
Luiz Carlos Amorim Robortella, ao tratar do tema “O abuso das diretorias
sindicais”, no Suplemento Trabalhista n. 154/94, demonstra, de forma clara e
precisa, a amplitude que se deve atribuir ao termo Poder Público:
“Trata-se de um equívoco. O texto constitucional só revogou os artigos da
CLT que permitiam a intervenção do Estado na vida sindical, como, por exem
plo, aqueles que previam a necessidade de autorização do Ministério do Tra
balho para a fundação de um sindicato, ou a possibilidade de intervenção e
destituição de dirigentes. [...]
Nem seria admissível que a vida sindical constituísse matéria não sujeita à
lei. O ‘Poder Público’ cuja interferência no sindicato nossa Constituição proíbe
é o ‘Poder Executivo’ e não o Legislativo. Este sempre poderá, através da lei, tra
tar de todos os assuntos. [...]
Com as entidades sindicais não pode ser diferente. Todas as normas traba
lhistas que respeitem o princípio da não interferência do Poder Executivo se
mantêm plenamente eficazes. Estamos, pois, com o ex-ministro Xavier de Al
buquerque, do STF, que acusa de precipitados os que dão por desmontado pela
nova Constituição todo o capítulo sindical da CLT (‘Liberdade Sindical - Re
gistro Sindical - Enquadramento Sindical - Parecer’).” (Revista LTr 53-11/1.275)
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As entidades sindicais, como pessoas jurídicas de direito privado, devem ob
servar as normas vigentes, desde que não representem interferência ou inter
venção dos órgãos do Poder Executivo na sua organização e administração.
Por consequência, os dispositivos infraconstitucionais que tratam da Comis
são de Enquadramento Sindical e do Quadro de Atividades e Profissões perde
ram suas eficácias, pois não foram recepcionados pela Carta Magna de 1988.
No entanto, o sistema sindical brasileiro manteve a sindicalização, tanto a pa
tronal como a profissional, por categorias, bem como a unicidade sindical.
Assim sendo, os dispositivos deste capítulo, desde que não representem in
terferência do Ministério do Trabalho e Emprego na organização e adminis
tração das entidades sindicais, podem ser adotados, como parâmetros, no vi
gente sistema sindical brasileiro.
Art. 570. Os Sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias
econômicas ou profissionais específicas, na conformidade da discriminação
do Quadro de Atividades e Profissões a que se refere o art. 577, ou segundo
as subdivisões que, sob proposta da Comissão do Enquadramento Sindical,
de que trata o art. 576, forem criadas pelo Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio.
A criação da entidade sindical independe de autorização do Estado, confor
me dispõe o art. 8o, I, da Constituição da República Federativa do Brasil.
Desde que observada a unicidade sindical e a base territorial mínima de um
município, a categoria é livre para criar a sua entidade sindical. No entanto, a
sindicalização, como regra, continua a ser por categorias.
A exceção são as entidades sindicais de categorias diferenciadas, que levam
em consideração a profissão exercida pelos seus membros.
A norma condiciona a observar o Quadro de Atividades e Profissões da Co
missão de Enquadram ento Sindical do M inistério do Trabalho e Emprego.
Logo, não recepcionada pela Carta Magna de 1988.
Parágrafo único. Quando os exercentes de quaisquer atividades ou profis
sões se constituírem, seja pelo número reduzido, seja pela natureza mesma
dessas atividades ou profissões, seja pelas afinidades existentes entre elas,
em condições tais que não se possam sindicalizar eficientemente pelo crité
rio de especificidade de categoria, é-lhes permitido sindicalizar-se pelo
critério de categorias similares ou conexas, entendendo-se como tais as que
se acham compreendidas nos limites de cada grupo constante do Quadro
de Atividades e Profissões.
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Por vontade das próprias categorias, nada impede que entidades sindicais
sejam constituídas englobando categorias específicas, similares e conexas, des
de que observada a unicidade sindical e a base territorial mínima de um m u
nicípio. As entidades sindicais assim constituídas denominam-se ecléticas.
Pelos argumentos asseverados no caput, é norma não recepcionada pela Car
ta Magna de 1988.
Art. 571. Qualquer das atividades ou profissões concentradas na forma
do parágrafo único do artigo anterior poderá dissociar-se do Sindicato
principal, formando um Sindicato específico, desde que o novo Sindicato, a
juízo da Comissão do Enquadramento Sindical, ofereça possibilidade de
vida associativa regular e de ação sindical eficiente.
O desmembramento das entidades sindicais depende, única e exclusivamen
te, da vontade dos membros interessados. Há de se observar, entretanto, a uni
cidade sindical e a base territorial mínima de um município.
Norma não recepcionada pela Carta Magna de 1988, pois representa inter
ferência do Poder Público na organização sindical.
Art. 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou
conexas, nos termos do parágrafo único do art. 570, adotarão denominação
em que fiquem, tanto quanto possível, explicitamente mencionadas as ati
vidades ou profissões concentradas, de conformidade com o Quadro de
Atividades e Profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o que
determinar a Comissão do Enquadramento Sindical.
Os sindicatos ecléticos devem fazer menção a todas as atividades que repre
sentam, ou seja: a específica, as similares e as conexas.
Atividades similares - as que se assemelham (p. ex.: trabalhadores de motéis,
que se assemelham à categoria específica dos trabalhadores de hotéis).
Atividades conexas - as que se complementam para atingir o mesmo fim (p.
ex.: trabalhadores de fundação, construção civil, hidráulica e carpintaria, cujo
objetivo é a construção de um prédio).
Caso haja omissões de atividades, conflitos poderão surgir na representatividade da categoria, principalmente nas negociações coletivas, dissídios cole
tivos e recolhimentos da contribuição sindical.
Norma não recepcionada pela Carta Magna de 1988, porque representa in
terferência do Poder Público na organização sindical.
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Parágrafo único. Ocorrendo a hipótese do artigo anterior, o Sindicato
principal terá a denominação alterada, eliminando-se-lhe a designação re
lativa à atividade ou profissão dissociada.
Não recepcionado pela Carta Magna de 1988. No entanto, o acertamento na
denominação da entidade sindical, que perdeu parte da sua representatividade pelo desmembramento, também é necessário.
Art. 573. O agrupamento dos Sindicatos em Federações obedecerá às
mesmas regras que as estabelecidas neste Capítulo para o agrupamento das
atividades e profissões em Sindicatos.
A criação da federação depende da existência de, pelo menos, cinco sindica
tos da categoria. Há de se observar a unicidade sindical. Normalmente, as fe
derações são constituídas com base territorial estadual ou interestadual.
Parágrafo único. As Federações de Sindicatos de profissões liberais pode
rão ser organizadas independentemente do grupo básico da Confederação,
sempre que as respectivas profissões se acharem submetidas, por disposições
de lei, a um único regulamento.
Antigo § I o renum erado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As confederações são constituídas por, no mínimo, três federações.
A Confederação Nacional das Profissões Liberais, por exemplo, abrange os
profissionais liberais de vários ramos.
§ 2o (Revogado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.)

Art. 574. Dentro da mesma base territorial, as empresas industriais do
tipo artesanal poderão constituir entidades sindicais, de primeiro e segun
do graus, distintas das associações sindicais das empresas congêneres, de
tipo diferente.
Não recepcionado pela Carta Magna de 1988.
A categoria é livre para criar a sua entidade sindical, desde que respeite a uni
cidade sindical e a base territorial mínima de um município.
Nada impede que as microempresas e pequenas empresas criem a sua enti
dade sindical, desde que respeitados os limites constitucionais.
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Parágrafo único. Compete à Comissão do Enquadramento Sindical defi
nir, de modo genérico, com a aprovação do Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio, a dimensão e os demais característicos das empresas industriais
de tipo artesanal.
Representa interferência do Poder Público na organização sindical.
Art. 575.0 Quadro de Atividades e Profissões será revisto de dois em dois
anos, por proposta da Comissão do Enquadramento Sindical, para o fim de
ajustá-lo às condições da estrutura econômica e profissional do País.
Não recepcionado pela Carta Magna de 1988.
A Comissão de Enquadramento Sindical e o Quadro de Atividades e Profis
sões perderam suas finalidades no sistema sindical vigente.
§ I o Antes de proceder à revisão do Quadro, a Comissão deverá solicitar
sugestões às entidades sindicais e às associações profissionais.
Idem caput.
§ 2o A proposta de revisão será subm etida à aprovação do M inistro do
Trabalho, Indústria e Comércio.
Veja nota 1 n a página XXL

Idem caput.
Art. 576. A Comissão do Enquadram ento Sindical será constituída pelo
Diretor-Geral do D epartam ento Nacional do Trabalho, que a presidirá, e
pelos seguintes membros:
C a p u t com redaçõo dad a peia Lei n. 5.819, de 06.11.1972.

Não recepcionado pela Carta Magna de 1988.
A criação das entidades sindicais independe de autorização do Estado, bem
como é vedado ao Poder Público interferir na sua organização.
1 - 2 (dois) representantes do Departamento Nacional do Trabalho;
Inciso com redaçõo dada peia Lei n. 5.819, de 06.11.1972.

II - 1 (um) representante da Secretaria de Emprego e Salário;
Inciso com redação dada pela Lei n. 5.819, de 06.11.1972.
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III - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Tecnologia, do Mi
nistério da Indústria e do Comércio;
Inciso com redação dada pela Lei n. 5.819, de 06.11.1972.
IV - 1 (um) representante do Instituto Nacional de Colonização e Refor
ma Agrária, do Ministério da Agricultura;
Inciso com redaçdo dada pela Lei n. 5.819, de 06.11.1972.
V - 1 (um) representante do Ministério dos Transportes;
Inciso com redaçõo dada pela Lei n. 5.819, de 06.11.1972.
VI - 2 (dois) representantes das categorias econômicas; e
Inciso com redaçõo dada pela Lei n. 5.819, de 06.11.1972.
VII - 2 (dois) representantes das categorias profissionais.
Inciso com redaçdo dada pela Lei n. 5.819, de 06.11.1972.
Idem caput.
§ I o Os membros da CES serão designados pelo M inistro do Trabalho e
Previdência Social, mediante:
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
a ) indicação dos titulares das Pastas, quanto aos representantes dos outros
Ministérios;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
b) indicação do respectivo Diretor-Geral, quanto ao do DNMO;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
c) eleição pelas respectivas Confederações, em conjunto, quanto aos re
presentantes das categorias econômicas e profissionais, de acordo com as
instruções que forem expedidas pelo M inistro do Trabalho e Previdência
Social.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
§ 2o Cada membro terá um suplente designado juntam ente com o titular.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
§ 3o Será de 3 (três) anos o m andato dos representantes das categorias
econômica e profissional.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dada pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.
§ 4o Os integrantes da Comissão perceberão a gratificação de presença
que for estabelecida por decreto executivo.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
§ 5o Em suas faltas ou impedimentos o Diretor-Geral do DNT será subs
tituído na presidência pelo D iretor substituto do D epartam ento ou pelo
representante desse na Comissão, nesta ordem.
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Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dada pelo Decreto-lei n. 506, de 18.03.1969.

§ 6o Além das atribuições fixadas no presente Capítulo e concernentes ao
enquadramento sindical, individual ou coletivo, e à classificação das ativi
dades e profissões, competirá também à CES resolver, com recurso para o
Ministro do Trabalho e Previdência Social, todas as dúvidas e controvérsias
concernentes à organização sindical.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Idem caput.
Art. 577. O Quadro de Atividades e Profissões em vigor fixará o plano
básico do enquadramento sindical.
Não recepcionado pela Carta Magna de 1988.
No entanto, o Quadro de Atividades e Profissões serve como parâmetro para
o surgimento de novas entidades sindicais, principalmente no que se refere ao
controle da unicidade sindical.

CAPÍTULO III
D A C O N T R IB U IÇ Ã O S IN D IC A L

O imposto sindical foi instituído pela CF/37, regulamentado pelo Decreto-lein. 1.402/39.
A partir da publicação do Decreto-lei n. 27/66, o imposto sindical passou a
denominar-se contribuição sindical.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 8o, IV,
criou a contribuição confederativa, mantendo a contribuição sindical.
Tanto a contribuição sindical como a confederativa têm o mesmo objetivo,
ou seja, custeio do sistema confederativo sindical. No entanto, são de natureza
jurídica distinta - aquela tributária, devida por todos os membros da catego
ria; enquanto esta contratual, devida apenas pelos sócios da entidade sindical.
O STF, mediante a Súmula n. 666, entendeu ser a contribuição confederati
va exigível apenas dos sócios da entidade sindical: “A contribuição confedera
tiva de que trata o art. 8o, IV, da Constituição, só é exigível dos filiados ao sin
dicato respectivo”.
Se ambas as contribuições tivessem natureza tributária, haveria dupla tribu
tação de uma mesma situação fática, o que é vedado por lei. Portanto, a única
contribuição obrigatória para todos os membros da categoria, independente
mente da condição de ser ou não sócio, é a sindical.
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A manutenção da contribuição sindical representa um dos entraves à plena
aplicabilidade da Convenção n. 87 da OIT no território nacional, pois não se
pode falar em plena liberdade sindical se pessoas não filiadas à entidade são
obrigadas a contribuir.
Diante da natureza tributária da contribuição sindical, há de se entender
como recepcionadas as normas do presente capítulo, salvo as que representam
interferência do Ministério do Trabalho e Emprego na organização das enti
dades sindicais.
Seção I
Da Fixação e do Recolhimento da Contribuição Sindical

Art. 578. As contribuições devidas aos Sindicatos pelos que participem
das categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais repre
sentadas pelas referidas entidades serão, sob a denominação de “contribui
ção sindical”, pagas, recolhidas e aplicadas na forma estabelecida neste
Capítulo.
O imposto sindical foi instituído pela CF/37 e regulamentado pelo Decreto-lei n. 1.402/39.
O Decreto-lei n. 27/66 alterou a denominação do imposto sindical para con
tribuição sindical.
Norma recepcionada pelo art. 8o, IV, da Constituição da República Federa
tiva do Brasil.
Art. 579. A contribuição sindical é devida por todos aqueles que parti
ciparem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de
uma profissão liberal, em favor do Sindicato representativo da mesma
categoria ou profissão, ou, inexistindo este, na conformidade do disposto
no art. 591.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A contribuição sindical é devida por todos os membros da categoria (eco
nômica, profissional ou de profissionais liberais), independentemente de ser
ou não sócios da entidade sindical.
A contribuição sindical será devida mesmo se a categoria não tiver sindica
to constituído.
Art. 580. A contribuição sindical será recolhida, de uma só vez, anualmente,
e consistirá:
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C a p u t com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O recolhimento da contribuição sindical é anual e em parcela única.
I
- na im portância correspondente à remuneração de 1 (um) dia de tra 
balho, para os empregados, qualquer que seja a forma da referida rem une
ração;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Para os empregados, a contribuição sindical corresponderá à remuneração
de um dia de trabalho. Como a norm a menciona o term o “rem uneração”, a
apuração deverá considerar todas as parcelas fixas que compõem a remunera
ção mensal do empregado (salário-base, gratificação mensal etc.), não se limi
tando ao valor do salário básico.
II
- para os agentes ou trabalhadores autônom os e para os profissionais
liberais, num a im portância correspondente a 30% (trinta por cento) do
maior valor de referência fixado pelo Poder Executivo, vigente à época em
que é devida a contribuição sindical, arredondada para Cr$ 1,00 (um cru
zeiro) a fração porventura existente;
Inciso com redação dada pela Lei n. 7.047, de 01.12.1982.

Para os agentes ou trabalhadores autônomos e para os profissionais liberais,
a contribuição sindical corresponderá a 30% do maior valor de referência fi
xado pelo Poder Executivo, vigente na época do pagamento.
Com a extinção do maior valor de referência, as entidades sindicais de agen
tes ou trabalhadores autônomos e de profissionais liberais vêm fixando o va
lor da contribuição sindical em assembléias da categoria.
III
- para os empregadores, num a im portância proporcional ao capital
social da firma ou empresa, registrado nas respectivas Juntas Comerciais ou
órgãos equivalentes, mediante a aplicação de alíquotas, conforme a seguinte
Tabela progressiva:
Inciso com redação dada pela Lei n. 7.047, de 01.12.1982.

Classes de C apital...........................................................................Alíquota %
1 - Até 150 vezes o m aior valor de referência........................................... 0,8
2 - Acima de 150, até 1.500 vezes o m aior valor de referência..............0,2
3 - Acima de 1.500, até 150.000 vezes o m aior valor de referência...... 0,1
4 - Acima de 150.000, até 800.000 vezes o m aior valor de referência...0,02
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Para os empregadores, a contribuição sindical será proporcional ao capital
social da firma ou empresa, sobre o qual aplicar-se-ão, cumulativamente, as alí
quotas decrescentes da tabela.
§ I o A contribuição sindical prevista na Tabela constante do item III
deste artigo corresponderá à soma da aplicação das alíquotas sobre a porção
do capital distribuído em cada classe, observados os respectivos limites.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A contribuição sindical dos empregadores corresponderá à soma dos valo
res obtidos em cada classe da tabela, respeitando-se os limites.
§ 2o Para efeito do cálculo de que trata a Tabela progressiva inserta no
item III deste artigo, considerar-se-á o valor de referência fixado pelo Poder
Executivo, vigente à data de competência da contribuição, arredondando-se
para Cr$ 1,00 (um cruzeiro) a fração porventura existente.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 4.140, de 21.09.1962, e com redação dada
pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Para cálculo da contribuição sindical dos empregadores, há de se observar o
valor de referência vigente nas datas de competência do recolhimento.
§ 3o É fixada em 60% (sessenta por cento) do m aior valor de referência,
a que alude o parágrafo anterior, a contribuição mínima devida pelos em
pregadores, independentemente do capital social da firma ou empresa, fi
cando, do mesmo modo, estabelecido o capital equivalente a 800.000 (oitocentas mil) vezes o m aior valor de referência, para efeito do cálculo da
contribuição máxima, respeitada a Tabela progressiva constante do item III.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 7.047, de 01.12.1982.

A norma fixa os valores mínimo e máximo da contribuição sindical devida
pelos empregadores.
§ 4o Os agentes ou trabalhadores autônom os e os profissionais liberais,
organizados em firma ou empresa, com capital social registrado, recolherão
a contribuição sindical de acordo com a Tabela progressiva a que se refere
o item III.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
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Os agentes ou profissionais autônomos e os profissionais liberais, constituí
dos em firma ou empresa, recolhem a contribuição sindical apurada conforme
tabela utilizada pelos empregadores.
§ 5o As entidades ou instituições que não estejam obrigadas ao registro
de capital social considerarão como capital, para efeito do cálculo de que
trata a Tabela progressiva constante do item III deste artigo, o valor resul
tante da aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o mo
vimento econômico registrado no exercício imediatamente anterior, do que
darão conhecimento à respectiva entidade sindical ou à Delegacia Regional
do Trabalho, observados os limites estabelecidos no § 3o deste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A norma disciplina a base de cálculo da contribuição sindical para as enti
dades ou instituições que não estejam obrigadas a registrar o capital social.
Devem considerar, para efeito de cálculo da contribuição sindical, o valor re
sultante da aplicação do porcentual de 40% sobre o movimento econômico
registrado no exercício imediatamente anterior, observando-se os limites m í
nimo e máximo estabelecidos no § 3o.
As entidades ou instituições enquadradas neste dispositivo têm a obrigação de
levar ao conhecimento do sindicato e do órgão regional do Ministério do Traba
lho e Emprego o valor que servirá de base para o cálculo da contribuição sindical.
§ 6o Excluem-se da regra do § 5o as entidades ou instituições que com
provarem, através de requerimento dirigido ao Ministério do Trabalho, que
não exercem atividade econômica com fins lucrativos.
Parágrafo acrescentado pela Lei a 6.386, de 09.12.1976.
As entidades e instituições que comprovarem não exercer atividade econô
mica com fins lucrativos estão excluídas do cumprim ento das disposições do
parágrafo anterior, ficando isentas do recolhimento da contribuição sindical
de categoria econômica. No entanto, devem descontar e recolher a contribui
ção sindical dos seus empregados.
Art. 581. Para os fins do item III do artigo anterior, as empresas atribuirão
parte do respectivo capital às suas sucursais, filiais ou agências, desde que
localizadas fora da base territorial da entidade sindical representativa da
atividade econômica do estabelecimento principal, na proporção das cor
respondentes operações econômicas, fazendo a devida comunicação às
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Delegacias Regionais do Trabalho, conforme a localidade da sede da empre
sa, sucursais, filiais ou agências.
C a p u t com redaçõo dado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

As empresas devem atribuir parte do seu capital social às sucursais, filiais e
agências que estiverem localizadas fora da base territorial da entidade sindical
que representa o seu estabelecimento principal.
A atribuição do capital social à sucursal, filial ou agência será na proporção
das correspondentes operações econômicas de cada unidade destinatária.
Caso a sucursal, filial ou agência esteja localizada na mesma base territorial
da entidade sindical que representa o seu estabelecimento principal, não há ne
cessidade de atribuir parte do capital social.
Em cada localidade que a empresa atribuir parte do seu capital social, o ato de
verá ser comunicado ao órgão regional do Ministério do Trabalho e Emprego.
§ I o Quando a empresa realizar diversas atividades econômicas, sem que
nenhum a delas seja preponderante, cada uma dessas atividades será incor
porada à respectiva categoria econômica, sendo a contribuição sindical
devida à entidade sindical representativa da mesma categoria, procedendo-se, em relação às correspondentes sucursais, agências ou filiais, na forma
do presente artigo.
Antigo § 2 o renum erado e com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

No caso de a empresa exercer diversas atividades econômicas sem que ne
nhum a seja preponderante, cada atividade será incorporada à entidade sindi
cal da respectiva categoria econômica, beneficiária da contribuição sindical.
Para efeito de cálculo da contribuição sindical, o capital social da empresa
será rateado entre todas as atividades econômicas autônomas exercidas, na pro
porção da complexidade de cada unidade.
Em se tratando de grupo de empresas, as unidades que o compõem normal
mente têm personalidade jurídica, capital social e enquadramento sindical dis
tintos.
Se houver atividade econômica preponderante, a contribuição sindical será
única e destinada à entidade sindical que a representa.
Idêntico tratamento deve ser observado nas sucursais, filiais ou agências.
§ 2o Entende-se por atividade preponderante a que caracterizar a unidade
de produto, operação ou objetivo final, para cuja obtenção todas as demais
atividades convirjam, exclusivamente, em regime de conexão funcional.
Antigo § 3 o renum erado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
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A atividade é preponderante quando todas as demais convergirem para o re
sultado ou objetivo final da empresa.
Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar, da folha de paga
mento de seus empregados relativa ao mês de março de cada ano, a contri
buição sindical por estes devida aos respectivos Sindicatos.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Quando se tratar de empregados, a contribuição sindical será descontada do
salário correspondente ao mês de março de cada ano.
§ I o Considera-se 1 (um) dia de trabalho para efeito de determinação da
im portância a que alude o item I do art. 580 o equivalente:
Inciso com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

a) a 1 (uma) jornada norm al de trabalho, se o pagamento ao empregado
for feito por unidade de tempo;
Alínea com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

b) a 1/30 (um trin ta avos) da q u an tia percebida no mês anterior, se a
rem uneração for paga por tarefa, em preitada ou comissão.
Alínea com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Ao empregado que ganha salário por hora, dia, semana, quinzena ou mês, a
contribuição sindical equivale à jornada de um dia de trabalho.
O empregado que ganha salário por tarefa, empreitada ou comissão deve
contribuir sindicalmente com 1/30 (um trinta avos) da quantia recebida no
mês anterior, ou seja, fevereiro de cada ano.
§ 2o Q uando o salário for pago em utilidades, ou nos casos em que o
empregado receba, habitualmente, gorjetas, a contribuição sindical corres
ponderá a 1/30 (um trinta avos) da im portância que tiver servido de base,
no mês de janeiro, para a contribuição do empregado à Previdência Social.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Ao empregado que ganha salário em utilidades ou recebe gorjetas habituais,
a contribuição sindical equivale a 1/30 (um trinta avos) da im portância que
serviu de base para o recolhimento da contribuição previdenciária do mês de
janeiro do respectivo ano.
Art. 583.0 recolhimento da contribuição sindical referente aos em pre
gados e trabalhadores avulsos será efetuado no mês de abril de cada ano, e
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o relativo aos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais
realizar-se-á no mês de fevereiro.
C a p u t com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O recolhimento da contribuição sindical dos empregados e dos trabalhado
res avulsos ocorre no mês de abril de cada ano.
Com relação aos agentes ou trabalhadores autônom os e profissionais libe
rais, a contribuição sindical deve ser recolhida no mês de fevereiro de cada ano.
§ Io O recolhimento obedecerá ao sistema de guias, de acordo com as
instruções expedidas pelo Ministro do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A contribuição sindical tem natureza tributária, razão pela qual a sua co
brança deve ser regulamentada pelo Estado. Logo, as determinações constan
tes no presente parágrafo não ofendem as disposições do art. 8o, I, da Consti
tuição da República Federativa do Brasil. As entidades sindicais são apenas
beneficiárias de parte da receita advinda do tributo.
§ 2o O comprovante de depósito da contribuição sindical será remetido
ao respectivo Sindicato; na falta deste, à correspondente entidade sindical
de grau superior, e, se for o caso, ao Ministério do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A remessa dos comprovantes de recolhimento às entidades sindicais e, na
ausência, ao Ministério do Trabalho e Emprego possibilita o exercício do con
trole sobre o cum prim ento da obrigação.
Art. 584. Servirá de base para o pagamento da contribuição sindical,
pelos agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, a lista de
contribuintes organizada pelos respectivos Sindicatos e, na falta destes,
pelas federações ou confederações coordenadoras da categoria.
Artigo com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A base para o pagamento da contribuição sindical dos agentes ou trabalha
dores autônomos e profissionais liberais é a lista de contribuintes organizada
pelos próprios sindicatos e, na falta destes, pelas federações ou confederações.
Caso não tenha a lista de contribuintes, as entidades sindicais podem obter
as informações necessárias perante os órgãos fiscalizadores da profissão.
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Art. 585. Os profissionais liberais poderão optar pelo pagamento da con
tribuição sindical unicamente à entidade sindical representativa da respecti
va profissão, desde que a exerça, efetivamente, na firma ou empresa e como
tal sejam nelas registrados.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.386 , de 09.12.1976.

O profissional liberal somente recolherá a contribuição para a entidade sin
dical da respectiva profissão se, efetivamente, exercê-la no seu empregador. Por
exemplo, o empregado que exerce as funções de médico na empresa pode re
colher a contribuição sindical para o sindicato dos médicos. No entanto, o mé
dico que exerce as função de gerente de recursos humanos na empresa não pode
recolher a contribuição sindical para o sindicato dos médicos.
O art. 47 da Lei n. 8.906/94 isenta os inscritos na OAB de recolherem a con
tribuição sindical, desde que recolham a contribuição anual para o órgão fiscalizador.
Parágrafo único. Na hipótese referida neste artigo, à vista da manifestação
do contribuinte e da exibição da prova de quitação da contribuição, dada
por Sindicato de profissionais liberais, o empregador deixará de efetuar, no
salário do contribuinte, o desconto a que se refere o art. 582.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O profissional liberal deverá mostrar ao empregador o comprovante de que
recolheu a contribuição sindical para a sua categoria profissional. Caso o profis
sional liberal não apresente o comprovante em tempo hábil, sofrerá um novo
desconto de contribuição sindical para a categoria preponderante do empregador.
O recolhimento da contribuição sindical para o sindicato dos profissionais
liberais ocorre no mês de fevereiro de cada ano.
Art. 586. A contribuição sindical será recolhida, nos meses fixados no
presente Capítulo, à Caixa Econômica Federal, ao Banco do Brasil S/A, ou
aos estabelecimentos bancários nacionais integrantes do Sistema de Arre
cadação dos Tributos Federais, os quais, de acordo com instruções expedidas
pelo Conselho Monetário Nacional, repassarão à Caixa Econômica Federal
as importâncias arrecadadas.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A contribuição sindical deverá ser recolhida perante a Caixa Econômica Fe
deral, o Banco do Brasil S/A ou estabelecimentos bancários integrantes do sis

502

|

ARTS. 586 E 587

OSVALDO DIAS ANDRADE

tema de arrecadação dos tributos federais. Os valores recolhidos por esses es
tabelecimentos bancários serão repassados à Caixa Econômica Federal, que
procederá ao rateio entre os entes beneficiários.
§ Io Integrarão a rede arrecadadora as Caixas Econômicas Estaduais, nas
localidades onde inexistam os estabelecimentos previstos no c a p u t deste
artigo.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Normalmente, as Caixas Econômicas Estaduais integram o sistema de arre
cadação dos tributos federais.
§ 2o Tratando-se de empregador, agentes ou trabalhadores autônomos ou
profissionais liberais, o recolhimento será efetuado pelos próprios, direta
mente ao estabelecimento arrecadador.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Empregadores, agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais
recolhem diretamente as suas contribuições sindicais.
§ 3o A contribuição sindical devida pelos empregados e trabalhadores
avulsos será recolhida pelo empregador e pelo Sindicato, respectivamente.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A contribuição sindical dos empregados, descontada em folha de pagamen
to, é recolhida pelo empregador.
A contribuição sindical dos trabalhadores avulsos é recolhida pelo sindica
to da respectiva categoria.
§§ 4o a 6o ( S u p r im id o s p e la L e i n . 6 .3 8 6 , d e 0 9 .1 2 .1 9 7 6 .)

Art. 587. O recolhimento da contribuição sindical dos empregadores
efetuar-se-á no mês de janeiro de cada ano, ou, para os que venham a estabelecer-se após aquele mês, na ocasião em que requeiram às repartições o
registro ou a licença para o exercício da respectiva atividade.
Artigo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Os empregadores recolhem a sua contribuição sindical no mês de janeiro de
cada ano. Caso a empresa venha a se constituir após o mês de janeiro, o reco
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lhimento da contribuição sindical se dará por ocasião em que requeira o regis
tro para o exercício da atividade no órgão competente.
Art. 588. A Caixa Econômica Federal manterá conta-corrente intitulada
“Depósitos da Arrecadação da Contribuição Sindical”, em nome de cada uma
das entidades sindicais beneficiadas, cabendo ao Ministério do Trabalho cien
tificá-la das ocorrências pertinentes à vida administrativa dessas entidades.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A entidade, após obter o arquivamento do seu estatuto social no Ministério
do Trabalho e Emprego, adquire a personalidade jurídica de sindicato, passando
a representar toda a categoria. Como entidade sindical, recebe um código para
movimentação da conta Depósitos de Arrecadação da Contribuição Sindical,
administrada pela Caixa Econômica Federal.
O Ministério do Trabalho e Emprego deve informar à Caixa Econômica Fe
deral todas as alterações administrativas que ocorrerem na entidade sindical,
tais como desmembramentos, fusões e extinções.
§ Io Os saques na conta-corrente referida no c a p u t deste artigo far-se-ão
mediante ordem bancária ou cheque com as assinaturas conjuntas do Pre
sidente e do Tesoureiro da entidade sindical.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

Para efetuar saques da conta Depósitos de Arrecadação da Contribuição Sin
dical, há a necessidade da assinatura conjunta do presidente e do tesoureiro da
entidade sindical.
§ 2o A Caixa Econômica Federal remeterá, mensalmente, a cada entidade
sindical, um extrato da respectiva conta-corrente, e, quando solicitado, aos
órgãos do Ministério do Trabalho.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A Caixa Econômica Federal deve enviar à entidade sindical o extrato m en
sal da conta Depósitos de Arrecadação da Contribuição Sindical, possibilitan
do, assim, maior controle quanto aos valores depositados e sacados.
Art. 589. Da importância da arrecadação da contribuição sindical serão
feitos os seguintes créditos pela Caixa Econômica Federal, na forma das
instruções que forem expedidas pelo Ministro do Trabalho:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
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I - para os empregadores:
Inciso com redação dad a pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

b) 15% (quinze por cento) para a federação;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

c) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

d) 20% (vinte por cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

II - para os trabalhadores:
Inciso com redação dad a pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

a) 5% (cinco por cento) para a confederação correspondente;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

b) 10% (dez por cento) para a central sindical;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

c) 15% (quinze por cento) para a federação;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

d) 60% (sessenta por cento) para o sindicato respectivo; e
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

e) 10% (dez por cento) para a “Conta Especial Emprego e Salário”;
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

I I I - (Revogado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.)
IV - (Revogado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.)
A norma disciplina o rateio do valor arrecadado da contribuição sindical en
tre sindicatos, entidades de grau superior e Estado.
A Lei n. 11.648/2008 trouxe inovações no rateio da contribuição sindical da
categoria profissional. Após sua publicação, as centrais sindicais, mesmo não
tendo a natureza jurídica de entidades sindicais, passaram a receber 10% da
contribuição sindical da categoria profissional, reduzindo, assim, o porcentual
destinado à Conta Especial Emprego e Salário de 20% para 10%.
No entanto, a inconstitucionalidade da Lei n. 11.648/2008 está sendo discuti
da no Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante ADIn n. 4.067, proposta pelo
Partido Democratas (DEM). Atualmente, o julgamento encontra-se suspenso
face ao pedido de vista dos autos pelo Ministro Ayres Britto. Com a aposenta
doria do Ministro Ayres Britto, os autos foram remetidos à Presidência da Corte.
Com relação à contribuição sindical da categoria econômica, a Conta Espe
cial Emprego e Salário permanece com os 20% sobre o valor arrecadado.
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§ Io O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e
Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respec
tiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos
neste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

Para que as centrais sindicais usufruam do beneficio, é necessário que o sin
dicato informe ao Ministério do Trabalho e Emprego a sua filiação à entidade.
§ 2o A central sindical a que se refere a alínea b do inciso II do caput
deste artigo deverá atender aos requisitos de representatividade previstos
na legislação específica sobre a matéria.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

As centrais sindicais somente usufruem do beneficio se atenderem ao requi
sito de representatividade previsto no art. 2o da Lei n. 11.648/2008:
“Art. 2o Para o exercício das atribuições e prerrogativas a que se refere o in
ciso II do caput do art. Io desta Lei, a central sindical deverá cumprir os seguin
tes requisitos:
I - filiação de, no mínimo, 100 (cem) sindicatos distribuídos nas 5 (cinco)
regiões do País;
II - filiação em pelo menos 3 (três) regiões do País de, no mínimo, 20 (vin
te) sindicatos em cada uma;
III - filiação de sindicatos em, no mínimo, 5 (cinco) setores de atividade eco
nômica; e
IV - filiação de sindicatos que representem, no mínimo, 7% (sete por cen
to) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacional.
Parágrafo único. O índice previsto no inciso IV do caput deste artigo será de
5% (cinco por cento) do total de empregados sindicalizados em âmbito nacio
nal no período de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação desta Lei.”
Art. 590. Inexistindo confederação, o percentual previsto no art. 589
desta Consolidação caberá à federação representativa do grupo.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

Inexistindo a confederação, o percentual de 5% sobre o montante arrecada
do que lhe caberia será repassado à federação.
§ I o (Revogado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.)

506

|

ARTS. 590 E 591

OSVALDO DIAS ANDRADE

§ 2o (R e v o g a d o p e la L e i n. 1 1.64 8 , d e 3 1 .0 3 .2 0 0 8 .)

§ 3o Não havendo sindicato, nem entidade sindical de grau superior ou
central sindical, a contribuição sindical será creditada, integralm ente, à
“Conta Especial Emprego e Salário”.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

Mesmo que não haja sindicato, nem entidades sindicais de grau superior ou
centrais sindicais, a contribuição sindical será devida por todos os membros
da categoria e o valor arrecadado integralmente creditado à Conta Especial Em
prego e Salário.
§ 4o Não havendo indicação de central sindical, na forma do § I o do art.
589 desta Consolidação, os percentuais que lhe caberiam serão destinados
à “Conta Especial Emprego e Salário”.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

Caso não haja a indicação da central sindical, o porcentual de 10% sobre o
montante arrecadado que lhe caberia será destinado à Conta Especial Empre
go e Salário.
Art. 591. Inexistindo sindicato, os percentuais previstos na alínea c do
inciso I e na alínea d do inciso II do c a p u t do art. 589 desta Consolidação
serão creditados à federação correspondente à mesma categoria econômica
ou profissional.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

Na hipótese de inexistir sindicato, o porcentual de 60% sobre o m ontante
arrecadado que lhe caberia será destinado à federação.
Parágrafo único. Na hipótese do c a p u t deste artigo, os percentuais pre
vistos nas alíneas a e b do inciso I e nas alíneas a e cdo inciso II do c a p u t do
art. 589 desta Consolidação caberão à confederação.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

Como a federação recebeu o porcentual de 60% que seria destinado ao sin
dicato, o porcentual de 15% que lhe caberia será repassado à confederação.
§ 2o ( S u p r im id o p e la L e i n. 6 .3 8 6 , d e 0 9 .1 2 .1 9 7 6 .)
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Seção II
Da Aplicação da Contribuição Sindical

Art. 592. A contribuição sindical, além das despesas vinculadas à sua
arrecadação, recolhim ento e controle, será aplicada pelos Sindicatos, na
conformidade dos respectivos estatutos, visando aos seguintes objetivos:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

I - Sindicatos de Empregadores e de Agentes Autônomos:
Inciso e alíneas com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

a) assistência técnica e jurídica;
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica;
c) realização de estudos econômicos e financeiros;
d) agências de colocação;
e) cooperativas;
f ) bibliotecas;
g ) creches;
h) congressos e conferências;
i) medidas de divulgação comercial e industrial no País, e no estrangeiro,
bem como em outras tendentes a incentivar e aperfeiçoar a produção nacional;
j) feiras e exposições;
l) prevenção de acidentes do trabalho;
m) finalidades desportivas;
II - Sindicatos de Empregados:
Inciso e alíneas com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

a) assistência jurídica;
b) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica;
c) assistência à maternidade;
d) agências de colocação;
e) cooperativas;
f ) bibliotecas;
g) creches;
h) congressos e conferências;
i) auxílio-funeral;
j) colônias de férias e centros de recreação;
l) prevenção de acidentes do trabalho;
m) finalidades desportivas e sociais;
n) educação e formação profissional;
o) bolsas de estudo;
III - Sindicatos de Profissionais Liberais:
Inciso e alíneas com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
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a) assistência jurídica;
b ) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica;
c) assistência à maternidade;
d) bolsas de estudo;
e) cooperativas;
f ) bibliotecas;
g) creches;
h) congressos e conferências;
i) auxílio-funeral;
j) colônias de férias e centros de recreação;
l) estudos técnicos e científicos;
m) finalidades desportivas e sociais;
n) educação e formação profissional;
o) prêmios por trabalhos técnicos e científicos;
IV - Sindicatos de Trabalhadores Autônomos:
Inciso com redaçdo dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

a) assistência técnica e jurídica;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

b ) assistência médica, dentária, hospitalar e farmacêutica;
Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

c) assistência à maternidade;
Alínea com redaçdo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
d ) bolsas de estudo;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

e) cooperativas;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

f ) bibliotecas;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

g) creches;
Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

h) congressos e conferências;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

i) auxílio-funeral;
Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

j) colônias de férias e centros de recreação;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
l)

educação e formação profissional;

Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

m ) finalidades desportivas e sociais.
Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.
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Considerando que a contribuição sindical tem natureza tributária e deve ser
recolhida por todos os membros da categoria, independentemente de ser ou
não sócio da entidade, a sua destinação há de observar os objetivos elencados
na norma. Atender aos objetivos elencados na norma não representa interferên
cia do Poder Público na organização da entidade sindical, mas sim o cum 
primento da lei. Ressalte-se, o termo Poder Público deve ser interpretado como
órgãos do Poder Executivo, principalmente o Ministério do Trabalho e Em
prego.
O Ministério do Trabalho e Emprego não tem como fiscalizar o cumprimen
to dos objetivos elencados na norma, mas qualquer membro da categoria que
se sentir lesado ou o próprio Ministério Público do Trabalho tem legitimida
de para promover a ação judicial competente. Além disso, o art. 7o da Lei n.
11.648/2008 dispõe que os arts. 578 a 610 da CLT vigorarão até que a lei venha
a disciplinar a contribuição negociai vinculada ao exercício efetivo da negocia
ção coletiva e à aprovação em assembléia geral da categoria.
Logo, os sindicatos devem utilizar os recursos provenientes da contribuição
sindical, visando atender aos objetivos elencados nas alíneas dos incisos I a IV
deste artigo.
No inciso I, estão os sindicatos de empregadores e de agentes autônomos; no
II, dos empregados; no III, dos profissionais liberais; e, no IV, dos trabalhado
res autônomos.
O rol dos objetivos elencados nas alíneas dos incisos I a IV atende às pecu
liaridades de cada classe de entidade sindical. Por exemplo, na a, I (sindicatos
de empregadores e agentes autônomos), consta “assistência técnica e jurídica”,
enquanto, na ayII (sindicato dos empregados), apenas a “assistência jurídica”.
§ Io A aplicação prevista neste artigo ficará a critério de cada entidade,
que, para tal fim, obedecerá, sempre, às peculiaridades do respectivo grupo
ou categoria, facultado ao Ministro do Trabalho permitir a inclusão de
novos programas, desde que assegurados os serviços assistenciais funda
mentais da entidade.
Antigo parágrafo único renum erado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e
com redação dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O parágrafo demonstra a liberdade do sindicato em priorizar alguns dos ob
jetivos elencados no caput da norma. A parte final do parágrafo representa in
terferência do Poder Público na organização da entidade sindical. Portanto,
mesmo com as disposições do art. 7o da Lei n. 11.648/2008, há de se entender
que a presente norm a não foi recepcionada pela Carta Magna de 1988.
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§ 2o Os Sindicatos poderão destacar, em seus orçamentos anuais, até 20%
(vinte por cento) dos recursos da contribuição sindical para o custeio das
suas atividades administrativas, independentemente de autorização minis
terial.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redaçõo
dada pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O sindicato poderá utilizar até o limite de 20% dos recursos da contribuição
sindical para o custeio da sua atividade administrativa.
A parte final do parágrafo representa interferência do Poder Público na or
ganização da entidade sindical.
§ 3o O uso da contribuição sindical prevista no § 2o não poderá exceder
do valor total das mensalidades sociais consignadas nos orçamentos dos
Sindicatos, salvo autorização expressa do Ministro do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

O limite de 20% dos recursos da contribuição sindical para o custeio da ati
vidade administrativa não poderá exceder o valor total das mensalidades so
ciais constante do orçamento da entidade.
A parte final do parágrafo representa interferência do Poder Público na or
ganização da entidade sindical.
Art. 593. As percentagens atribuídas às entidades sindicais de grau supe
rior e às centrais sindicais serão aplicadas de conformidade com o que
dispuserem os respectivos conselhos de representantes ou estatutos.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.

As entidades sindicais de grau superior e as centrais sindicais têm liberdade
quanto à aplicação dos recursos da contribuição sindical.
A destinação dos recursos provenientes do rateio da contribuição sindical
pode ser deliberada pelo conselho de representantes das entidades ou pelos
seus respectivos estatutos.
Parágrafo único. Os recursos destinados às centrais sindicais deverão ser
utilizados no custeio das atividades de representação geral dos trabalhado
res decorrentes de suas atribuições legais.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.648, de 31.03.2008.
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Com relação às centrais sindicais, os recursos provenientes do rateio da con
tribuição sindical devem ser utilizados no custeio de atividades de representa
ção geral dos trabalhadores.
Art. 594. (Revogado pela Lei n. 4.589, de 11.12.1964.)
Seção III
Da C om issão da Contribuição Sindical

Arts. 595 a 597. (Revogados pela Lei n. 4.589, de 11.12.1964.)
Seção IV
D as Penalidades

Art. 598. Sem prejuízo da ação criminal e das penalidades previstas no
art. 553, serão aplicadas multas de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr$ 10.000,00
(dez mil cruzeiros) pelas infrações deste Capítulo, impostas pelas Delegacias
Regionais do Trabalho.
A norm a estabelece a aplicação de multas por desrespeito às disposições do
capítulo.
Parágrafo único. A gradação da m ulta atenderá à natureza da infração e
às condições sociais e econômicas do infrator.
A multa será proporcional à natureza da infração e às condições sociais do
infrator.
Art. 599. Para os profissionais liberais, a penalidade consistirá na suspen
são do exercício profissional, até a necessária quitação, e será aplicada pelos
órgãos públicos ou autárquicos disciplinadores das respectivas profissões
mediante comunicação das autoridades fiscalizadoras.
Os profissionais liberais inadimplentes com o recolhimento da contribuição
sindical ficam suspensos de exercer a profissão até o efetivo recolhimento do
tributo. A punição deve ser aplicada pelos órgãos fiscalizadores da profissão,
como, por exemplo, os Conselhos Regionais.
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Art. 600.0 recolhimento da contribuição sindical efetuado fora do prazo
referido neste Capítulo, quando espontâneo, será acrescido da multa de 10%
(dez por cento), nos 30 (trinta) primeiros dias, com o adicional de 2% (dois
por cento) por mês subsequente de atraso, além de juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês e correção monetária, ficando, nesse caso, o infrator,
isento de outra penalidade.
C a p u t com redação dado pela Lei n. 6.181, de 11.12.1974.

Caso o contribuinte inadimplente pretenda recolher, espontaneamente, a
contribuição sindical vencida, há de se observar os seguintes procedimentos:
a) Recolhimento dentro dos trinta dias após o vencimento - valor principal
acrescido da multa de 10%, além dos juros de mora de 1% ao mês e correção
monetária.
b) Atrasos superiores a trinta dias - valor principal acrescido da multa de
10%, com o adicional de 2% por mês de atraso subsequente ao primeiro, além
dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.
Em ambas as situações, o infrator fica isento de outras penalidades.
§ Io O montante das cominações previstas neste artigo reverterá sucessi
vamente:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 4.589, de 11.12.1964, e com redação dada
pela Lei n. 6.181, de 11.12.1974.

a ) ao Sindicato respectivo;
Alínea acrescentada pela Lei n. 6.181, de 11.12.1974.
b ) à Federação respectiva, na ausência de Sindicato;
Alínea acrescentada pela Lei n. 6.181, de 11.12.1974.
c) à Confederação respectiva, inexistindo Federação.
Alínea acrescentada pela Lei n. 6.181, de 11.12.1974.

O montante das cominações previstas no caput pertence ao sindicato; se não
houver sindicato, à federação; e, se não houver sindicato nem federação, à con
federação. Em suma, não há o rateio.
§ 2o Na falta de Sindicato ou entidade de grau superior, o montante a que
alude o parágrafo precedente reverterá à conta “Emprego e Salário”.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 4.589, de 11.12.1964, e com redação dada
pela Lei n. 6.181 , de 11.12.1974.

Na falta de sindicato e de entidades sindicais de grau superior, o m ontante
das cominações reverterá para a Conta Emprego e Salário.
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Seção V
Disposições Gerais

Art. 601. No ato da admissão de qualquer empregado, dele exigirá o em
pregador a apresentação da prova de quitação da contribuição sindical.
Quando do ato da admissão, cabe ao empregador verificar se o empregado
já recolheu a contribuição sindical do respectivo período. A verificação se dá
mediante simples análise da CTPS do empregado. No referido documento, há
campo específico para o registro da contribuição sindical, com a indicação do
valor recolhido, ano de competência e entidade beneficiada.
No caso dos profissionais liberais e categorias diferenciadas, a comprovação
também pode ocorrer mediante apresentação da guia de recolhimento auten
ticada.
Art. 602. Os empregados que não estiverem trabalhando no mês destina
do ao desconto da contribuição sindical serão descontados no primeiro mês
subsequente ao do reinicio do trabalho.
Se o empregado estiver com o contrato suspenso (ou interrompido, sem au
ferir salário) no mês de março, o desconto da contribuição sindical será no pri
meiro mês subsequente ao de reinicio do trabalho.
Parágrafo único. De igual forma se procederá com os empregados que
forem admitidos depois daquela data e que não tenham trabalhado ante
riormente nem apresentado a respectiva quitação.
Adota-se também o procedimento do caput quando o empregado for admi
tido após o mês de março, salvo se já tiver recolhido a contribuição sindical do
respectivo período.
Art. 603. Os empregadores são obrigados a prestar aos encarregados da
fiscalização os esclarecimentos necessários ao desempenho de sua missão e
a exibir-lhes, quando exigidos, na parte relativa ao pagamento de emprega
dos, os seus livros, folhas de pagamento e outros documentos comprobatórios desses pagamentos, sob pena da multa cabível.
Os empregadores devem atender à fiscalização do trabalho, prestando os es
clarecimentos necessários e exibindo os documentos solicitados referentes ao
recolhimento da contribuição sindical, sob pena de multa.
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Art. 604. Os agentes ou trabalhadores autônomos ou profissionais liberais
são obrigados a prestar aos encarregados da fiscalização os esclarecimentos
que lhes forem solicitados, inclusive exibição de quitação da contribuição
sindical.
Os agentes ou trabalhadores autônomos e os profissionais liberais também
têm a obrigação de atender à fiscalização do trabalho, prestando os esclarecimen
tos necessários e exibindo, quando solicitado, a quitação da contribuição sindical.
Ressalte-se que os profissionais liberais inadimplentes ficam suspensos de
exercer a profissão até o efetivo recolhimento da contribuição sindical.
Art. 605. As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação
de editais concernentes ao recolhimento da contribuição sindical, durante
3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data
fixada para depósito bancário.
Cabe às entidades sindicais publicar edital, no jornal local de maior circula
ção, com relação à contribuição sindical.
A publicação no jornal local de maior circulação deve ocorrer durante três
dias e com a antecedência mínima de dez dias do prazo fixado para o recolhi
mento.
Art. 606. Às entidades sindicais cabe, em caso de falta de pagamento da
contribuição sindical, promover a respectiva cobrança judicial, mediante
ação executiva, valendo como título de dívida a certidão expedida pelas
autoridades regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 925, de 10.10.1969.

Veja nota 1 n a página XXI.

A norm a atribui legitimidade ativa ao sindicato para promover a cobrança
judicial da contribuição sindical pendente. A certidão expedida pelas autori
dades regionais do Ministério do Trabalho e Emprego vale como título da dí
vida. Logo, não há a necessidade de se propor a ação cognitiva de cobrança. O
sindicato ingressa com a ação de execução perante a Justiça do Trabalho, em
conformidade com as disposições do art. 114, III, da Constituição da Repúbli
ca Federativa do Brasil.
§ Io O Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio baixará as instruções
regulando a expedição das certidões a que se refere o presente artigo, das
quais deverá constar a individualização do contribuinte, a indicação do dé
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bito e a designação da entidade a favor da qual é recolhida a importância da
contribuição sindical, de acordo com o respectivo enquadramento sindical.
Veja nota 1 n a página XXI.

A certidão expedida pela autoridade regional do Ministério do Trabalho e
Emprego deve obedecer às instruções baixadas pelo ministro do Trabalho e Em
prego, bem como conter a indicação do débito e a designação da entidade sin
dical beneficiária do crédito.
Norma recepcionada pela Carta Magna de 1988.
A contribuição sindical tem natureza tributária. Portanto, o órgão compe
tente para disciplinar o procedimento de recolhimento e fiscalizar o cum pri
mento da obrigação é o Estado.
§ 2o Para os fins da cobrança judicial da contribuição sindical, são exten
sivos às entidades sindicais, com exceção do foro especial, os privilégios da
Fazenda Pública, para cobrança da dívida ativa.
Na cobrança judicial da contribuição sindical, os sindicatos legitimados no
polo ativo gozam dos privilégios da Fazenda Pública, com exceção do foro pri
vilegiado.
Art. 607. São consideradas como documento essencial ao comparecimento
às concorrências públicas ou administrativas e para o fornecimento às re
partições paraestatais ou autárquicas a prova da quitação da respectiva
contribuição sindical e a de recolhimento da contribuição sindical, descon
tada dos respectivos empregados.
A prova de quitação da contribuição sindical patronal e profissional é requi
sito indispensável para participação nas concorrências públicas.
A rt 608. As repartições federais, estaduais ou municipais não concederão
registro ou licenças para funcionam ento ou renovação de atividades aos
estabelecim entos de em pregadores e aos escritórios ou congêneres dos
agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais, nem concede
rão alvarás de licença ou localização, sem que sejam exibidas as provas de
quitação da contribuição sindical, na forma do artigo anterior.
Para obter a concessão do registro ou licença de funcionamento, os empre
gadores, agentes ou trabalhadores autônomos e profissionais liberais deverão
comprovar a quitação da contribuição sindical patronal e profissional.
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Parágrafo único. A não observância do disposto neste artigo acarretará,
de pleno direito, a nulidade dos atos nele referidos, bem como dos mencio
nados no art. 607.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 6.386, de 09.12.1976.

A ausência da prova de quitação da contribuição sindical acarretará, de ple
no direito, a nulidade do ato que concedeu o registro ou a licença de funciona
mento, bem como das licitações em concorrências públicas.
Art. 609.0 recolhimento da contribuição sindical e todos os lançamentos
e movim entos nas contas respectivas são isentos de selos e taxas federais,
estaduais ou municipais.
O recolhimento e toda a movimentação da conta em que os recursos da con
tribuição sindical forem depositados são isentos de taxas federais, estaduais e
municipais.
A rt 610. As dúvidas no cumprimento deste Capítulo serão resolvidas pelo
D iretor-G eral do D epartam ento Nacional do Trabalho, que expedirá as
instruções que se tornarem necessárias à sua execução.
Artigo com redação dada pela Lei n. 4.589, de 11.12.1964.

A contribuição sindical permanece com a natureza jurídica de tributo, razão
pela qual cabe ao Estado regulamentar a sua arrecadação, seu recolhimento e
rateio.
Norma recepcionada pela Carta Magna de 1988, pois não representa inter
ferência na organização das entidades sindicais.
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TÍTULO VI
DAS CONVENÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO
Título com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Art. 611. Convenção Coletiva de Trabalho é o acordo de caráter norma
tivo, pelo qual dois ou mais Sindicatos representativos de categorias econô
micas e profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis, no âmbi
to das respectivas representações, às relações individuais do trabalho.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A negociação coletiva, instrumento da autonomia privada coletiva, poder de
autorregulamentação dos interesses próprios, é considerada instituto da de
mocracia nas relações trabalho-capital porque: expressa a liberdade sindical; é
instrumento de pacificação dos conflitos coletivos de trabalho e de participa
ção dos trabalhadores na fixação das normas e condições de trabalho; atende
à dinâmica das normas de trabalho que supera a lentidão legislativa e as insu
ficiências da contratação individual; é instrumento de flexibilização das con
dições de trabalho (art. 7o, VI, XIII e XIV, da CF) e de adequação das normas
que regem as relações de trabalho.
O convênio coletivo é considerado gênero que comporta duas espécies: a) a
convenção coletiva de trabalho, que é negociada entre um ou mais sindicatos
profissionais e um ou mais sindicatos patronais da mesma categoria, com efi
cácia geral para toda a categoria de trabalhadores representada; b) o acordo co
letivo de trabalho, negociado entre sindicato profissional e uma ou mais em
presas diretamente, a ser aplicável no âmbito das empresas signatárias.
Referente aos níveis de contratação coletiva no sistema brasileiro, pode-se
afetar toda uma categoria - setorial ou ramo de atividade - profissional e econô
mica e por empresa. Assim, os níveis podem ser: nacional, regional, municipal
ou de âmbito localizado em várias empresas, em uma empresa, uma seção da
empresa ou até membros específicos de uma empresa. Enfim, a negociação co
letiva pode ser por categoria, inclusive categoria diferenciada, e por empresa,
sem qualquer articulação entre tais níveis. Quanto ao âmbito geográfico, o cam
po de aplicação da norma coletiva é o que coincide com a base territorial das
entidades contratantes, que não pode ser inferior a um município (art. 8o, II,
da CF).
É o negócio jurídico entre os sindicatos das categorias econômica e profissio
nal destinado à estipulação de normas e condições de trabalho a serem aplica
das aos contratos individuais de trabalho. A norma coletiva constante da conven
ção coletiva tem por destinatários os integrantes das categorias representadas
pelos sindicatos dos trabalhadores e das empresas. Os efeitos da negociação al

518

|

ART.611

IVANIC0NT1NI BRAMANTE

cançam todos os empregados abrangidos na representação da entidade que ce
lebrou a norma coletiva - convenção coletiva - e os empregados da empresa acordo coletivo - , independentemente de filiação sindical. Portanto, a eficácia
da convenção coletiva cifra-se ao âmbito de representação dos sindicatos sig
natários. O seu caráter é normativo, uma vez que as normas coletivas de traba
lho aplicam-se aos contratos individuais de trabalho em curso e àqueles cele
brados na vigência da convenção coletiva.
§ Io É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais
celebrar Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente
categoria econômica, que estipulem condições de trabalho, aplicáveis no
âmbito da empresa ou das empresas acordantes às respectivas relações de
trabalho.
Antigo parágrafo único renum erado pela Lei n. 2.693 , de 23.12.1955, e com
redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O acordo coletivo de trabalho é o negócio jurídico entre um sindicato profis
sional e uma ou mais empresas destinado à fixação de normas e condições de
trabalho a serem aplicáveis aos contratos individuais de trabalho incluídos no
âmbito das respectivas representações. O acordo coletivo firmado entre sindi
cato dos trabalhadores e empresas vincula apenas as partes acordantes, não
obriga aqueles que não figuraram como partes, ainda que da mesma categoria
profissional ou econômica.
Quanto ao conteúdo, não há diferenças entre convenção e acordo coletivo.
A distinção reside no âmbito subjetivo e de aplicação, uma vez que os sujeitos
do acordo coletivo são, de um lado, o sindicato profissional e, de outro, uma
ou mais empresas. Assim, no âmbito nacional e setorial, os sujeitos da nego
ciação coletiva são as entidades sindicais, tanto dos trabalhadores como dos
empregadores. No âmbito da empresa, são os sindicatos profissionais e o em 
pregador, ou um grupo de empregadores diretamente interessados. As empre
sas isoladas ou em grupo, portanto, detêm legitimação para firmar, diretamen
te, acordos coletivos em nível localizado.
§ 2o As Federações e, na falta destas, as Confederações representativas de
categorias econômicas ou profissionais poderão celebrar convenções cole
tivas de trabalho para reger as relações das categorias a elas vinculadas,
inorganizadas em Sindicatos, no âmbito de suas representações.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955, e com redação dada
pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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A CF, em seu art. 8o, VI, estabelece a obrigatória participação dos sindicatos
nas negociações coletivas. Regra geral, a legitimação para a negociação coleti
va e para a estipulação de convenção e acordo coletivos é do sindicato. Na hi
pótese de categorias não organizadas em sindicatos, as federações e, na falta
destas, as confederações representativas de categorias econômicas e profissio
nais poderão celebrar convenções coletivas de trabalho. Trata-se, no caso, de
legitimação subsidiária.
A negociação supracategorial existe de modo informal, pois a lei não reco
nhece às centrais sindicais legitimidade para a negociação coletiva. De fato, elas
negociam com o governo e com os empresários, mas, juridicamente, não po
dem contratar coletivamente. As centrais sindicais são consideradas associa
ções civis congregadoras entre sindicatos e entre categorias, portanto, só po
dem defender os interesses dos seus membros ou associados.
Vale destacar que, a partir da Lei n. 11.648/2008, as centrais sindicais passa
ram a compor a estrutura legal sindical brasileira. A central sindical é definida
pela lei como “entidade de representação geral dos trabalhadores, constituída em
âmbito nacional” (art. Io, caput), tendo como atribuição a coordenação da “re
presentação dos trabalhadores por meio das organizações sindicais a ela filiadas”
(art. Io, I), bem como a participação “em fóruns, colegiados de órgãos públicos
e demais espaços de diálogo social que possuam composição tripartite” (art. Io,
II), de interesse geral dos trabalhadores. Portanto, não possuem as prerrogativas
e as funções próprias das entidades sindicais, sofrendo restrições para ajuizamento de ação de dissídios coletivos, negociação coletiva e declaração de greve.
Na negociação, as centrais sindicais detêm poderes de atuação mediadora,
ao lado dos sindicatos, e, no instrumento normativo - acordo ou convenção - ,
é necessária a subscrição dos sindicatos filiados para legitimar a vontade cole
tiva. Quanto à negociação coletiva, a doutrina reconhece que as centrais sindi
cais têm uma atuação meramente política, de pressão e de lobby à obtenção de
novas e favoráveis condições de trabalho e de harmonização dos interesses da
classe com objetivo de proteção genérica dos trabalhadores.
A Constituição assegura a participação dos trabalhadores e dos empregado
res nos colegiados dos órgãos públicos em que os interesses profissionais ou
previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação (art. 10 da CF). Em re
gra, as leis que tratam da matéria conferem às centrais sindicais o direito de in
dicar os representantes dos trabalhadores que terão assento nos referidos co
legiados (Lei n. 8.036/90 - FGTS - , e Lei n. 8.212/91 - seguridade social).
Ainda, a execução de programas e repasse das verbas do Fundo de Amparo ao
Trabalhador, destinadas à profissionalização e à requalificação profissional, pri
vilegiam as centrais sindicais. Portanto, apresentam elas considerável grau de
representatividade dos trabalhadores em geral.
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Art. 612. Os Sindicatos só poderão celebrar Convenções ou Acordos Cole
tivos de Trabalho, por deliberação de Assembléia Geral especialmente convo
cada para esse fim, consoante o disposto nos respectivos Estatutos, depen
dendo a validade da mesma do comparecimento e votação, em primeira
convocação, de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, se se tratar de
Convenção, e dos interessados, no caso de Acordo e, em segunda, de 1/3 (um
terço) dos membros.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Os requisitos procedimentais para a celebração de convenção e acordo cole
tivos são: convocação de assembléia geral específica; convocação na forma dos
estatutos do sindicato; quorum mínimo em primeira convocação: dois terços
dos associados para a convenção e dois terços dos interessados para o acordo;
em segunda convocação, um terço dos membros. No que se refere à convoca
ção da assembléia, deve ser feita na forma do estatuto sindical. Se o estatuto da
entidade sindical estabelecer prazo mínimo entre a data da publicação do edi
tal e a realização da assembléia, ele deve ser observado, sob pena de nulidade
(OJ n. 35 do TST - SDC).
O edital de convocação para a assembléia geral extraordinária deve ser pu
blicado em jornal que circule em cada um dos municípios componentes da
base territorial do sindicato, em atendimento ao princípio da ampla publici
dade. Não tem validade o edital de convocação para a assembléia geral extraor
dinária publicado apenas no Diário Oficial do Estado, em face da dificuldade
de acesso aos associados a esse órgão de publicação (TST-RODC n. 619985/99,
rei. Min. Rider de Brito).
Titular do interesse ou direito coletivo é a categoria. É a assembléia geral ex
traordinária, mediante expressão da vontade coletiva da categoria, com obser
vância do quorum legal, que concede à diretoria do sindicato poderes para ne
gociar e firmar convenção e acordo coletivos de trabalho. Número ínfimo de
empregados participantes da assembléia geral, em cotejo com a quantidade dos
membros da categoria, não confere representatividade ao sindicato para a ne
gociação coletiva. A assembléia geral do sindicato profissional delibera sobre a
pauta de reivindicações com vistas à celebração de convenção ou acordo cole
tivo de trabalho. Se o quorum for inexpressivo, dem onstra a inexistência da
vontade coletiva e, sobretudo, o desinteresse da categoria em legitimar o sin
dicato para as negociações coletivas. A autorização para que o sindicato nego
cie deve ser conferida em assembléia dos trabalhadores, exigida por lei que im
põe a observância a um quorum legalmente previsto. Há quem afirme que o
quorum a ser observado é aquele previsto no estatuto do sindicato; portanto,
estaria assim tacitamente derrogado o art. 612 da CLT, diante do comando cons
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titucional de vedação de interferência estatal na organização e atividade sindi
cais (art. 8o, caputy da CF).
Parágrafo único. O quorum de comparecimento e votação será de 1/8 (um
oitavo) dos associados em segunda convocação, nas entidades sindicais que
tenham mais de 5.000 (cinco mil) associados.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Nas entidades sindicais que tenham mais de cinco mil associados, o quorum
de comparecimento e votação, em segunda convocação, é fixado em um oita
vo dos associados.
Art. 613. As Convenções e os Acordos deverão conter obrigatoriamente:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

I - designação dos Sindicatos convenentes ou dos Sindicatos e empresas
acordantes;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

II - prazo de vigência;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

III - categorias ou classes de trabalhadores abrangidas pelos respectivos
dispositivos;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

IV - condições ajustadas para reger as relações individuais de trabalho
durante sua vigência;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

V - normas para a conciliação das divergências surgidas entre os conve
nentes por motivos da aplicação de seus dispositivos;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

VI - disposições sobre o processo de sua prorrogação e de revisão total
ou parcial de seus dispositivos;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

VII - direitos e deveres dos empregados e empresas;
Inciso com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

VIII - penalidades para os Sindicatos convenentes, os empregados e as
empresas em caso de violação de seus dispositivos.
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As cláusulas de conteúdos obrigatórios nas convenções coletivas, estabele
cidas por lei, são: a designação das partes; o prazo de vigência; as categorias
profissionais e econômicas abrangidas; as condições de trabalho ajustadas; as
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normas de procedimento de conciliação das divergências; as normas de proce
dimento de prorrogação e revisão; os direitos e deveres dos empregados e das
empresas; as penalidades ou multas. No que se refere ao prazo de vigência, a
ausência da cláusula não importa em nulidade absoluta, pois, ao ser desenca
deada, resta a disposição legal no sentido de que o prazo de vigência não pode
ser superior a dois anos (art. 614, § 3o, da CLT).
O prazo de vigência possuía grande importância, na medida em que as con
dições de trabalho fixadas na norma coletiva vigoravam pelo prazo assinalado,
não integrando de forma definitiva os contratos individuais de trabalho, na
forma da antiga redação da Súmula n. 277 do TST, excepcionado o direito ad
quirido incorporado de modo definitivo ao patrimônio jurídico do emprega
do. No entanto, o TST, por meio da Resolução n. 185/2012, alterou o entendi
m ento anterior, para determ inar que as cláusulas dos acordos e convenções
coletivas integram os contratos de trabalho, e sua modificação fica condicio
nada a posterior negociação coletiva.
Prevalece, portanto, o princípio da ultratividade das normas coletivas, cuja
alteração apenas pode ser efetivada por nova negociação entre os atores sociais.
Ressalte-se que o TST tem aplicado, recentemente, o princípio da temporalidade para aplicação da Súmula n. 277, em respeito à segurança jurídica das re
lações e ao ato jurídico perfeito.
“Recurso de revista. Ultratividade das norm as coletivas. Jornada especial
12x36. Art. 614, § 3o, da CLT. Inaplicabilidade da nova redação da Súmula n.
277/TST à hipótese. A antiga redação da Súmula n. 277 desta Corte disciplina
va que os diplomas coletivos e suas regras vigoravam pelo prazo assinado, não
integrando, de forma definitiva, os contratos individuais de trabalho, critério
extensível a CCTs e ACTs por força da OJ n. 322 da SBDI-1 do TST. A redação
da Súmula n. 277/TST, contudo, foi alterada em 14.09.2012, passando a vigo
rar com a seguinte redação: ‘As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou
convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somente
poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de tra
balho’. Na hipótese dos autos, verifica-se que a norma coletiva autorizadora da
jornada especial 12x36, objeto da controvérsia, é anterior à nova redação da
Súmula n. 277/TST, de 2012, tendo vigorado no início da década passada, pelo
que aplicável o entendimento vigente à época na antiga redação da citada Sú
mula. É que, à diferença das demais Súmulas, a de n. 277 não trata da interpre
tação jurídica sobre um ou outro direito apenas, porém todo um forte univer
so da ordem jurídica (CCTs e ACTs), não podendo produzir efeitos antes do
ano de sua própria existência, ou seja, ao longo de 2012. Assim, o TRT, ao con
siderar válida a jornada 12x36, por todo o período imprescrito (18.01.2004 a
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24.09.2008), com base em uma convenção coletiva de trabalho de 1999, ou seja,
com a vigência expirada, segundo os termos da antiga redação da Súmula n.
277/TST, violou os termos do art. 614, § 3o, da CLT. Recurso de revista conhe
cido e provido” (TST, RR n. 8300-18.2009.5.04.0771,3a T., rei. Min. Maurício
Godinho Delgado, j. 15.05.2013, D E J T 17.05.2013).
É com um as partes estabelecerem, nas convenções e nos acordos coletivos,
normas e condições de trabalho que já constam da lei. Já a multa por descumprimento de cláusula de convenção e acordo coletivo de trabalho é devida mes
mo que a obrigação seja mera repetição de texto da CLT (Súmula n. 384 do TST).
Parágrafo único. As Convenções e os Acordos serão celebrados por escri
to, sem emendas nem rasuras, em tantas vias quantos forem os Sindicatos
convenentes ou as empresas acordantes, além de uma destinada a registro.
Parágrafo com redaçao dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O preceito reforça a natureza solene das convenções e dos acordos coletivos,
já que a observância da forma escrita é inerente à própria existência das cláu
sulas obrigatórias constantes do caput. Como corolário, inexiste a forma ver
bal ou tácita. Quanto às emendas e rasuras, a sua verificação não implica nulidade, porquanto a irregularidade é sanável, mediante notificação das partes
para a devida correção, nos termos da Instrução Normativa MTE/SRT n. 1/2004,
art. 4o, § 4o. O mesmo pode ser dito quanto ao número de vias equivalente ao
número das partes celebrantes.
Por fim, a cópia destinada ao registro é requisito para a validade erga omnes,
possibilitando a consulta pública, além de ter finalidades estatísticas; porém,
não permite ao órgão depositante o questionamento sobre a legitimidade das
partes, a representatividade ou o teor das cláusulas; o órgão deve, entretanto,
encaminhar denúncia ao Ministério Público do Trabalho (art. 6o da mencio
nada Instrução, com redação dada pela IN SRT n. 2/2005).
Art. 614. Os Sindicatos convenentes ou as empresas acordantes promo
verão, conjunta ou separadamente, dentro de 8 (oito) dias da assinatura da
Convenção ou Acordo, o depósito de uma via do mesmo, para fins de regis
tro e arquivo, no Departamento Nacional do Trabalho, em se tratando de
instrumento de caráter nacional ou interestadual, ou nos órgãos regionais
do Ministério do Trabalho e Previdência Social nos demais casos.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Veja nota 1 n a p ágin a XXL
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A CF reconhece a força normativa das convenções e dos acordos coletivos de
trabalho (art. 7o, XXVI, da CF). Não se exige mais o ato de homologação da
norm a coletiva pelo órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, como con
dição de validade, pois a Carta Constitucional veda a interferência estatal na
atividade sindical (art. 8o, I, da CF). Destarte, a convenção e o acordo coletivos
são instrumentos de composição coletiva autoaplicáveis, não necessitam de ho
mologação administrativa nem judicial para surtir eficácia e exigibilidade. De
vem apenas ser depositados perante órgão do Ministério do Trabalho e Em
prego para fins de registro, arquivo, publicidade e início da vigência. Diante do
efeito da publicidade com o depósito da norma coletiva no órgão do Ministé
rio do Trabalho e Emprego, é dispensável a publicação no Diário Oficial Com
relação aos efeitos dos instrumentos coletivos, não existe procedimento admi
nistrativo de extensão da norm a coletiva negociada, mas, em se tratando de
sentença normativa que soluciona os conflitos trabalhistas pelo Judiciário, é
possível a extensão judicial das condições de trabalho (art. 868 da CLT).
Desde 2007, os Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho devem ser depo
sitados por meio do sistema MEDIADOR, nos termos da Portaria n. 282/2007.
§ Io As Convenções e os Acordos entrarão em vigor 3 (três) dias após a
data da entrega dos mesmos no órgão referido neste artigo.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

No que se refere à vigência da norm a coletiva, o prazo inicial da vigência é
de três dias após a data da entrega no órgão administrativo laborai para arqui
vamento. O registro é ato administrativo vinculado, sendo vedada a recusa do
recebimento, bem como a análise e controle administrativos do conteúdo. A
ilegalidade pode ser objeto de controle judicial, mediante ação de nulidade das
cláusulas da norm a coletiva, que pode ser ajuizada pelo interessado, em con
trole difuso, e pelo Ministério Público do Trabalho em controle direto (art. 83
da LC n. 75/93).
§ 2o Cópias autênticas das Convenções e dos Acordos deverão ser afixadas
de modo visível, pelos Sindicatos convenentes, nas respectivas sedes e nos
estabelecimentos das empresas compreendidas no seu campo de aplicação,
dentro de 5 (cinco) dias da data do depósito previsto neste artigo.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Os sindicatos e as empresas que firmaram a norma coletiva devem dar am 
pla publicidade ao seu conteúdo, afixando cópias, de modo visível, em suas se
des e nos ambientes dos respectivos âmbitos de aplicação.
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§ 3o Não será permitido estipular duração de Convenção ou Acordo su
perior a 2 (dois) anos.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O dispositivo legal em apreço fixa o prazo máximo de vigência da norma co
letiva oriunda da autonomia privada coletiva. Já o prazo final da eficácia dos
convênios coletivos é o que nele tenham previsto as partes; mas, pela lei, não
pode ser superior a dois anos, embora possa ser objeto de prorrogação, revi
são, denúncia, revogação total ou parcial (art. 615 da CLT).
De acordo com a atual redação da Súmula n. 277 do C. TST, “as cláusulas
normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contra
tos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas
mediante negociação coletiva de trabalho”. Com isso, o § 3o do art. 614 da CLT
deixou de ter eficácia, pois se normas previstas nos acordos ou convenções co
letivas de trabalho passam a integrar o contrato de trabalho e apenas podem
ser alteradas por posterior negociação coletiva, não mais há que se falar em vi
gência temporal de suas regras.
As sentenças normativas podem ter prazo assinalado, devendo ser observa
do o limite de quatro anos previsto no art. 868, parágrafo único, da CLT. Mes
mo quando há omissão quanto ao prazo de vigência, este limite deve ser respei
tado (OJ n. 322 da SDI-1 do Col. TST), salvo revisão anual quando modificarem
as circunstâncias que as ditaram (art. 873 da CLT). No que concerne à integra
ção das normas coletivas aos contratos individuais de trabalho, ao transcorrer
o prazo de vigência, as convenções, os acordos coletivos e a sentença norm ati
va deixam de ter eficácia para os trabalhadores que venham a ser contratados.
A dúvida surge quanto à incorporação de vantagens no que se refere aos an
tigos trabalhadores que já as usufruíram. A antiga jurisprudência do C. TST
entendia que “as condições de trabalho alcançadas por força de sentença nor
mativa vigoram no prazo assinado, não integrando, de forma definitiva, os con
tratos” (redação revogada da Súmula n. 277 do TST). Quando se trata de nor
ma de fonte negociai, a matéria é divergente: alguns não aceitam a sobrevida
da norm a coletiva, outros a aceitam até que outra norm a a substitua, porém o
TST não aceitava a ultratividade das normas coletivas. Atualmente, a doutrina
e a jurisprudência parecem buscar a harm onia entre todos os princípios e o
TST, por meio da Resolução n. 185/2012, que alterou a redação da Súmula n.
277 para determinar que as cláusulas dos acordos e convenções coletivas inte
gram os contratos de trabalho e sua modificação fica condicionada a posterior
negociação coletiva.
Assim, as normas coletivas não perdem sua eficácia com o simples decorrer do
prazo de vigência, mas apenas quando firmada nova regra ou revista a anterior.
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Ao contrário do que ocorre com os acordos e convenções coletivas de traba
lho, as normas criadas por sentença normativa não se incorporam aos contra
tos de trabalho e possuem vigência condicionada à elaboração de convenção ou
acordo coletivo de trabalho que a revogue de forma expressa ou tácita, ou quan
do atingido o prazo máximo legal de quatro anos de vigência, de acordo com o
Precedente Normativo n. 120 do C. TST.
Art. 615. O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação
total ou parcial de Convenção ou Acordo ficará subordinado, em qualquer
caso, à aprovação de Assembléia Geral dos Sindicatos convenentes ou partes
acordantes, com observância do disposto no art. 612.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A convenção e o acordo coletivos de trabalho são instrumentos normativos
que envolvem relações de trato sucessivo, as quais se desenvolvem durante o
prazo de vigência, de sorte a serem passíveis de alterações em seu curso pela in
cidência da teoria da imprevisão. Portanto, podem ser prorrogados, revisados,
denunciados ou revogados. Os mesmos requisitos procedimentais de convo
cação da assembléia e de quorum deliberativo, previstos no art. 612 da CLT, são
exigidos para o processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, to 
tal ou parcial, de convenção e acordo coletivos de trabalho.
§ Io O instrumento de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação de
Convenção ou Acordo será depositado, para fins de registro e arquivamen
to, na repartição em que o mesmo originariamente foi depositado, obser
vado o disposto no art. 614.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O mesmo requisito formal de depósito do instrumento normativo perante
o órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, para fins de registro, arquivo,
publicidade e vigência, previsto no art. 614 da CLT, é exigido também para o
processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação, total ou parcial, de
convenção e de acordo coletivo de trabalho.
§ 2o As modificações introduzidas em Convenção ou Acordo, por força
de revisão ou de revogação parcial de suas cláusulas, passarão a vigorar 3
(três) dias após a realização do depósito previsto no § Io.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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O prazo de vigência da norm a coletiva prorrogada, revisada ou da sua de
núncia ou revogação ocorre três dias após a data da entrega do instrum ento
no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego. Aplica-se, portanto, a mesma
regra fixada no art. 614, § Io, da CLT.
Art. 616. Os Sindicatos representativos de categorias econômicas ou
profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação
sindical, quando provocados, não podem recusar-se à negociação coletiva.
C a p u t com redaçõo dado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O processo de elaboração da norm a coletiva inicia-se pela provocação da
parte interessada em negociar. Este dispositivo apresenta o princípio do dever
de negociar. Dever de negociar não significa dever de contratar, mas sim de
atender ao chamado para dialogar, ouvir proposta, responder, justificadamente, se aceita ou não e formular contraproposta. Se for devidamente provocada,
a parte não pode, sem motivo ponderoso, recusar-se à negociação, sob pena de
caracterização da deslealdade e da má-fé. Dispõe o art. 8o, VI, da Constituição
ser obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas.
Alguns interpretam que o texto constitucional consagra o princípio do m o
nopólio sindical. À vista da estrutura sindical brasileira, a priori, confere-se ape
nas aos sindicatos a função de defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou
individuais da categoria (art. 8o, III, da CF e arts. 513 e 872 da CLT). Outros
entendem que não há possibilidade de negociação coletiva, em qualquer nível,
sem a presença sindical, e não há possibilidade de negociação com outras uni
dades negociadoras. Entretanto, se houver recusa à negociação pelo sindicato,
é possível a legitimação negociai subsidiária das federações e das confederações
para celebração de acordos coletivos de trabalho que regulem as relações das
categorias a elas vinculadas: a) quando os trabalhadores não estão organizados
em sindicatos em dada base territorial (art. 611, § 2o, da CLT); b) quando o sin
dicato, provocado pelos trabalhadores, não assume a condução das negocia
ções (art. 617 e parágrafos da CLT); ou c) não assume a condução da greve e
da negociação e, assim, a Lei n. 7.783/89 confere legitimação à comissão de ne
gociação eleita em assembléia dos trabalhadores para conduzir a greve e nego
ciar, até o final, solução, inclusive ajuizar ação no Judiciário Trabalhista.
O art. 11 da Constituição prevê o direito de eleição de representante no lo
cal de trabalho, mas não estabelece os poderes, as competências, os direitos e
as garantias. Portanto, a representação sob comento não tem legitimidade para
a negociação coletiva. A lei prevê ainda outra modalidade de representação no
local de trabalho: a Comissão de Prevenção de Acidente de Trabalho (CIPA),
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incumbida de zelar pelo meio ambiente de trabalho, mas sem poderes para fir
mar acordos coletivos. Na prática, mediante acordos e convenções coletivas, os
sindicatos têm negociado a extensão dos poderes da CIPA, de modo a transfor
mar as referidas comissões em representação única dos trabalhadores no local
de trabalho, técnica utilizada para aproveitar uma comissão já existente agasalhada pelo m anto legal, cujos membros são detentores de estabilidade provi
sória enquanto no exercício do mandato representativo. Ainda, as centrais sin
dicais não estão legitimadas à negociação coletiva, conforme a Lei n. 11.648/2008.
§ Io Verificando-se recusa à negociação coletiva, cabe aos Sindicatos ou
empresas interessadas dar ciência do fato, conforme o caso, ao Departamen
to Nacional do Trabalho ou aos órgãos regionais do Ministério do Trabalho
e Previdência Social para convocação compulsória dos Sindicatos ou em
presas recalcitrantes.
Parágrafo com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O procedimento negociai, no início, é formal. Inicia-se pelas tratativas dire
tas entre as partes envolvidas no conflito coletivo, pelo encam inham ento de
pautas de reivindicações e pelo agendamento de reuniões, ou ainda, a pedido
das partes, mediante intervenção de mediação da Superintendência Regional
do Trabalho ou de mediação do Ministério Público do Trabalho (LC n. 75/93).
Destarte, diante da recusa à negociação coletiva, a parte interessada poderá re
querer junto à Superintendência Regional do Trabalho reunião para tentativa
de negociação, caso em que haverá convocação da parte recalcitrante para comparecimento.
§ 2o No caso de persistir a recusa à negociação coletiva, pelo desatendimento às convocações feitas pelo Departamento Nacional do Trabalho ou
órgãos regionais do Ministério do Trabalho e Previdência Social ou se ma
lograr a negociação entabulada é facultada aos Sindicatos ou empresas in
teressadas a instauração de dissídio coletivo.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Veja nota 1 n a página XXI.

Na hipótese de tentativa frustrada de negociação, as partes podem valer-se de
mediadores da Superintendência Regional do Trabalho ou do Ministério Públi
co do Trabalho ou ainda de processo judicial perante a Justiça do Trabalho - dis
sídio coletivo - , que tem poder de estabelecer cláusulas e condições de trabalho
- poder normativo da Justiça do Trabalho (art. 114 da CF). Diante da convoca
ção da Superintendência Regional do Trabalho, a parte poderá: não comparecer
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ou comparecer e não aceitar as bases da conciliação, restando malograda a nego
ciação. O não atendimento à convocação feita pela Superintendência Regional
do Trabalho significa recusa à negociação. A negociação efetivamente tentada,
porém sem êxito ou malograda, autoriza que a parte interessada, os sindicatos
ou as empresas, instaure a ação de dissídio coletivo prevista no art. 856 da CLT.
O art. 114, § 2o, da CF exige, para a instauração de dissídio coletivo econô
mico, a existência de comum acordo.
O C. TRT da 2a Região, por meio da OJ n. 5 de sua SDC, decidiu que “A au
sência do comum acordo para a instauração do dissídio coletivo implica pro
jeção da norm a coletiva anterior, seja ela autônom a (TST, S. 277) ou heterônom a (TST, PN 120), com a simples atualização dos índices econômicos já
existentes por força da cláusula rebus sic statitibus”.
§ 3o Havendo convenção, acordo ou sentença normativa em vigor, o dis
sídio coletivo deverá ser instaurado dentro dos 60 (sessenta) dias anteriores
ao respectivo termo final, para que o novo instrumento possa ter vigência
no dia imediato a esse termo.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 424, de 21.01.1969.

O dispositivo fixa o prazo de sessenta dias, antecedente ao prazo do termo
final da norma coletiva vigente, para ajuizamento da ação de dissídio coletivo.
Por outras palavras, o ajuizamento da ação de dissídio coletivo deve ser feito
sessenta dias antes da data base da categoria, para que a nova norm a coletiva
possa ter vigência imediata à data base. O não cumprimento do referido pra
zo acarreta a perda da data base e a sentença normativa prolatada na ação de
dissídio coletivo terá vigência: a partir da publicação do acórdão ou a partir da
data do ajuizamento da ação de dissídio coletivo (art. 867, parágrafo único, a,
da CLT), quando não existir norma coletiva anterior - acordo, convenção co
letiva ou sentença normativa.
§ 4o Nenhum processo de dissídio coletivo de natureza econômica será
admitido sem antes se esgotarem as medidas relativas à formalização da
Convenção ou Acordo correspondente.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O esgotamento das negociações coletivas é medida que se impõe. As partes,
de forma autônoma, devem procurar os meios de discussão direta. As medidas
prévias não devem retratar apenas formalidades a serem observadas pelas par
tes, mas sim demonstrar que houve, efetivamente, tentativa de negociação com
o instrumento do diálogo tendente a conciliação. A negociação coletiva é pressu
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posto objetivo da ação coletiva trabalhista para a solução de dissídio coletivo
de natureza econômica (art. 856 da CLT). Para ajuizamento da ação coletiva,
exige-se a prova da efetiva tentativa prévia de negociação, ou da sua recusa, ou
da sua impossibilidade. O não esgotamento das tratativas negociais prévias,
por ser condição indispensável ao ajuizamento da ação de dissídio coletivo,
acarreta a extinção do processo, sem julgamento do mérito (art. 267, IV, do
CPC/73 - art. 485, IV, do CPC/2015 e art. 114, §§ Io e 2o, da CF).
Não obstante exija-se o cumprimento do comum acordo, nos termos do art.
114, § 2o, da CF, para a instauração de dissídio coletivo, o C. TRT da 2a Região
entendeu, por meio da OJ n. 2 de sua SDC, que “A falta de concordância ex
pressa com o ajuizamento do dissídio coletivo econômico poderá ser suprida
na audiência instrutória ou a qualquer tempo no curso do processo”.
Art. 617. Os empregados de uma ou mais empresas que decidirem celebrar
Acordo Coletivo de Trabalho com as respectivas empresas darão ciência de
sua resolução, por escrito, ao Sindicato representativo da categoria profis
sional, que terá o prazo de 8 (oito) dias para assumir a direção dos enten
dimentos entre os interessados, devendo igual procedimento ser observado
pelas empresas interessadas com relação ao Sindicato da respectiva catego
ria econômica.
C a p u t com redoçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O monopólio sindical é quebrado diante da inexistência do sindicato repre
sentativo na base territorial e quando há recusa da entidade sindical em assu
m ir a condução da greve ou da negociação. Os trabalhadores de uma ou de
mais empresas, ou empresários, que decidirem entabular acordo coletivo de tra
balho, deverão provocar os respectivos sindicatos para assumir a direção das
negociações.
Os sindicatos, legítimos representantes das categorias profissional e econô
mica, quando forem provocados pela categoria que representam, não poderão
recusar-se à negociação. Havendo recusa, a lei aponta a solução: indica os ato
res sociais legitimados, subsidiariamente, para a negociação coletiva. A legiti
mação para a negociação coletiva e para a instauração de dissídio coletivo, em
princípio e originariamente, é prerrogativa dos sindicatos.
Em face de inexistência de sindicato ou diante de sua omissão, pela ordem,
defere-se a legitimação às federações e confederações. Trata-se de uma legiti
mação subsidiária e supletiva. As centrais sindicais têm atuação meramente po
lítica, não detêm prerrogativas para negociação, como signatárias dos instru
m entos normativos, tam pouco para instauração de dissídio coletivo. Nada
obsta, contudo, que figurem como mediadoras e coordenadoras ao lado dos
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sindicatos, na posição de assistentes simples coadjuvantes. Trata-se de uma le
gitimação coadjuvante.
Os grupos de trabalhadores não organizados em sindicatos e aqueles que
provocam o sindicato para negociar, mas sofrem recusa, ficam legitimados a
eleger uma comissão negociadora ad hoc, com poderes de negociar, firmar nor
mas coletivas e, inclusive, ajuizar ação de dissídio coletivo. Trata-se da uma le
gitimação originária, no primeiro caso, e subsidiária, supletiva no segundo. A
empresa ou o grupo de empresas não organizadas em sindicatos (art. 618 da
CLT) e ainda aquelas organizadas em sindicatos, mesmo sem a assistência do
sindicato patronal, podem figurar no polo da negociação diretamente.
§ Io Expirado o prazo de 8 (oito) dias sem que o Sindicato tenha se desincumbido do encargo recebido, poderão os interessados dar conhecimen
to do fato à Federação a que estiver vinculado o Sindicato e, em falta dessa,
à correspondente Confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a dire
ção dos entendimentos. Esgotado esse prazo, poderão os interessados pros
seguir diretamente na negociação coletiva até final.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A CF manteve a estrutura sindical hierárquica e piramidal (art. 8o, IV, da CF).
Portanto, recepcionou as regras legais de organização e atuação das federações
e das confederações. Quando não houver sindicato representativo da catego
ria econômica ou profissional, ficam legitimadas as federações respectivas e, na
falta destas, as confederações respectivas para o processo de negociação dos tra
balhadores.
Ainda, quando houver recusa do sindicato em assumir o processo de negocia
ção, os trabalhadores interessados poderão provocar a federação e, na sequên
cia, a confederação para que assumam a condução das tratativas. Portanto, as
entidades sindicais de grau superior têm legitimação originária no primeiro
caso e supletiva ou subsidiária, no segundo caso, para a negociação coletiva e
a instauração de ação judicial de dissídio coletivo (art. 857 da CLT).
O prazo conferido ao sindicato é de oito dias para assumir a direção dos en
tendimentos entre os interessados. Ao expirar o prazo sem que o sindicato te
nha se desincumbido do encargo recebido, é facultado aos interessados dar co
nhecimento do fato à federação a que estiver vinculado o sindicato e, na falta
desta, à confederação, para que, no mesmo prazo, assuma a direção dos enten
dimentos. Após esgotado esse prazo, poderão os interessados prosseguir, dire
tamente, na negociação coletiva até o seu final.
Na hipótese específica de recusa do sindicato e também da federação e con
federação, quando forem provocadas, os trabalhadores deverão eleger a comis
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são de negociação ad hoc, ou representantes da coalizão, que passam a ser de
tentores de poderes negociais no nível da empresa. A comissão-coalizão é
efêmera, temporária, formada para determinado fim. Ao exaurir-se o cum pri
mento da missão negociai que determinou a sua eleição, a comissão ad hoc dei
xa de existir. As regras previstas neste artigo aplicam-se somente ao caso de ne
gociação coletiva tendente ao acordo coletivo, sendo inaplicável em se tratando
de convenção coletiva.
§ 2o Para o fim de deliberar sobre o Acordo, a entidade sindical convoca
rá Assembléia Geral dos diretamente interessados, sindicalizados ou não,
nos termos do art. 612.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A entabulação do acordo coletivo depende da autorização da assembléia ge
ral, especialmente convocada para deliberar sobre a matéria. A convocação, em
regra, deve ser feita pelo sindicato, na forma prevista no art. 612 da CLT. Mas
se o sindicato não assumir a negociação e não convocar a assembléia, a comis
são de negociação ad hoc, especialmente criada, diante da recusa do sindicato,
poderá proceder à convocação, pois, em se tratando de acordo coletivo, deve
rão ser convocados somente os trabalhadores diretamente interessados, asso
ciados ou não ao sindicato.
Art. 618. As empresas e instituições que não estiverem incluídas no en
quadramento sindical a que se refere o art. 577 desta Consolidação poderão
celebrar Acordos Coletivos de Trabalho com os Sindicatos representativos
dos respectivos empregados, nos termos deste Título.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As empresas não organizadas em sindicatos detêm legitimação para a nego
ciação coletiva tendente ao acordo coletivo de trabalho com o sindicato dos
trabalhadores ou, na falta deste, com a federação, e, na falta desta, com a res
pectiva confederação.
Art. 619. Nenhuma disposição de contrato individual de trabalho que
contrarie normas de Convenção ou Acordo Coletivo de Trabalho poderá
prevalecer na execução do mesmo, sendo considerada nula de pleno direito.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Esta regra traz o princípio da hierarquia das fontes de direito. As normas co
letivas, oriundas da vontade coletiva, prevalecem sobre as normas nascidas da
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vontade individual. Entretanto, na hierarquia das normas trabalhistas há de ser
observado o princípio da norma mais favorável ao trabalhador. O contrato in
dividual de trabalho não pode conter cláusulas contrárias àquelas previstas na
convenção e no acordo coletivo de trabalho, salvo se mais benéficas.
Art. 620. As condições estabelecidas em Convenção, quando mais favorá
veis, prevalecerão sobre as estipuladas em Acordo.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O referido dispositivo legal apresenta a solução para a hipótese de concor
rência entre normas coletivas. Há dois princípios que norteiam a matéria: o
princípio da norma mais abrangente e o da norm a mais favorável. Como não
há hierarquia ou reservas de competências materiais entre as convenções cole
tivas e os acordos por empresas, a regra para solução de concorrência entre
normas coletivas de maior abrangência e outra de menor abrangência territo
rial é a prevalência da convenção coletiva sobre o acordo de empresa, quando
mais favorável. Ressalte-se o novo princípio da norma mais recenteyou princí
pio do posterior minor in temporis.
A Constituição de 1988 permite a negociação de adaptação das condições de
trabalho em matéria de jornada e salários (art. 7o, VI, XIII e XIV, da CF). Pode
ocorrer de, na vigência de convenção coletiva setorial, uma empresa isolada pro
vocar o sindicato dos trabalhadores para negociar um acordo de empresa com
redução de vantagens, no que tange a jornada e salários, previstas na convenção
coletiva vigente, como forma de adaptação das condições à realidade econômi
ca da empresa. Nesse caso, o princípio da norma mais favorável deve ser m an
tido pela regra da contrapartida, pois negociação significa transação. Isso por
que o art. 7o, caputy da CF/88 só reconhece a força norm ativa dos acordos e
convenções coletivas no sentido de melhoria da condição social do trabalhador.
A lei não estabelece outros critérios para a solução de possíveis situações de
concorrência conflitante frente à autorização constitucional da negociação de
adaptação. No Brasil, há preferência pela convenção coletiva de setor, mas há
uma tendência de aum ento dos acordos de empresas, porque, atualmente, as
legislações trabalhistas que vêm sendo editadas consagram o princípio do reen
vio, o qual remete às partes a faculdade de negociar os direitos, com reserva de
conteúdo para as negociações em nível de empresa.
A CF/88 consagra o reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos
de trabalho (art. 7o, XXVI) e ainda adota a teoria do reenvio ao admitir, inclu
sive, a validade da negociação coletiva de adaptação sobre redução salarial (art.
7o, VI) e alteração da jornada (art. 7o, XIII e XIV). Exemplo disso é a questão
da participação nos lucros e resultados, garantida pela Constituição, na forma
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da lei (art. 7o, XI), sendo que a Lei n. 10.101/2000 remete a matéria para a ne
gociação mediante comissões eleitas pelos trabalhadores, na empresa, com a par
ticipação sindical. Verifica-se que a natureza da matéria é de interesse específi
co de cada empresa.
Assim, a convenção e o acordo coletivos, quando derrogatórios de direitos,
resultam de negociações coletivas nas quais são feitas concessões recíprocas em
troca de outras vantagens. Desse modo, na interpretação, as normas coletivas
hão de ser consideradas no seu todo, pela aplicação da teoria do conglobamento.
Art. 621. As Convenções e os Acordos poderão incluir, entre suas cláusu
las, disposição sobre a constituição e funcionamento de comissões mistas
de consulta e colaboração, no plano da empresa e participação nos lucros.
Estas disposições mencionarão a forma de constituição, o modo de funcio
namento e as atribuições das comissões, assim como o plano de participação,
quando for o caso.
Artigo com redaçôo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O legislador reconhece as dificuldades de acesso às informações para supedâneo das negociações coletivas, com conhecimento de causa, máxime no que
tange à participação dos trabalhadores nos lucros e resultados da empresa. Ain
da é preciso registrar a necessidade de previsão de normas para a conciliação
das divergências surgidas entre os convenentes por motivos de aplicação e de
cumprimento das normas coletivas objeto da contratação (art. 613, V, da CLT).
No que se refere à comissão de participação nos lucros e resultados, a maté
ria vem tratada na Lei n. 10.101/2000.0 índice de descumprimento da norma
coletiva é alto. Os sindicatos negociam, mas há dificuldades na fiscalização da
aplicação e do cumprimento da norm a coletiva. Desse modo, no que se refere
ao grau de envolvimento dos responsáveis sindicais na aplicação das normas,
existe a possibilidade de inclusão, em norm a coletiva, de constituição de co
missão mista ou paritária de consulta e colaboração, que nunca foi utilizada na
prática. Além disso, a Lei n. 9.958/2000 acrescentou os arts. 625-A a 625-H à
CLT, facultando às partes a criação de comissões de conciliação prévia, de com
posição paritária, no âmbito da empresa, grupo de empresas, do sindicato ou
entre sindicatos, para solução das controvérsias individuais entre empregado
e empregador, nelas incluído o descumprimento de norma coletiva. Mas ain
da há preferência dos atores sociais por recorrer ao Judiciário com a ação de
cumprimento (art. 872 da CLT).
Art. 622. Os empregados e as empresas que celebrarem contratos indivi
duais de trabalho, estabelecendo condições contrárias ao que tiver sido
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ajustado em Convenção ou Acordo que lhes for aplicável, serão passíveis da
multa neles fixada.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este artigo trata da multa normativa. O art. 613, VIII, da CLT estabelece como
cláusula obrigatória nas convenções e nos acordos coletivos a penalidade para
os sindicatos convenentes, para os empregados e para as empresas, em caso de
violação de seus dispositivos. As normas constantes de contrato individual de
trabalho contrárias àquelas ajustadas em convenção ou acordo coletivo são nu
las; além disso, os empregados e as empresas sujeitam-se às multas normativas.
A multa deve ter previsão na norm a coletiva, caso contrário, não poderá ser
cobrada, à míngua de título jurídico. A multa é aplicável somente aos m em 
bros da categoria no âmbito das respectivas representações dos sindicatos e das
empresas convenentes.
Parágrafo único. A multa a ser imposta ao empregado não poderá exceder
da metade daquela que, nas mesmas condições, seja estipulada para a empresa.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A cláusula obrigatória da convenção e do acordo coletivo de imposição de
penalidade sofre limitações. A multa imposta ao empregado não poderá exce
der a metade do valor da multa imposta para a empresa.
Art. 623. Será nula de pleno direito disposição de Convenção ou Acordo
que, direta ou indiretamente, contrarie proibição ou norma disciplinadora
da política econômico-financeira do Governo ou concernente à política
salarial vigente, não produzindo quaisquer efeitos perante autoridades e
repartições públicas, inclusive para fins de revisão de preços e tarifas de
mercadorias e serviços.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

No que tange ao conteúdo, todas e quaisquer matérias sobre condições de
trabalho e sobre produtividade podem ser objeto das convenções e dos acor
dos coletivos, desde que sejam respeitadas a CF e as leis. Será nula a disposição
de normas coletivas que contrarie proibição ou norma disciplinadora de polí
tica econômica e financeira do governo ou política salarial vigente. Em maté
ria de política salarial, a legislação atual determina o reajuste salarial por livre
negociação na data-base, permite a dedução de antecipações já concedidas e
proíbe reajustes automáticos, impondo que os aumentos a título de produtivi
dade estejam amparados por dados objetivos. O caráter imperativo das nor
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mas legais de ordem pública absoluta restringe o campo de atuação da vontade
coletiva. São nulas de pleno direito (art. 9o da CLT) as cláusulas com objetivo
de desvirtuar, de impedir ou de fraudar a aplicação das normas de ordem pú
blica imperativas.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a nulidade será declarada, de
ofício ou mediante representação, pelo Ministro do Trabalho e Previdência
Social ou pela Justiça do Trabalho, em processo submetido ao seu julgamento.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Veja nota 1 n a página XXI.

A lei exige o registro e o depósito do instrum ento normativo - convenção
ou acordo coletivo - no Ministério do Trabalho e Emprego, conforme é pre
visto pelo art. 614 da CLT, para fins de publicidade, mas também para contro
le da legalidade, podendo ser impugnado pelos interessados ou pelo Ministé
rio Público do Trabalho. São nulas as cláusulas convencionais que disponham
em sentido diverso do patamar mínimo legal ou constitucional, salvo expres
sa autorização de flexibilização.
O Ministério Público do Trabalho tem legitimidade para propor ação de nu
lidade de cláusula constante de contrato, acordo ou convenção coletiva (art. 83
da LC n. 75/93) ofensiva à ordem jurídica, ao regime democrático e aos inte
resses e direitos sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), bem como
interesses e direitos coletivos e difusos (art. 129 da CF).
Art. 624. A vigência de cláusula de aumento ou reajuste salarial, que
implique elevação de tarifas ou de preços sujeitos à fixação por autoridade
pública ou repartição governamental, dependerá de prévia audiência dessa
autoridade ou repartição e sua expressa declaração no tocante à possibili
dade de elevação da tarifa ou do preço e quanto ao valor dessa elevação.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Na hipótese de negociação coletiva sobre aum ento ou reajuste salarial que
envolva empresas permissionárias e concessionárias de serviços públicos, é ne
cessário consultar a autoridade pública ou órgão governamental competente
para emissão de declaração sobre os impactos na elevação das tarifas ou pre
ços públicos e eventual repasse ao consumidor.
Art. 625. As controvérsias resultantes da aplicação de Convenção ou de
Acordo celebrado nos termos deste Título serão dirimidas pela Justiça do
Trabalho.
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Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar os litígios decorrentes da
aplicação e do cumprimento das convenções e acordos coletivos. A Lei n. 8.984/95
estendeu a competência aos litígios de cumprimento de norma coletiva mesmo
quando ocorram entre sindicatos ou entre sindicatos e empresa ou empregador.
A EC n. 45/2004 alterou a redação do art. 114 da Carta Federal, atribuindo
a competência à Justiça do Trabalho, inclusive para as ações sobre representa
ção sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindica
tos e empregadores.
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TÍTULO Vl-A
DAS COMISSÕES DE
CONCILIAÇÃO PRÉVIA
Título acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Art. 625-A. As empresas e os sindicatos podem instituir Comissões de
Conciliação Prévia, de composição paritária, com representantes dos em
pregados e dos empregadores, com a atribuição de tentar conciliar os con
flitos individuais do trabalho.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

O presente dispositivo dispõe que as empresas e os sindicatos “podem”, e não
que “devem”, instituir Comissões de Conciliação Prévia (CCP). Assim, a pri
meira conclusão é a de que a instituição das Comissões de Conciliação Prévia
não é obrigatória.
Se for instituída a CCP, esta deverá ser integrada por representantes dos em
pregados e dos empregadores com a finalidade de conciliar os conflitos indivi
duais, apenas e tão somente, pois questões de âmbito coletivo não podem a ela
ser submetidas.
A Portaria n. 264/2002 do MTE fixa normas para o acompanhamento e levan
tamento de dados relacionados ao funcionamento das comissões de conciliação
prévia, e a Portaria n. 329/2002 do MTE estabelece procedimento para a insta
lação e o funcionamento das comissões e núcleos intersindicais de conciliação.
Parágrafo único. As Comissões referidas no c a p u t deste artigo poderão
ser constituídas por grupos de empresas ou ter caráter intersindical.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Pelo presente dispositivo, temos que as CCP podem ser instituídas em uma
determinada empresa, em um grupo de empresas ou entre sindicatos de em 
pregados e empregadores. Entendemos tam bém que é possível a criação de
CCP que envolva uma central sindical.
A Portaria n. 329, de 14.08.2002, estabelece procedimentos para a instalação
e o funcionamento das Comissões de Conciliação Prévia e Núcleos Intersindicais de Conciliação Trabalhista. A CCP solucionará conflitos de trabalhadores
relativos à categoria profissional e à base territorial das respectivas entidades
sindicais (art. Io, parágrafo único, da Portaria n. 329/2002).
As comissões não podem constituir fonte de renda para as entidades sindi
cais (art. 10, § Io, da Portaria n. 329/2002). São vedadas: a cobrança de qual
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quer valor do trabalhador (art. 10, § 2o, I, da Portaria n. 329/2002); a cobran
ça de valores vinculada ao resultado (art. 10, § 2o, II, da Portaria n. 329/2002);
e a cobrança de remuneração em percentual do valor pleiteado (art. 10, § 2o,
III, da Portaria n. 329/2002).
Art. 625-B. A Comissão instituída no âmbito da empresa será composta
de, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 10 (dez) membros, e observará as
seguintes normas:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.958 , de 12.01.2000.

O número de integrantes das Comissões de Conciliação Prévia (CCP) insti
tuídas no âmbito das empresas será determinado pelos empregados e pelos em
pregadores de forma consensual, no limite de 2 a 10. As regras do presente dis
positivo limitam-se às CCP instituídas no âmbito das empresas.
I - a metade de seus membros será indicada pelo empregador e a outra
metade eleita pelos empregados, em escrutínio secreto, fiscalizado pelo
sindicato da categoria profissional;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Os empregados poderão livremente indicar seus representantes, os quais po
derão ou não ser empregados. Serão escolhidos por voto secreto, fiscalizado
pelo sindicato profissional. A quantidade de membros será sempre em núm e
ro par, de forma a tornar a representação igualitária. A composição paritária
serve tanto para a composição como para o funcionamento.
II - haverá na Comissão tantos suplentes quantos forem os representan
tes titulares;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Ao ser estabelecido o número de representantes - 2 a 10 - , também haverá
a necessidade de votação do mesmo número de suplentes.
III
- o mandato dos seus membros, titulares e suplentes, é de um ano,
permitida uma recondução.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

A permissão para a recondução é de apenas um ano. Assim, o mandato po
derá ser exercido por, no máximo, dois anos, incluindo o tempo de suplente.
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§ Io É vedada a dispensa dos representantes dos empregados membros
da Comissão de Conciliação Prévia, titulares e suplentes, até 1 (um) ano
após o final do mandato, salvo se cometerem falta grave, nos termos da lei.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

O dispositivo em comento estabelece garantia de emprego para os membros
titulares e suplentes até um ano depois do final do mandato. A estabilidade ini
cia-se quando o empregado passa a fazer parte da comissão e não quando da
inscrição da sua candidatura, como ocorre com os dirigentes sindicais. A úni
ca ressalva de perda da estabilidade é a ocorrência de falta grave. Já os repre
sentantes dos empregadores não têm tal estabilidade, pois são indicados.
§ 2o O representante dos empregados desenvolverá seu trabalho normal
na empresa, afastando-se de suas atividades apenas quando convocado para
atuar como conciliador, sendo computado como tempo de trabalho efetivo
o despendido nessa atividade.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

O representante dos empregados, ao ser convocado para a conciliação, será
afastado de suas atividades e referido período será computado como tempo de
serviço. Trata-se, portanto, de interrupção do trabalho.
Art. 625-C. A Comissão instituída no âmbito do sindicato terá sua cons
tituição e normas de funcionamento definidas em convenção ou acordo
coletivo.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Por força deste dispositivo, cujo conteúdo é repetido no art. Io da Portaria
n. 329/2002, a constituição e as normas de funcionamento das Comissões de
Conciliação Prévia (CCP) instituídas no âmbito dos sindicatos serão definidas
em convenções e acordos coletivos. Assim, não se aplicam as normas estabele
cidas nos incisos e parágrafos do art. 625-B, inclusive quanto à estabilidade,
mas sim as regras definidas em negociação coletiva.
Art. 625-D. Qualquer demanda de natureza trabalhista será submetida à
Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de serviços,
houver sido instituída a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato
da categoria.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.
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O presente dispositivo ensejou diversas discussões nos tribunais acerca da
obrigatoriedade ou não da submissão prévia de demanda trabalhista às Comis
sões de Conciliação Prévia (CCP). Além do dispositivo em comento, o art. 4o da
Portaria n. 329/2002 também trata da questão, estabelecendo a obrigatoriedade.
Para aqueles que entendem pela obrigatoriedade, a não submissão enseja a
extinção do feito sem julgamento do mérito, por se tratar de uma condição da
ação. Contudo, nosso entendimento é no sentido contrário, pois o juiz do traba
lho, antes de extinguir o feito sem julgamento do mérito, tem o dever de ten
tar conciliar as partes, e o que o legislador pretendeu com a criação de tais dis
positivos não foi dificultar o acesso ao Judiciário, mas sim criar mais uma
alternativa de solução de conflitos, de forma a incentivar os interessados a so
lucionar, com mais celeridade, as divergências sem a mobilização do Estado.
Resta claro tratar-se de uma faculdade do empregado diante da ausência de
previsão de cominação. Extinguir o processo sem julgamento do mérito não
comunga com os ideais de justiça, sendo certo que as CCP devem ser utiliza
das como instrum entos para obtenção dos direitos trabalhistas, e não como
obstáculos para alcançá-los.
Qual é a utilidade processual da extinção do feito para determinar a remes
sa ao órgão administrativo - CCP - , se o juiz, no exercício da sua função con
ciliatória, não obteve êxito? Nesse sentido, qual seja, de que é faculdade do em
pregado, o TRT da 2a Região editou a Súmula n. 2.
O STF já decidiu a questão no sentido de que não se trata de obrigatorieda
de ao julgar as ADIns ns. 2.139 e 2.160.
Por fim, ainda que se entenda pela obrigatoriedade de prévia submissão às
referidas CCP, fato é que o juiz do trabalho não pode extinguir de plano o fei
to sem julgamento do mérito. Se a empresa, em audiência, não formula pro
posta de acordo, não se justifica determinar que a demanda seja submetida à
comissão, posto que o desinteresse na composição em juízo evidencia o desin
teresse na composição na esfera administrativa. Nessa hipótese, o processo deve
rá tram itar normalmente, em prol do princípio da razoabilidade e da econo
mia dos atos processuais.
A empresa que requerer, em preliminar, a extinção do processo sem julga
mento do mérito, por não ter submetido a demanda à CCP, e não formular qual
quer proposta de acordo, estará litigando de má-fé e por isso deve ser apenada.
§ Io A demanda será formulada por escrito ou reduzida a termo por
qualquer dos membros da Comissão, sendo entregue cópia datada e assina
da pelo membro aos interessados.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.
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O que se verifica neste dispositivo é a falta de necessidade de advogado para
submeter a questão à Comissão de Conciliação Prévia, eis que isso pode ser fei
to de forma verbal, o que será reduzido a termo e entregue uma cópia aos in
teressados.
§ 2o Não prosperando a conciliação, será fornecida ao empregado e ao
empregador declaração da tentativa conciliatória frustrada com a descrição
de seu objeto, firmada pelos membros da Comissão, que deverá ser juntada
à eventual reclamação trabalhista.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Este dispositivo determina que o empregado junte aos autos de eventual re
clamação trabalhista a declaração de conciliação frustrada. Essa determinação,
a nosso ver, tem como objetivo apenas verificar a prescrição, isso porque, con
forme prescreve o art. 625-G da CLT, a prescrição fica suspensa com a provo
cação da Comissão de Conciliação Prévia; não se trata de requisito da petição
inicial. Em outras palavras, não deve ser extinto o feito em decorrência do não
cumprimento do disposto no artigo ora em comento.
§ 3o Em caso de motivo relevante que impossibilite a observância do
procedimento previsto no c a p u t deste artigo, será a circunstância declarada
na petição inicial da ação intentada perante a Justiça do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

A verificação do motivo relevante ficará a cargo do juiz, que analisará o caso
concreto. O fato de o empregado não desejar fazer acordo com o empregador,
a nosso ver, já é motivo relevante para dispensar a Comissão de Conciliação
Prévia e ajuizar reclamação trabalhista. Por isso entendemos não ser ela con
dição da ação. Poderão ser motivos relevantes as acusações de fraude de uma
determinada CCP, o difícil acesso a elas etc.
§ 4o Caso exista, na mesma localidade e para a mesma categoria, Comis
são de empresa e Comissão sindical, o interessado optará por uma delas
para submeter a sua demanda, sendo competente aquela que primeiro co
nhecer do pedido.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Poderá ocorrer hipótese de a CCP ser instituída pelo sindicato da categoria,
pela empresa e também pela central sindical. Nessa hipótese, o empregado pode
optar pela CCP que melhor lhe aprouver. Caso seja provocada mais de uma
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CCP, determ ina o presente dispositivo que será com petente a que prim eiro
apreciar o pedido, e não a que primeiro recebeu.
Art. 625-E. Aceita a conciliação, será lavrado termo assinado pelo empre
gado, pelo empregador ou seu preposto e pelos membros da Comissão,
fornecendo-se cópia às partes.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Para que o título tenha validade, é necessária a assinatura do empregado, do
empregador e dos membros da comissão, de forma a evitar a fraude e por se
tratar de um título executivo extrajudicial.
Parágrafo único. O termo de conciliação é título executivo extrajudicial
e terá eficácia liberatória geral, exceto quanto às parcelas expressamente
ressalvadas.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

A grande discussão quanto ao presente dispositivo é a expressão “liberatória
geral”. Entendemos que a quitação restringe-se às questões submetidas à co
missão, motivo pelo qual se devem especificar quais parcelas efetivamente cor
respondem ao acordo, até para fins fiscais, pois as comissões não podem con
ciliar sobre títulos que sequer foram pedidos.
A especificação das parcelas decorre da exceção prevista no mesmo disposi
tivo, qual seja, de que haverá quitação, com exceção das “parcelas expressamen
te ressalvadas”, nos limites do pedido. Assim, só haverá necessidade de ressal
var expressamente se o acordo não abranger todos os pedidos, não sendo
necessário ressalvar pedidos que ali não constam.
Art. 625-F. As Comissões de Conciliação Prévia têm prazo de 10 (dez) dias
para a realização da sessão de tentativa de conciliação a partir da provocação
do interessado.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

O prazo de dez dias para realizar-se a sessão conciliatória conta-se do m o
mento em que o empregado apresentar a sua reclamação.
Parágrafo único. Esgotado o prazo sem a realização da sessão, será forneci
da, no último dia do prazo, a declaração a que se refere o § 2o do art. 625-D.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.
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A declaração da tentativa de conciliação frustrada serve para o empregado
fazer prova da suspensão da prescrição em eventual ação trabalhista.
Art. 625-G. O prazo prescricional será suspenso a partir da provocação
da Comissão de Conciliação Prévia, recomeçando a fluir, pelo que lhe resta,
a partir da tentativa frustrada de conciliação ou do esgotamento do prazo
previsto no art. 625-F.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

A prescrição para ajuizar reclamação trabalhista resta suspensa com a pro
vocação das Comissões de Conciliação Prévia (CCP) no prazo máximo de dez
dias, que é o prazo máximo para realização da sessão de tentativa de concilia
ção (art. 625-F da CLT).
Fica suspenso o prazo apenas quanto às verbas pleiteadas na reclamação in
tentada na comissão.
Art. 625-H. Aplicam-se aos Núcleos Intersindicais de Conciliação Traba
lhista em funcionamento ou que vierem a ser criados, no que couber, as
disposições previstas neste Título, desde que observados os princípios da
paridade e da negociação coletiva na sua constituição.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Os sindicatos que já possuem núcleos de conciliação, ou que venham a criá-los, poderão utilizá-los como Comissões de Conciliação Prévia (CCP), nos
termos da Lei n. 9.958/2000.
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TÍTULO VII
DO PROCESSO DE
MULTAS ADMINISTRATIVAS
CAPÍTULO I
D A F IS C A L IZ A Ç Ã O , D A A U T U A Ç Ã O
E D A IM P O S IÇ Ã O D E M U LT A S

Art. 626. Incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscali
zação do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.
Veja nota 1 n a página XXI.

Trata-se, aqui, da inspeção do trabalho, mediante ação fiscalizadora, confor
me previsão da Convenção da OIT n. 81, de 1947, aprovada pelo Decreto Le
gislativo n. 24/56 e regulada pelo Decreto Executivo n. 41.721/57. Compete à
União organizar, m anter e executar a inspeção do trabalho (art. 21, XXIV, da
CF). A fiscalização do cumprim ento das normas de proteção do trabalho, em
sentido amplo, nelas incluídas as normas coletivas decorrentes de convenções
e acordos coletivos, incumbe às autoridades do Ministério do Trabalho e Em
prego, ou àqueles que exercem funções delegadas (médicos, engenheiros etc.)
mediante convênios feitos com os estados-membros e com os municípios. A
finalidade é assegurar a observância das normas e regulamentos do trabalho.
Parágrafo único. Os fiscais do Instituto Nacional de Seguridade Social e
das entidades paraestatais em geral, dependentes do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio serão competentes para a fiscalização a que se refere
o presente artigo, na forma das instruções que forem expedidas pelo Minis
tro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Os fiscais do INSS (antigo INPS) e das entidades paraestatais ligadas ao Mi
nistério do Trabalho e Emprego também estão investidos dos poderes fiscalizadores do cumprimento da legislação de proteção do trabalho.
Art. 627. A fim de promover a instrução dos responsáveis no cumprimen
to das leis de proteção do trabalho, a fiscalização deverá observar o critério
de dupla visita nos seguintes casos:
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a ) quando ocorrer promulgação ou expedição de novas leis, regulamentos

ou instruções ministeriais, sendo que, com relação exclusivamente a esses
atos, será feita apenas a instrução dos responsáveis;
b ) em se realizando a primeira inspeção dos estabelecimentos ou dos
locais de trabalho, recentemente inaugurados ou empreendidos.
O auditor fiscal do trabalho tem ampla liberdade de ação, inclusive para im 
por multas. Contudo, em alguns casos, a ação fiscal não poderá multar de pla
no, pois a lei impõe o critério da dupla visita. Este artigo e o art. 23 do Decreto
n. 4.552/2002 determinam que em se tratando de inspeção inicial ou quando
ocorrer edição de novas leis, regulamentos e instruções, há de ser observada
uma ação pedagógica de instrução ou orientação dos responsáveis, emprega
dores e empregados, bem como devem ser fixados prazos para o cum prim en
to da legislação trabalhista. Na segunda visita, se persistir a irregularidade, a
empresa poderá ser multada.
O § Io do art. 23 do Decreto n. 4.552/2002 determina que “a autuação pelas
infrações não dependerá da dupla visita após o decurso do prazo de noventa
dias da vigência das disposições a que se refere o inciso I ou do efetivo funcio
namento do novo estabelecimento ou local de trabalho a que se refere o inci
so II”. E o § 2o prevê que “após obedecido o disposto no inciso III, não será mais
observado o critério de dupla visita em relação ao dispositivo infringido”.
Além dessas hipóteses, o § 3o do art. 6o da Lei n. 7.855/89 prevê a obrigato
riedade da dupla visita quando a empresa tiver até dez empregados, salvo se a
infração consistir em ausência de anotação da Carteira de Trabalho e Previdên
cia Social ou na hipótese de fraude, resistência ou embaraço à fiscalização. A
mesma regra se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, nos ter
mos do art. 55 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014.
Art. 627-A. Poderá ser instaurado procedimento especial para a ação
fiscal, objetivando a orientação sobre o cumprimento das leis de proteção
ao trabalho, bem como a prevenção e o saneamento de infrações à legislação
mediante Termo de Compromisso, na forma a ser disciplinada no Regula
mento da Inspeção do Trabalho.
Artigo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O texto apresenta a novidade do procedimento especial de ação fiscal (Peaf)
e confere ao agente fiscal a atribuição de tomar do infrator termo de compromis
so de ajuste da conduta. O desiderato no procedimento especial é, em caráter
preventivo, orientar os empregadores e empregados sobre o cumprimento da
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legislação trabalhista e, em caráter repressivo, sanar as irregularidades, nos pra
zos assinalados no ajuste de compromisso.
Art. 628. Salvo o disposto no art. 627 e 627-A, a toda verificação em que
o Auditor Fiscal concluir pela existência de violação de preceito legal deve
corresponder, sob pena de responsabilidade administrativa, a lavratura de
auto de infração.
C a p u t com redaçõo dado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O dispositivo determina o dever do agente fiscal de lavrar auto de infração,
à vista da existência de violação à legislação trabalhista, sob pena de apuração
da responsabilidade funcional. De acordo com o Precedente Administrativo n.
14 do Departamento de Fiscalização do Trabalho, ainda que inexpressivo o va
lor ou da sua desatualização, deve ser instaurado auto de infração, para efeito
de reincidência e diante da possibilidade de posterior atualização do valor:
“Multa. Valor sem expressão econômica. Processamento regular obrigatório. A
impossibilidade de im por multa ao infrator em virtude da desatualização ou
inexpressividade de seu valor, não obsta o processamento regular do auto de
infração e sua declaração de subsistência, uma vez que o instituto da reincidên
cia e a possibilidade de ulterior atualização daquele valor impedem-lhe pron
to arquivamento”.
§ Io Ficam as empresas obrigadas a possuir o livro intitulado “Inspeção
do Trabalho”, cujo modelo será aprovado por portaria ministerial.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As empresas têm o dever de possuir e manter, em cada estabelecimento, o li
vro de inspeção do trabalho, para anotações das visitas fiscais e irregularidades
constatadas.
As microempresas gozam de tratamento diferenciado. A Lei n. 9.841/99, art.
11, dispensa-as dessa obrigação. É verdade que tal norm a foi revogada, a teor
do art. 89 da LC n. 123/2006. Porém, o art. 51, IV, desta última mantém o pri
vilégio, além de acrescentar outros: “Art. 51. As microempresas e as empresas
de pequeno porte são dispensadas: I - da afixação de Quadro de Trabalho em
suas dependências; II - da anotação das férias dos empregados nos respectivos
livros ou fichas de registro; III - de empregar e matricular seus aprendizes nos
cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem; IV - da posse do livro intitu
lado Tnspeção do Trabalho’; e V - de comunicar ao Ministério do Trabalho e
Emprego a concessão de férias coletivas”.
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Porém, essas beneficiárias não deverão olvidar do disposto no preceito se
guinte: “Art. 52 .0 disposto no art. 51 desta Lei Complementar não dispensa as
microempresas e as empresas de pequeno porte dos seguintes procedimentos:
I - anotações na Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; II - arquiva
mento dos documentos comprobatórios de cumprimento das obrigações tra
balhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações; III apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP; IV - apresentação das Re
lações Anuais de Empregados e da Relação Anual de Informações Sociais - Rais
e do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - Caged”.
§ 2o Nesse livro, registrará o agente da inspeção sua visita ao estabelecimen
to, declarando a data e a hora do início e término da mesma, bem como o
resultado da inspeção, nele consignando, se for o caso, todas as irregulari
dades verificadas e as exigências feitas, com os respectivos prazos para seu
atendimento, e, ainda, de modo legível, os elementos de sua identificação
funcional.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

As visitas fiscais e as irregularidades verificadas constarão, necessária e minudentemente, do livro de inspeção do trabalho, bem como as exigências fei
tas, os prazos para cumprimento e a identificação funcional do agente fiscal.
§ 3o Comprovada a má-fé do agente da inspeção, quanto à omissão ou
lançamento de qualquer elemento no livro, responderá ele por falta grave
no cumprimento do dever, ficando passível, desde logo, da pena de suspen
são até 30 (trinta) dias, instaurando-se, obrigatoriamente, em caso de rein
cidência, inquérito administrativo.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Trata-se da tipificação da falta grave funcional do agente fiscal. O m itir ou
lançar elementos no livro de inspeção do trabalho, mediante má-fé comprova
da, sujeita o agente fiscal à pena de suspensão de trinta dias. Será instaurado
inquérito administrativo na hipótese de reincidência.
§ 4o A lavratura de autos contra empresas fictícias e de endereços inexis
tentes, assim como a apresentação de falsos relatórios, constitui falta grave,
punível na forma do § 3o.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Constitui falta grave, punível na forma do parágrafo antecedente, também a
falsidade de relatório, bem assim a lavratura de auto de infração contra empre
sa fictícia e de endereço inexistente.
Art. 629. O auto de infração será lavrado em duplicata, nos termos dos
modelos e instruções expedidos, sendo uma via entregue ao infrator, contra
recibo, ou ao mesmo enviada, dentro de 10 (dez) dias da lavratura, sob pena
de responsabilidade, em registro postal, com franquia e recibo de volta.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Comanda a lei a lavratura do auto de infração em duas vias, uma delas en
tregue ao infrator mediante contra-recibo, ou, na impossibilidade, mediante
postagem com aviso de recebimento. O infrator tem o direito a conhecer os
fundamentos da infração imputada para fins de defesa. O auto de infração de
verá ser fundamentado e deverá indicar as irregularidades constatadas e os ar
tigos de lei violados.
De acordo com o Precedente Administrativo n. 56 do Departamento de Fis
calização do Trabalho, o princípio da veracidade não afasta o dever de motiva
ção do auto de infração, o que, aliás, encontra respaldo no art. 2o da Lei n.
9.784/99. Prevê o citado verbete que: “A presunção de veracidade do auto de in
fração não desobriga o auditor fiscal de dem onstrar os fatos que o levaram a
concluir pela existência do ilícito trabalhista”.
§ Io O auto não terá o seu valor probante condicionado à assinatura do
infrator ou de testemunhas, e será lavrado no local da inspeção, salvo ha
vendo motivo justificado que será declarado no próprio auto, quando então
deverá ser lavrado no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de res
ponsabilidade.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O auto de infração deverá ser lavrado no local da inspeção e deverá conter a
assinatura do infrator ou de testemunhas, sob pena de ineficácia do seu valor
probante. Caso haja motivo justificado, declarado no próprio auto de infração,
a lavratura poderá ser feita fora do local de inspeção, no prazo de 24 horas, sob
pena de responsabilidade. Por oportuno, é bom frisar que o agente fiscal goza
de fé pública.
No entanto, o Secretário de Inspeção do Trabalho, por meio do Ato Declaratório SIT n. 13, de 13.06.2013, expediu o Precedente Administrativo n. 102,
que prevê: “Precedente Administrativo n. 102. Auto de infração. Local de lavra
tura. O conceito de local de inspeção abrange aquele onde os auditores fiscais
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do trabalho executam atos de inspeção e verificam os atributos trabalhistas por
meio de análise de documentos ou sistemas informatizados, conforme proce
dimento de fiscalização previsto em normas expedidas pela autoridade nacio
nal competente em matéria de inspeção do trabalho”.
§ 2o Lavrado o auto de infração, não poderá ele ser inutilizado, nem sus
tado o curso do respectivo processo, devendo o agente da inspeção apresentá-lo à autoridade competente, mesmo se incidir em erro.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Depois de ser lavrado o auto de infração, ainda que contenha erros, não po
derá ser inutilizado ou sustado.
§ 3o O infrator terá, para apresentar defesa, o prazo de 10 (dez) dias con
tados do recebimento do auto.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O prazo de defesa administrativa para o infrator é de dez dias, contados do
recebimento do auto de infração. Se o auto de infração for entregue pessoal
mente, o prazo iniciará na data do recebimento. Caso a entrega seja via postal,
o prazo fluirá da data do recebimento e da aposição da assinatura no aviso de
recebimento. Nenhum prazo de defesa inicia ou vence em dia não útil, caso em
que fica prorrogado para o seguinte dia útil.
§ 4o O auto de infração será registrado com a indicação sumária de seus
elementos característicos, em livro próprio que deverá existir em cada órgão
fiscalizador, de modo a assegurar o controle do seu processamento.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

No órgão fiscalizador, deverá existir livro de registro de auto de infração para
fins de controle. Cada auto de infração deverá ser registrado no referido livro
com a indicação sumária dos seus elementos característicos.
Art. 630. Nenhum agente da inspeção poderá exercer as atribuições do
seu cargo sem exibir a carteira de identidade fiscal, devidamente autentica
da, fornecida pela autoridade competente.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

É obrigatória a exibição da carteira de identidade fiscal no exercício das atri
buições fiscalizadoras.
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Ressalte-se que de acordo com o Precedente Normativo n. 44 do Departa
mento de Fiscalização do Trabalho, podem lavrar auto de infração auditores
fiscais do trabalho que sejam médicos e engenheiros: “Os auditores fiscais do
trabalho médicos e engenheiros têm competência para lavrar auto de infração
capitulado no art. 41 da CLT, ao constatarem falta de registro de empregado”.
§ Io É proibida a outorga de identidade fiscal a quem não esteja autori
zado, em razão do cargo ou função, a exercer ou praticar, no âmbito da le
gislação trabalhista, atos de fiscalização.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A carteira de identidade fiscal somente pode ser outorgada pela autoridade
competente àqueles investidos de poderes fiscalizadores em razão de cargo ou
função.
§ 2o A credencial a que se refere este artigo deverá ser devolvida para
inutilização, sob as penas da lei, em casos de provimento em outro cargo
público, exoneração ou demissão, bem como nos de licenciamento por
prazo superior a 60 (sessenta) dias e de suspensão do exercício do cargo.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Na hipótese de provimento em outro cargo, de exoneração, de demissão, de
licença por prazo superior a sessenta dias e de suspensão do exercício do car
go, a carteira de identidade funcional deverá ser devolvida para inutilização,
sob as penas da lei.
§ 3o O agente da inspeção terá livre acesso a todas as dependências dos
estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista, sendo as
empresas, por seus dirigentes, ou prepostos, obrigadas a prestar-lhe os es
clarecimentos necessários ao desempenho de suas atribuições legais e a
exibir-lhe, quando exigidos, quaisquer documentos que digam respeito ao
fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O agente fiscal, no exercício das suas atribuições, tem liberdade de ação e de
acesso às dependências da empresa. Os responsáveis pela empresa ou seus pre
postos devem prestar os esclarecimentos necessários e exibir os documentos
exigidos por ele. A Convenção n. 148 da OIT, ratificada, assegura aos represen
tantes dos trabalhadores na empresa o direito de acom panhar a fiscalização.
Entre nós, o acompanhamento é feito pelos representantes da Cl PA. O dirigen
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te sindical não tem livre acesso à empresa para fins fiscalizadores e de acompa
nhamento da ação fiscal, salvo disposto em convenção e em acordo coletivo de
trabalho. Nesse sentido o Precedente Administrativo n. 22 do Departamento
de Fiscalização do Trabalho: “Inspeção do Trabalho. Livre acesso. A prerroga
tiva do auditor fiscal do trabalho - AFT de ter livre acesso a todas as dependên
cias dos estabelecimentos sujeitos ao regime da legislação trabalhista com 
preende não só o direito de ingressar mas também o de permanecer no local,
para o exercício de sua ação fiscal. Referência normativa: art. 630, § 3o, da CLT”.
§ 4o Os documentos sujeitos à inspeção deverão permanecer, sob as penas
da lei, nos locais de trabalho, somente se admitindo, por exceção, a critério
da autoridade competente, sejam os mesmos apresentados em dia e hora
previamente fixados pelo agente da inspeção.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Os responsáveis pela empresa devem possuir e manter no local de trabalho
os docum entos sujeitos à fiscalização. A critério da autoridade competente,
diante de justificativa plausível, ou para empresas de pequeno porte, os docu
mentos poderão ser exibidos em dia e hora fixados pelo agente fiscal.
Acerca do tema, prevê o Precedente Administrativo n. 40 do Departamento
de Fiscalização do Trabalho: “Inspeção do trabalho. Documentos sujeitos à fis
calização. Transferência de empregado. Os documentos sujeitos à inspeção de
vem permanecer no local de trabalho do empregado. Em caso de ser o empre
gado deslocado para prestar serviço em outro estabelecimento da empresa,
devem acompanhá-lo para o novo local de trabalho o seu controle de jornada
e seus registros funcionais, onde será anotada a respectiva transferência. Refe
rência normativa: art. 630, § 4o, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT,
e art. 3o da Portaria n. 1.121, de 08.11.1995”.
Insta mencionar que de acordo com o Precedente Administrativo n. 43 do
Departamento de Fiscalização do Trabalho, “a alegação em defesa de que não
foi exibida ao auditor fiscal do trabalho apenas parte dos documentos mencio
nados no auto de infração acarreta a procedência total da autuação, uma vez
que a infração ao art. 630, §§ 3o e 4o, da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT
não comporta subsistência parcial”.
Quando fixado prazo para exibição de documentos, “a expressão ‘a partir de’
constante da notificação para apresentação de documentos indica o horário a
partir do qual, no dia assinalado, o auditor fiscal comparecerá para inspecio
ná-los. Ao empregador cabe disponibilizar os documentos no dia assinalado e
no horário constante da notificação e, a partir daquele horário, mantê-los dis
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poníveis para exame” (Precedente Administrativo n. 52 do Departamento de
Fiscalização do Trabalho).
Finalmente, a contagem do prazo observará o Precedente Administrativo n.
71, que disciplina: “Quando aplicável concessão de prazo para exibição de do
cumentos, não inferior a dois nem superior a oito dias, sua contagem deve se
dar com exclusão do dia do início e inclusão do dia do término, sendo irrele
vante o horário em que se procedeu à notificação. Desnecessária observância
do prazo para as notificações posteriores à anteriormente emitida e não cum
prida pelo administrado”.
§ 5o No território do exercício de sua função, o agente da inspeção goza
rá de passe livre nas empresas de transportes, públicas ou privadas, median
te a apresentação da carteira de identidade fiscal.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O agente fiscal, no exercício das suas atribuições, goza de passe livre no trans
porte público ou privado, mediante exibição da carteira de identidade fiscal.
§ 6o A inobservância do disposto nos §§ 3o, 4o e 5o configurará resistência
ou embaraço à fiscalização e justificará a lavratura do respectivo auto de
infração, cominada a multa de valor igual a meio (1/2) salário mínimo re
gional até 5 (cinco) vezes esse salário, levando-se em conta, além das cir
cunstâncias atenuantes ou agravantes, a situação econômico-financeira do
infrator e os meios a seu alcance para cumprir a lei.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
O valor atual da multa é de 15 (quinze) vezes o valor de referência regional até
5 0 (cinquenta) vezes esse valor.

O por resistência ou embaraçar a ação fiscal é conduta punível com multa.
Resistir é opor. Por exemplo, impedir o acesso do agente fiscal às dependências
da empresa ou do estabelecimento, o que enseja requisição de força policial
(art. 630, § 8o, da CLT), bem como não exibir documentos exigidos no ato da
fiscalização ou no prazo assinalado. Embaraçar é dificultar mediante artifício,
ardil. Por exemplo, não prestar os esclarecimentos necessários, caso no qual o
inspetor do trabalho poderá tom ar esclarecimentos diretamente com os em 
pregados sobre as condições de trabalho e os itens do objeto da fiscalização.
O valor da multa, atualmente, vem tratado na Portaria Ministerial n. 290/97
e varia entre 378,20 e 1.891 Ufirs. A Lei n. 8.383/91 instituiu a Ufir como me
dida de valor e parâmetro de atualização monetária de tributos, multas e pe
nalidades de qualquer natureza. Até 1994, a atualização da Ufir era diária, para
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acompanhar a inflação. A partir de setembro de 1994, a atualização passou a
ser mensal, em 1995 (Lei n. 8.981/95) passou a ser trimestral, em 1996 a cor
reção foi feita de forma semestral e a partir de 1997 anualmente. A Ufir foi ex
tinta por meio da MP n. 1.973-67, de 26.10.2000.
A lei aponta os critérios que devem ser levados em conta para a fixação do
valor da multa: (I) a circunstância atenuante ou agravante, tais como a gravi
dade da infração e a reincidência; (II) a situação econômica do infrator, uma
vez que a multa, além do caráter punitivo, deve surtir o efeito pedagógico de
evitar a reincidência; (III) os meios a seu alcance para cum prir a lei.
Na forma do Precedente Administrativo n. 53 do Departamento de Fiscalização
do Trabalho, “o art. 630, § 6o, é base legal para aplicação de sanção pela infração
ao art. 630, §§ 3o, 4o e 5o, além de ser explicativo quanto à configuração de em
baraço ou resistência. Embaraço e resistência não são infrações autônomas capituláveis no art. 630, § 6o, mas apenas circunstâncias que agravam a sanção”.
Q uanto à contagem do prazo, prevê o Precedente Administrativo n. 71 do
Departamento de Fiscalização do Trabalho que “quando aplicável concessão
de prazo para exibição de documentos, não inferior a dois nem superior a oito
dias, sua contagem deve se dar com exclusão do dia do início e inclusão do dia
do término, sendo irrelevante o horário em que se procedeu à notificação. Des
necessária observância do prazo para as notificações posteriores à anteriormen
te emitida e não cumprida pelo administrado”.
Finalmente, na hipótese de infração que atinja coletivamente os trabalhado
res, não há necessidade de citá-los nominalmente, conforme o Precedente Nor
mativo n. 92 do Departamento de Fiscalização do Trabalho: “Não é necessária
citação de pelo menos um empregado em situação irregular na caracterização
de infração que atinge a coletividade dos trabalhadores, pois todos aqueles que
laboram no local de trabalho estão em situação irregular”.
§ 7o Para o efeito do disposto no § 5o, a autoridade competente divulgará,
em janeiro e julho de cada ano, a relação dos agentes da inspeção titulares
da carteira de identidade fiscal.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Para fins da gratuidade do transporte coletivo, a lei determina a divulgação
da relação dos agentes de inspeção do trabalho titulares da carteira de identi
dade fiscal.
§ 8o As autoridades policiais, quando solicitadas, deverão prestar aos
agentes da inspeção a assistência de que necessitarem para o fiel cumpri
mento de suas atribuições legais.
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Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Na hipótese de resistência, o agente fiscal poderá requisitar força policial, e
as autoridades policiais deverão prestar a assistência necessária à ação fiscal.
Art. 631. Qualquer funcionário público federal, estadual ou municipal,
ou representante legal de associação sindical, poderá comunicar à autori
dade competente do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio as infra
ções que verificar.
Veja nota / na página XXI.
As denúncias à autoridade competente do Ministério do Trabalho e Empre
go sobre infrações à legislação trabalhista poderão ser comunicadas por qual
quer funcionário público, federal, estadual ou municipal, ou por representante
legal do sindicato. As denúncias também poderão ser comunicadas ao Minis
tério Público do Trabalho (arts. 127 e 129 da CF e LC n. 75/93). O juiz do tra
balho, nos processos em que atua, ao verificar as infrações à legislação traba
lhista e irregularidades, poderá, independentemente de requerimento, expedir
ofícios às autoridades competentes, a fim de que sejam tomadas as providên
cias necessárias.
Parágrafo único. De posse dessa comunicação, a autoridade competente
procederá desde logo às necessárias diligências, lavrando os autos de que
haja mister.
A autoridade competente incumbida de fiscalizar o cumprim ento da legis
lação trabalhista, uma vez informada sobre infração à legislação trabalhista,
tem o dever-poder de agir nas diligências necessárias e na lavratura de auto de
infração.
Art. 632. Poderá o autuado requerer a audiência de testemunhas e as di
ligências que lhe parecerem necessárias à elucidação do processo, cabendo,
porém, à autoridade, julgar da necessidade de tais provas.
A norma em evidência trata do contraditório e da ampla defesa, princípios
consagrados na CF (art. 5o, LV), e complementa o disposto no art. 629, § 3o, da
CLT. O prazo para defesa administrativa é de dez dias, ocasião em que o autua
do poderá requerer as diligências necessárias ao esclarecimento dos fatos, bem
como a produção de prova testemunhai. Ao ser configurado o intuito de procrastinar, a autoridade competente, com vistas a coibir o abuso da parte no
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exercício do direito de defesa, poderá indeferir as provas inúteis e ou protelatórias. O prazo para interposição de recurso administrativo é de dez dias (art.
636 da CLT).
Art. 633. Os prazos para defesa ou recurso poderão ser prorrogados de
acordo com despacho expresso da autoridade competente, quando o autua
do residir em localidade diversa daquela onde se achar essa autoridade.
Pela redação haure-se que, na hipótese de o autuado residir em localidade
diversa daquela onde se achar a autoridade competente, tanto o prazo de defe
sa administrativa (art. 629, § 3o, da CLT) quanto o prazo do recurso adminis
trativo (art. 636 da CLT) poderão ser prorrogados pela autoridade competen
te mediante despacho fundamentado.
Art. 634. Na falta de disposição especial, a imposição das multas incumbe
às autoridades regionais competentes em matéria de trabalho, na forma
estabelecida por este Título.
Incumbe às autoridades regionais competentes, no caso o delegado regional
do trabalho, a imposição de multas, salvo disposição em contrário. Somente a
autoridade fiscal apontada na lei detém o poder fiscalizador, em matéria de le
gislação do trabalho, salvo delegação expressa e legalmente prevista.
Parágrafo único. A aplicação da multa não eximirá o infrator da respon
sabilidade em que incorrer por infração das leis penais.
Regra geral, pela aplicação do princípio da vedação do bis in idem, ninguém
pode ser punido mais de uma vez pela mesma infração. Entretanto, há casos em
que a infração à legislação trabalhista acarreta responsabilidades trabalhista, civil
e penal. Além da responsabilidade trabalhista, na modalidade de multa, o infra
tor sujeita-se à responsabilidade decorrente de infração penal em que incorrer.
CAPÍTULO II
D O S RECU RSO S

Art. 635. De toda decisão que impuser multa por infração das leis e dis
posições reguladoras do trabalho, e não havendo forma especial de proces
so, caberá recurso para o Diretor-Geral do Departamento ou Serviço do
Ministério do Trabalho que for competente na matéria.
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C a p u t com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Veja nota 1 n a página XXI.

Da lavratura de auto de infração cabe defesa administrativa (art. 629, § 3o,
da CLT). Da decisão que impõe multa cabe recurso administrativo à Secreta
ria das Relações de Trabalho.
Nos termos do Decreto n. 6.341/2008, cabe às Superintendências Regionais
do Trabalho e Emprego, consideradas unidades descentralizadas e subordina
das diretamente ao Ministro de Estado, “a execução, supervisão e m onitora
mento de ações relacionadas a políticas públicas afetas ao Ministério do Tra
balho e Emprego na sua área de jurisdição, especialmente as de fomento ao
trabalho, emprego e renda, execução do Sistema Público de Emprego, as de fis
calização do trabalho, mediação e arbitragem em negociação coletiva, melho
ria contínua nas relações do trabalho, e de orientação e apoio ao cidadão, ob
servando as diretrizes e procedimentos emanados do Ministério”.
Assim, cabe ao superintendente regional do trabalho aplicar a penalidade ao
empregador após lavratura do auto de infração pelo auditor fiscal do trabalho,
e de seu ato é possível, caso haja ofensa a direito líquido e certo do emprega
dor, a impetração de mandado de segurança, respeitados os requisitos da Lei
n. 12.016/2009, o qual deve ser apreciado, originariamente, pela Justiça do Tra
balho de primeiro grau, sendo certo que seu cabimento, nos termos do art. 5o,
I, da Lei n. 12.016/2009 depende da ausência de cabimento de recurso admi
nistrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução.
Parágrafo único. As decisões serão sempre fundamentadas.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Trata-se aqui de complemento do princípio constitucional da fundamenta
ção, segundo o qual todas as decisões judiciais e administrativas devem ser fun
damentadas, sob pena de nulidade (arts. 93, IX, da CF e 2o da Lei n. 9.784/99).
Art. 636. Os recursos devem ser interpostos no prazo de 10 (dez) dias,
contados do recebimento da notificação, perante a autoridade que houver
imposto a multa, a qual, depois de os informar, encaminhá-los-á à autori
dade de instância superior.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O prazo para interposição de recurso administrativo de multa é de dez dias,
contado da data do recebimento da notificação. A notificação, regra geral, é fei
ta pelo correio. O recurso é dirigido à autoridade que houver imposto a multa,
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em regra o superintendente regional do trabalho. A autoridade prestará as in
formações e encaminhará o recurso administrativo à instância superior.
§ Io O recurso só terá seguimento se o interessado o instruir com a prova
do depósito da multa.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O referido artigo trata do depósito recursal. Ao recorrer da decisão de im 
posição de multa, o recorrente deverá comprovar o depósito do seu valor, sob
pena de não conhecimento. Grassam sérios debates acerca da matéria, pois há
quem aponte a inconstitucionalidade de se exigir o depósito prévio da multa
imposta como condição de conhecimento do recurso administrativo, por malferimento ao art. 5o, LV, da CF. O STF já se pronunciou sobre a constitucionalidade e recepção constitucional do art. 636, § Io, da CLT (ADIn n. 1049-2-Cautelar; RE n. 236.761-5/SC, D J U 27.08.1999, p. 66; RE n. 230.0887/MG, D J U
28.05.1999, p. 28). Posteriormente, a Suprema Corte declarou a inconstitucio
nalidade do depósito prévio para interposição de recurso administrativo no
julgamento das ADIns ns. 1.976-7 e 1.074-3. Atualmente a questão não mere
ce mais discussão, tendo em vista a edição da Súmula Vinculante n. 21 pelo C.
STF, pela qual “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento pré
vios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
§ 2o A notificação somente será realizada por meio de edital, publicada
no órgão oficial, quando o infrator estiver em lugar incerto e não sabido.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Na hipótese de o infrator encontrar-se em lugar incerto e não conhecido, a
lei autoriza a notificação por edital. Nesse caso, os prazos correm a partir da
publicação do edital.
§ 3o A notificação de que trata este artigo fixará igualmente o prazo de 10
(dez) dias para que o infrator recolha o valor da multa, sob pena de cobran
ça executiva.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A notificação por edital fixará o prazo de dez dias para o infrator recolher o
valor da multa, sobre pena de cobrança executiva.
§ 4o As guias de depósito ou recolhimento serão emitidas em 3 (três) vias
e o recolhimento da multa deverá proceder-se dentro de 5 (cinco) dias às re
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partições federais competentes, que escriturarão a receita a crédito do Mi
nistério do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Veja nota 1 n a página XXI.

O disposto neste artigo trata das formalidades da emissão das guias e fixa o
prazo de cinco dias para o recolhimento das multas.
§ 5o A segunda via da guia de recolhimento será devolvida pelo infrator
à repartição que a emitiu, até o sexto dia depois de sua expedição, para a
averbação no processo.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A segunda via da guia de recolhimento da multa deve ser juntada no proces
so administrativo respectivo no prazo de seis dias após a sua expedição.
§ 6o A multa será reduzida de 50% (cinquenta por cento) se o infrator, re
nunciando ao recurso, a recolher ao Tesouro Nacional dentro do prazo de 10
(dez) dias contados do recebimento da notificação ou da publicação do edital.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O enunciado autoriza a redução do valor da multa à razão de 50% desde que
o infrator: (I) providencie o recolhimento da muita no prazo de dez dias, con
tados da notificação ou da publicação do edital; (II) manifeste a renúncia ao
recurso administrativo.
§ 7o Para a expedição da guia, no caso do § 6o, deverá o infrator ju n tar a
notificação com a prova da data do seu recebimento, ou a folha do órgão
oficial que publicou o edital.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Ainda sobre as formalidades para a expedição de guias de recolhimento de
multa, agora com valor reduzido, o infrator deverá juntar a notificação com
prova da data do recebimento ou da publicação do edital.
Art. 637. De todas as decisões que proferirem em processos de infração das
leis de proteção ao trabalho e que impliquem arquivamento destes, observa
do o disposto no parágrafo único do art. 635, deverão as autoridades prolatoras recorrer de oficio para a autoridade competente de instância superior.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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O artigo em análise comanda o reexame necessário, também conhecido como
recurso ex officio, das decisões de arquivamento em processos administrativos
de infração à legislação trabalhista.
Parágrafo único. ( S u p r im id o p e lo D e c re to -le i n. 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)

Art. 638. Ao Ministro do Trabalho é facultado avocar ao seu exame e
decisão, dentro de 90 (noventa) dias do despacho final do assunto, ou no
curso do processo, as questões referentes à fiscalização dos preceitos esta
belecidos nesta Consolidação.
Veja nota 1 n a página XXI.

O ministro do trabalho detém o poder avocatório de processos administra
tivos de infração das leis de proteção ao trabalho, ou seja, pode chamar para si
o conhecimento e julgamento do processo, independentemente de provocação
da parte. A avocatória pode ser feita: (I) a qualquer tempo, no curso do pro
cesso até o despacho final; ou (II) no prazo de noventa dias do despacho final
do assunto.
CAPÍTULO III
D O D E P Ó S IT O , D A IN S C R IÇ Ã O E D A C O B R A N Ç A

Art. 639. Não sendo provido o recurso, o depósito se converterá em pa
gamento.
O depósito do valor da multa converte-se em pagamento na hipótese de não
provimento do recurso.
No entanto, como dito no comentário ao art. 637, § Io, o citado dispositivo
não mais possui qualquer relevância, tendo em vista que, de acordo com a Sú
mula Vinculante n. 21 do C. STF, é “inconstitucional a exigência de depósito
ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso
administrativo”.
Art. 640. É facultado às Delegacias Regionais do Trabalho, na conformi
dade de instruções expedidas pelo Ministro de Estado, promover a cobran
ça amigável das multas antes do encaminhamento dos processos à cobrança
executiva.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Há exortação da conciliação, na medida em que a lei autoriza a cobrança
amigável das multas antes da execução judicial.
§§ 1° e 2o (S u p r im id o s p e lo D e c r e to -le i n. 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)

Art. 641. Não comparecendo o infrator, ou não depositando a importân
cia da multa ou penalidade, far-se-á a competente inscrição em livro especial,
existente nas repartições das quais se tiver originado a multa ou penalidade,
ou de onde tenha provindo a reclamação que a determinou, sendo extraída
cópia autêntica dessa inscrição e enviada às autoridades competentes para
a respectiva cobrança judicial, valendo tal instrumento como título de dí
vida líquida e certa.
Se correr o processo administrativo à revelia, o valor da multa será inscrito
na dívida ativa. A inscrição da dívida será feita pelo órgão competente e goza
rá de presunção relativa de certeza e liquidez, portanto com eficácia de título
executivo. Essa presunção poderá ser elidida por prova inequívoca em contrá
rio. A inscrição do valor da multa na dívida ativa suspende a prescrição.
Ressalte-se que a parte do artigo que determina a inscrição da multa ou pe
nalidade pela simples ausência de depósito não mais pode prevalecer em razão
do disposto na Súmula n. 21 do C. STF.
Art. 642. A cobrança judicial das multas impostas pelas autoridades adminis
trativas do trabalho obedecerá ao disposto na legislação aplicável à cobrança
da dívida ativa da União, sendo promovida, no Distrito Federal e nas capitais
dos Estados em que funcionarem Tribunais Regionais do Trabalho, pela
Procuradoria da Justiça do Trabalho, e nas demais localidades, pelo Ministério
Público Estadual, nos termos do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938.
A normativa trata da cobrança judicial da multa inscrita na dívida ativa da
Fazenda Pública. A matéria atualmente é regida pela Lei n. 6.830/80, e a co
brança judicial era feita pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
Após a edição da Lei n. 11.457/2007, conhecida como Lei da Super-Receita,
por força de seu art. 16, § 3o, II, compete à Procuradoria-Geral Federal repre
sentar judicial e extrajudicialmente “a União, nos processos da Justiça do Tra
balho relacionados com a cobrança de contribuições previdenciárias, de im 
posto de renda retido na fonte e de multas impostas aos empregadores pelos
órgãos de fiscalização das relações do trabalho, mediante delegação da Procu
radoria-Geral da Fazenda Nacional”.
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Nos termos do art. 114, VII, da Constituição Federal, acrescido pela Emen
da Constitucional n. 45/2004, compete à Justiça do Trabalho julgar “as ações
relativas às penalidades administrativas impostas aos empregadores pelos ór
gãos de fiscalização das relações de trabalho”.
Não há, portanto, qualquer dúvida acerca da competência da Justiça do Tra
balho para julgar as ações executivas do Poder Público das penalidades aplica
das, bem como as ações ajuizadas pelos empregadores para questionar even
tual auto de infração lavrado pela autoridade administrativa.
Ressalte-se que de acordo com a jurisprudência do C. TST, pode a autorida
de administrativa, ao lavrar auto de infração, reconhecer a relação de emprego
havida entre as partes. “Agravo de instrumento em recurso de revista. Legalida
de do auto de infração. Possibilidade de o fiscal do trabalho declarar a existên
cia de vínculo de emprego. Agravo de instrumento provido, a fim de se deter
minar o processamento do recurso de revista para melhor análise de possível
violação do art. 21, XXIV, da Constituição Federal e dos arts. 626 e 628 da CLT.
Recurso de revista. Possibilidade de o fiscal do trabalho declarar a existência de
vínculo de emprego. Não invade a esfera da competência da Justiça do Traba
lho a declaração de existência de vínculo de emprego feita pelo auditor fiscal do
trabalho, por ser sua atribuição verificar o cumprimento das normas trabalhis
tas, tendo essa declaração eficácia somente quanto ao empregador, não trans
cendendo os seus efeitos subjetivos para aproveitar, sob o ponto de vista proces
sual, ao trabalhador. Assim, verificado pelo fiscal de trabalho que há relação de
emprego entre a empresa tomadora de serviço e o trabalhador, não há óbice na
cobrança do FGTS pela União, em razão de tal atribuição estar prevista no art.
23 da Lei n. 8.036/90. Afastada a invasão da competência da Justiça do Traba
lho, devem os autos retornar ao Tribunal de origem para analisar o recurso or
dinário do banco quanto à inexistência de vínculo de emprego. Recurso de re
vista conhecido e provido” (TST, RR n. 180340-93.2006.5.02.0018,6a T., rei. Min.
Augusto César Leite de Carvalho, j. 16.02.2011, DEJT 25.02.2011).
Parágrafo único. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n. 9.509, d e 24.07.1946.)
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TÍTULO VII-A
DA PROVA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Título acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.072011.

Art. 642-A. É instituída a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
(CNDT), expedida gratuita e eletronicamente, para comprovar a inexis
tência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.07.2011.

A Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), de âmbito nacional, é
inovação que permite a qualquer empresa obter uma declaração, para qualquer
fim, de que não possui pendências perante a Justiça do Trabalho. A novidade
tem estreita relação com a Lei das Licitações (Lei n. 8.666/93), uma vez que a
CNDT representa mais um requisito para o interessado em participar de uma
licitação pública. Isso porque a Lei n. 12.440/2011, que instituiu a CNDT, acres
centou à Lei das Licitações o inciso IV no art. 27, que determina que haja regu
laridade fiscal e trabalhista, bem como o inciso V no art. 29, que passou a exi
gir a prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
conforme dispõe este novo art. 642-A da CLT. O tema foi regulamentado pela
Resolução Administrativa n. 1.470/2011, oriunda do Órgão Especial do TST,
com modificações posteriores. É, sem dúvida, de impacto significativo para o
ramo trabalhista, uma vez que as empresas terão de quitar suas dívidas perante
a Justiça do Trabalho antes de se inscreverem no certame. É, também, compatí
vel com a necessária lisura que a empresa que pretende servir o público deve ter.
§ Io O interessado não obterá a certidão quando em seu nome constar:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.07.2011.

A Justiça do Trabalho será responsável pela expedição da CNDT, conforme
as informações que constar no seu banco de dados referentes à empresa interes
sada em participar de licitação. É possível obtê-la gratuitamente por meio dos
sítios eletrônicos relacionados com a Justiça do Trabalho, a saber, o do TST, o
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e o dos TRTs. A certidão somen
te sairá negativada caso não haja pendências de cumprimento das decisões ju 
diciais, com a observância das características mencionadas nos incisos a seguir.
I - o inadimplemento de obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado proferida pela Justiça do Trabalho ou em
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acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos
previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimen
tos determinados em lei; ou
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.440, de 0 7 0 7 2 0 1 1 .

A quitação para participação da licitação somente é exigida nos casos em que
há sentença condenatória (portanto, não em sentenças meramente declaratórias) e com trânsito em julgado, ou seja, que não mais seja passível de recurso.
Ainda, para a expedição da CNDT, o pagamento também deve ser feito em caso
de acordo judicial entre as partes, porque o parágrafo único do art. 831 da CLT
indica que esse ajuste lavrado vale como decisão irrecorrível. É importante per
ceber que não somente o principal é exigido para que a CNDT seja obtida, mas,
ainda, qualquer pendência relativa àquela condenação ou acordo, como reco
lhimentos previdenciários, honorários, custas e emolumentos. Os TRTs de todo
o país devem enviar informações que comporão o Banco Nacional de Devedo
res Trabalhistas (BNDT) e servirão de base para a expedição da CNDT. A men
cionada Resolução Administrativa n. 1.470/2011 definiu um prazo de trinta
dias, a partir da data da inclusão no Banco, para que a parte interessada providen
cie a retificação, a garantia ou o pagamento da dívida. A partir daí a certidão
será negativa, positiva ou positiva com efeitos de negativa, como previsto no
§ 2o, logo a seguir.
II - o inadimplemento de obrigações decorrentes de execução de acordos
firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Con
ciliação Prévia.
Inciso acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.07.2011.

O Termo de Ajuste de Conduta celebrado por uma empresa com o Ministé
rio Público do Trabalho e o Termo de Conciliação obtido com a realização de
um acordo perante uma Comissão de Conciliação Prévia, instituída nas empre
sas ou nos sindicatos, são títulos executivos extrajudiciais, consoante o parágra
fo único do art. 625-E e o art. 876, ambos da CLT. Isso significa que podem ser
diretamente executados na Justiça do Trabalho, sem discussão em fase de co
nhecimento. E, para a obtenção da CNDT, esses tipos de ajustes que estejam sen
do objetos de execução perante a Justiça do Trabalho também devem ser com
pletamente quitados ou devem ser cumpridas eventuais obrigações de fazer ou
não fazer. Há muitos exemplos de obrigações dessa natureza nos ajustes das em
presas com o Ministério Público do Trabalho, como no caso do seu comprome
timento em entregar aos trabalhadores equipamentos para proteção individual,
em se abster de contratar cooperados em vez de empregados em determinadas
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situações típicas de vínculo empregatício, ou em deixar de realizar revistas ínti
mas nos empregados. Veja que o inciso não distingue o tipo de obrigação e, por
tanto, não se trata somente de obrigação de pagar alguma importância.
§ 2o Verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente
ou com exigibilidade suspensa, será expedida Certidão Positiva de Débitos
Trabalhistas em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.07.2011.

Ainda que não haja a comprovação de quitação da dívida, a lei aceita que nas
decisões com trânsito em julgado, quando o devedor for intimado para o cum
primento da obrigação em execução definitiva e oferecer bens em penhora su
ficientes para cobrir o valor da execução total, ou seja, incluindo as custas, os
emolumentos, os honorários e outras cobranças nos autos, haja a expedição de
certidão positiva com efeitos de negativa. Outra hipótese é a exigibilidade sus
pensa de certos débitos, o que pode ocorrer, por exemplo, no caso de pendên
cias com a Previdência Social nas quais houve um acordo para pagamento par
celado. Nesse caso, a certidão também não é negativa, mas positiva, porém, com
os mesmos efeitos da negativa.
§ 3o A CNDT certificará a empresa em relação a todos os seus estabele
cimentos, agências e filiais.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.07.2011.

O parágrafo indica que não há uma certificação por estabelecimento, agên
cia ou filial. Para que a pessoa jurídica obtenha a CNDT, é necessário quitar
seus débitos perante a Justiça do Trabalho, seja qual for o estabelecimento, agên
cia ou filial que estiver em litígio.
§ 4o O prazo de validade da CNDT é de 180 (cento e oitenta) dias, con
tado da data de sua emissão.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.440, de 07.07.2011.

A fixação de prazo para a validade da CNDT é im portante, à medida que
orienta o interessado em relação à maneira como deve proceder, afastando dú
vidas, bem como evita que novos débitos sejam ignorados quando a empresa
tiver interesse em participar de licitações algum tempo depois de ter obtido
uma CNDT. A certidão, em quaisquer de suas modalidades (negativa, positiva
e positiva com efeitos de negativa), é válida por 180 dias, contados da data de
sua expedição.
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TÍTULO VIII
DA JUSTIÇA DO TRABALHO
CAPÍTULO I
IN T R O D U Ç Ã O

Art. 643. Os dissídios, oriundos das relações entre empregados e empre
gadores, bem como de trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços,
em atividades reguladas na legislação social, serão dirimidos pela Justiça do
Trabalho, de acordo com o presente Título e na forma estabelecida pelo
processo judiciário do trabalho.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 7.494 , de 17.06.1986.

O presente artigo trata da competência da Justiça do Trabalho, estabelecida
antes da redação do art. 114 da CF/88, que até a EC n. 45/2004 só permitia in
cluir atores da relação de emprego, deixando a cargo da lei incluir “outras con
trovérsias decorrentes da relação de trabalho” (inciso IX) que não a empregatícia. Depois de referida Emenda, a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar as relações de trabalho é a regra e “outras controvérsias de
correntes da relação de trabalho”, não especificadas na Lei Maior, serão apon
tadas por meio de legislação inffaconstitucional. A Constituição, em seu art.
114, ampliou a competência para estabelecer que cabe a tal Justiça especializa
da: “processar e julgar: I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos
os entes de direito público externo e da administração pública direta e indire
ta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II - as ações
que envolvam exercício do direito de greve; III - as ações sobre representação
sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e
empregadores; IV - os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data,
quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V - os con
flitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o dis
posto no art. 102,1, o; VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimo
nial, decorrentes da relação de trabalho; VII - as ações relativas às penalidades
administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das re
lações de trabalho; VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previs
tas no art. 195,1, a, e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que
proferir; IX - outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na for
ma da lei”. Quanto ao item I mencionado, é importante verificar a discussão, lo
go a seguir, acerca da questão da competência em relação ao servidor público.
Nessa norm a constitucional, também estão embutidas a competência para
a execução de títulos judiciais e extrajudiciais na Justiça do Trabalho (art. 877-A
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da CLT) e aquela em razão da condição das pessoas, que acabam traduzindo
competência material (sindicato, empregador, empregados rurais e urbanos,
domésticos, trabalhadores temporários, avulsos, servidores públicos, entre ou
tros). A competência material é definida pela natureza da pretensão trazida a
juízo. Partindo do conteúdo dos pedidos do autor do dissídio individual ou co
letivo, o juiz definirá se possui, ou não, a competência para analisar a matéria
posta a sua apreciação, verificando se o fato narrado subsume-se ao direito pre
visto nos arts. 114 da CF, 643 da CLT ou, ainda, previsto em legislação esparsa
(o que foi permitido pelo inciso IX do art. 114 da CF). O juiz pode apreciar a
competência, de ofício, quando for absoluta (fixada em razão de matéria ou
hierarquia - funcional - , conforme o art. 62 do CPC/2015 - art. 111 do CPC/73),
e por meio da iniciativa do interessado, quando for relativa (na esfera de dis
ponibilidade da parte), conforme o art. 63 do CPC/2015 (art. 111 do CPC/73)
e a Súmula n. 33 do STJ (em razão de valor e território).
Na Justiça do Trabalho, o interessado pode oferecer exceção de incompetên
cia relativa em apartado, porque se acolhida poderá ser remetida a juízo diver
so, a fim de que não seja anexada a defesa em tal momento processual; mas a
apresentação no próprio corpo da contestação não impedirá seu conhecimen
to. Aliás, o CPC/2015, no art. 64, já modificou as formalidades previstas nos
arts. 307 a 311 do CPC/73, para dispor que tanto a incompetência absoluta
como a relativa devem ser alegadas como questões preliminares na defesa. So
bre a viabilidade de recurso da decisão que acolhe exceção de incompetência
territorial, com a remessa dos autos para Tribunal Regional distinto daquele a
que se vincula o juízo excepcionado, muito embora tenha natureza interlocutória, veja o art. 799, § 2o, da CLT, e a Súmula n. 214, c, do Colendo TST. A ex
ceção de incompetência absoluta é apresentada como tese primeira na contes
tação, prejudicando a análise dos demais fatos e teses ali expostos na hipótese
de seu acolhimento. O primeiro contato do juiz trabalhista com as partes, ge
ralmente, ocorre em audiência (não há, de forma usual, um despacho saneador
anterior a esse momento, à exceção de hipóteses como requerimento liminar,
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, regularização processual etc.); e,
nessa oportunidade, ele já poderá julgar a questão da competência, decidindo
pela remessa ou não dos autos à correta autoridade que entender competente.
Sobre competência normativa, veja discussão sobre poder normativo no art.
678,1, a, da CLT; e sobre conflito de jurisdição ou de competência, arts. 105,1,
d, e 114, V, da CF e arts. 803 a 811 da CLT. No citado art. 114 da CF, a compe
tência não se limita à composição das lides quando o interesse é singular (dis
sídios individuais), pois abrange, ainda, os interesses de uma categoria (dissí
dios coletivos) profissional (por parte dos trabalhadores) ou econômica (por
parte dos empregadores), conforme previsão do § 2o do mesmo art. 114 e as
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ações em que figuram sindicatos (art. 114, III, da CF). A competência funcio
nal se relaciona ao correto órgão que processará e julgará o dissídio dentro da
mesma organização judiciária, ou seja, comum (federal ou estadual), trabalhis
ta, eleitoral ou militar. Assim, por exemplo, a ação rescisória não poderá ser
ajuizada nas Varas do Trabalho (primeiro grau de jurisdição), pois é de com
petência originária dos tribunais.
Além das observações mencionadas, alguns dos temas mais relevantes acer
ca da competência são a seguir apresentados em ordem alfabética.
- Ação de cumprimento de acordo coletivo, convenção coletiva ou dissídio
coletivo entre empregados e empregadores ou pedido em reclamação traba
lhista que se sustenta em cláusula inserida nesses instrum entos normativos:
compete à Justiça especializada. Q uanto ao dissídio coletivo, o fundam ento
provém do art. 114 da CF e seus §§ 2o e 3o. Sobre o cumprimento das decisões,
veja art. 872 da CLT. A Súmula n. 57 do STJ indica a Justiça Comum Estadual
como órgão competente para processar e julgar ação de cumprimento funda
da em acordo ou convenção coletiva não homologada pela Justiça do Traba
lho. A Súmula n. 87 do extinto Tribunal Federal de Recursos entendia que a
Justiça comum estadual seria competente para julgar ação de cobrança de con
tribuições sindicais. Havia controvérsia sobre a possibilidade de um sindicato
patronal demandar na Justiça do Trabalho em face das empresas da categoria
econômica para receber as contribuições previstas nas normas coletivas. O en
tendimento que rechaçava essa possibilidade tinha fundamento na ausência de
previsão na redação do art. 114 da CF anterior à EC n. 45/2004 e no art. Io da
Lei n. 8.984/95 de tais sujeitos desta relação jurídica - era, inclusive objeto da
OJ n. 290 da SDI-1 do Colendo TST, atualmente cancelada. A corrente adver
sa sustentava que a Lei n. 8.984/95, em seu art. Io, atribuiu competência neste
sentido, apesar de ter disposto sobre “dissídios que tenham origem no cumpri
mento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho
mesmo quando ocorram entre sindicados ou entre sindicato de trabalhadores e
empregador” (grifo nosso), não incluindo a contenda entre sindicato de em 
pregadores e empregador. Entretanto, a nova redação do art. 114, dada pela EC
n. 45/2004, não deixou margem para dúvida: toda questão envolvendo repre
sentação sindical posta em juízo, entre sindicatos, sindicatos e empregadores e
sindicatos e empregados, está afeta à Justiça do Trabalho. Assim, as súmulas supramencionadas não mais se aplicam.
- Ação penal: não há interpretação convincente que indique a Justiça do Tra
balho como competente para o processamento e julgamento de ações penais.
A propósito, houve concessão de medida cautelar, com eficácia ex tunc, na ADIn
n. 3.684-0, para, dando interpretação conforme, explicitar que “o disposto no
art. 114,1, IV e IX, da Constituição da República, acrescidos pela EC n. 45, não
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atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ações penais”.
Não se critica tal entendimento, na medida em que eventual ampliação da com
petência da Justiça do Trabalho para abranger também ações penais, como os
crimes contra a organização do trabalho (CP, arts. 197 a 207), desvirtuaria a
especialização dessa Justiça e necessitaria, sem dúvida, de uma reestruturação
do sistema e reciclagem dos profissionais, tanto advogados militantes da área
como os magistrados e servidores.
- Ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve
por trabalhadores da iniciativa privada: competência da Justiça do Trabalho,
segundo a Súmula n. 23 do STF.
- Ação rescisória: Súmula n. 192 do Colendo TST; competência originária
do TRT ou TST, nos casos que elenca. Sobre o tema veja, também, as Súmulas
ns. 100 e 397 a 413, além de entendimentos diversos sobre o assunto em várias
das OJs da SDI-2, todas do Colendo TST.
- Acidente do trabalho: veja adiante o item “dano moral advindo das rela
ções de trabalho” e o comentário no § 2o deste mesmo artigo.
- Autônomos: com a EC n. 45/2004, a regra é a apreciação de ações oriun
das da relação de trabalho pela Justiça especializada. Passados alguns anos da
vigência da atual redação do art. 114 da CF, subsistem várias controvérsias so
bre a competência da Justiça do Trabalho quanto à competência para o pro
cessamento e julgamento das ações nas quais a lide ocorre entre o profissional
liberal e seu cliente. Alguns doutrinadores advogam que se a situação configu
ra, na prática, uma relação de consumo, não há falar em competência da Jus
tiça do Trabalho, pois a relação que prepondera é a de consumo e não a de tra
balho. Assim, por exemplo, ainda há discussão sobre se um profissional liberal,
como um arquiteto, que presta serviços diretamente para o cliente pessoa físi
ca, que deseja construir sua casa, deve reclamar seus honorários não satisfeitos
na Justiça Comum ou na Justiça do Trabalho. Contudo, o STJ aprovou a Sú
mula n. 363, que enuncia: “Compete à Justiça estadual processar e julgar a ação
de cobrança ajuizada por profissional liberal contra cliente.” Esse posiciona
mento do STJ é direcionado ao autônomo em face de seu cliente pessoa física,
e não jurídica, pois em face desta não há dúvida de que a Justiça Comum Es
tadual deve processar e julgar as ações respectivas, exceto quando o profissio
nal liberal pretende reconhecer vínculo empregatício com a empresa. É preci
so lembrar, aqui, que o STJ tem competência para tratar do assunto, conforme
art. 105,1ydyda CF.
- Avulsos e seus tomadores de serviços, em atividades reguladas na legisla
ção social: a competência da Justiça do Trabalho é pacífica diante do caput des
te artigo. A Lei n. 7.494/86 alterou o art. 643 da CLT e não deixou margem para
dúvida, ainda, quanto à competência da Justiça laborai para a apreciação dos
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litígios entre trabalhadores avulsos e seus tomadores de serviços. Antes da EC
n. 45/2004, havia jurisprudência no sentido de, se a lide fosse entre os traba
lhadores e seus sindicatos, a competência ser da Justiça comum; mas, diante da
nova redação do art. 114 da CF, entendemos que a questão encontra-se supe
rada. Sobre o tema, veja § 3o deste mesmo artigo.
- Contratos de empreitadas nas quais o empreiteiro seja operário ou artífi
ce (o pequeno empreiteiro, pessoa física que trabalha sozinha ou com algum
ajudante): há expressa previsão, no art. 652, III, da CLT, da competência da
Justiça do Trabalho: no caso de divergência entre o dono da obra e o empreitei
ro de maior expressão, pessoa jurídica, a competência para dirimir a questão é
da Justiça comum, porque estabelecem contrato civil de prestação de serviços.
A Justiça do Trabalho é competente para dirimir conflitos entre o pequeno em
preiteiro e seus auxiliares, contratados pelo primeiro. No caso de haver contra
to de subempreitada, os trabalhadores contratados pelo subempreiteiro devem
demandar em face deste, cabendo a tais trabalhadores, entretanto, o direito de
reclamar contra o empreiteiro principal, assegurada a ação regressiva deste em
face do subempreiteiro, conforme aplicação do art. 455, caput e parágrafo úni
co, da CLT.
- Contribuições previdenciárias sobre créditos submetidos a exame da Jus
tiça do Trabalho: não há dúvida da competência da Justiça especializada para
sua execução - art. 114, VIII, da CF (redação da EC n. 45/2004), Súmula n. 368
do Colendo TST e Súmula vinculante n. 53 do Excelso STF. Veja também o §
I o deste artigo. Havia discussão sobre se deveríam ser executadas na Justiça do
Trabalho as contribuições previdenciárias dos valores pagos durante o víncu
lo empregatício reconhecido na reclamatória, mas sobre títulos aos quais a empregadora não foi condenada na ação. Ou seja, a dúvida consistia em saber se
a Justiça do Trabalho deveria ou não executar as contribuições sobre as verbas
já pagas ao empregado, mas que não foram objeto de recolhimento pelo em 
pregador. Por óbvio, o INSS defende a tese de que, uma vez reconhecido o liame empregatício, na própria ação trabalhista as contribuições de todo o pe
ríodo devem ser cobradas. Isso porque a Lei n. 11.457/2007 alterou a redação
do parágrafo único do art. 876 da CLT, fazendo constar que: “Serão executadas
ex officio as contribuições sociais devidas em decorrência de decisão proferida
pelos Juizes e Tribunais do Trabalho, resultantes de condenação ou homologa
ção de acordo, inclusive sobre os salários pagos durante o período contratual re
conhecido” (grifo nosso). Mas essa não é a orientação da Súmula n. 368 do TST.
O STF editou a Súmula vinculante n. 53: “A competência da Justiça do Traba
lho prevista no art. 114, VIII, da Constituição Federal alcança a execução de
ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação cons
tante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados” (divulgada no
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DJe do STF de 22.06.2015; publicada no DJe do STF de 23.06.2015), para diri
mir a dúvida, devendo a Justiça do Trabalho limitar-se a executar as contribui
ções sociais sobre suas condenações em pecúnia, e desde que possuam nature
za salarial. Veja discussão no artigo da CLT supramencionado.
- Crimes contra a organização do trabalho: competência da Justiça Federal
(CF, art. 109, VI). Súmula n. 115 do antigo TFR. Veja, retro, o item Mação penal”.
- Crime de falsa anotação na carteira de trabalho: competência da Justiça
Estadual. Súmula n. 62 do STJ. Veja art. 49 da CLT e, retro, o item “ação penal”.
- Crime de falso testemunho ocorrido na Justiça do Trabalho: competência
da Justiça Federal. Veja Súmula n. 165 do STJ. Veja, retro, o item “ação penal”.
- Dano moral advindo das relações de trabalho: a tendência predominante
vinha da OJ n. 327 da SDI-1 do Colendo TST, anterior à EC n. 45/2004 (atual
mente convertida na Súmula n. 392 do TST), que afastou a dúvida ao incluir o
inciso VI no art. 114 da CF, atribuindo competência à Justiça do Trabalho para
processar e julgar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decor
rentes da relação de trabalho, inclusive as oriundas de acidente e doenças a ele
equiparadas, sendo que a Resolução n. 200/2015 do TST acrescentou ao final:
“ainda que propostas pelos dependentes ou sucessores do trabalhador falecido”.
Em casos como de assédio moral, assédio sexual, revista vexatória, constran
gimentos e humilhações e outros danos morais decorrentes da relação de tra
balho, havia, antes da edição da EC n. 45/2004, discussão acerca da competên
cia da Justiça do Trabalho. Existia uma corrente de pensamento inclinada para
a competência desta, sob o fundamento de que o art. 114 da CF (antes da EC
n. 45/2004) dispunha que os dissídios decorrentes da relação de trabalho de
veríam ser nela dirimidos. Os adeptos da corrente contrária diziam que o pe
dido se baseava em normas de responsabilidade civil, cuja controvérsia é leva
da à Justiça comum. A primeira posição já nos parecia mais acertada, diante da
amplitude da competência atribuída à Justiça do Trabalho pelo art. 114 da CF
e dos fatos de os sujeitos da relação jurídica serem empregados e empregado
res e a controvérsia decorrer da relação de trabalho. É importante lembrar, ade
mais, que a Justiça do Trabalho utiliza institutos do direito material comum e
processual comum para proferir suas decisões (arts. 8o, parágrafo único, 769 e
889 da CLT e art. 15 do CPC/2015).
Entendemos, no entanto, que a redação do art. 114, VI, da CF, dada pela EC
n. 45/2004, atribuindo competência à Justiça do Trabalho para processar e jul
gar ações de indenização por dano moral ou patrimonial decorrentes da rela
ção de trabalho, afastou o questionamento.
Porém, a dúvida continuou, à época da edição da EC n. 45/2004, quanto à
competência para o caso de ações nas quais o empregado pleiteava indeniza
ção por danos morais e materiais advindos de acidente de trabalho ou doença
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profissional ou do trabalho que já tinha sido proposta perante a Justiça Co
mum. Em tese, tratando-se de competência absoluta, como é a hipótese, os pro
cessos deveríam ser remetidos imediatamente à Justiça eleita como competen
te, no caso, a do Trabalho. Mas a questão não foi dirimida tão facilmente. Vários
recursos extraordinários e conflitos de competência chegaram à mais alta Cor
te do país, que inicialmente fixou competência para a Justiça Comum apreciar
ações movidas por empregados em face do empregador, que tinham como base
o direito comum, ou seja, fundadas em danos decorrentes da relação de traba
lho. Assim ocorreu, por exemplo, no RE n. 438.639-9/MG, julgado em 09.03.2005,
no qual figurou como relator o Ministro Carlos Britto, cujo acórdão teve como
redator o Ministro Cezar Peluso. O panoram a se modificou quando o órgão
supremo firmou, posteriormente, entendimento de que as questões inerentes
a acidentes de trabalho ocorridos em razão de dolo ou culpa do empregador
deveríam ser submetidas à competência da Justiça laborai, desde que não hou
vesse sentença proferida na Justiça comum. Isso ocorreu no julgam ento do
Conflito de Com petência n. 7.204/MG, publicado em 09.12.2005, que teve
como relator o Ministro Carlos Britto. Assim consta do julgado: “[...] ações que
tramitam perante a Justiça comum dos Estados, com sentença de mérito ante
rior à promulgação da EC n. 45/2004, lá continuam até o trânsito em julgado
e correspondente execução. Quanto àquelas cujo mérito ainda não foi aprecia
do, hão de ser remetidas à Justiça do Trabalho, no estado em que se encontram,
com aproveitamento dos atos praticados até então. A medida se impõe, em ra
zão das características que distinguem a Justiça comum estadual e a Justiça do
Trabalho, cujos sistemas recursais, órgãos e instâncias não guardam exata cor
relação [...]”. Na verdade, não é uma solução estritamente técnico-jurídica, pois,
como já enunciado anteriormente, trata-se de competência absoluta e, em tese,
o processo deveria ser remetido imediatamente à Justiça do Trabalho, indepen
dentemente da fase processual. Contudo, o STF preferiu utilizar a prolação de
sentença como marco divisório para a remessa dos processos, como modula
ção para respeitar a segurança jurídica, o interesse social e a boa-fé. Nesse sen
tido e depois de muito debate, o STJ lançou a Súmula n. 367: “A competência
estabelecida pela EC n. 45/2004 não alcança os processos já sentenciados”. A
Súmula vinculante n. 22 do STF, divulgada em 10.12.2009 e publicada no DJe
do STF, de 11.12.2009, reconheceu que a Justiça do Trabalho tem competência
para tais ações, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito
de primeiro grau quando da promulgação da EC n. 45/2004.
Além de toda essa problemática acerca da competência, a falta de recursos
humanos e materiais e as dúvidas acerca de vários aspectos práticos suscitaram
muitas controvérsias, principalmente quanto à adaptabilidade do processo já
iniciado na Justiça comum estadual quando da remessa à Justiça do Trabalho.
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As ações enviadas a esta última tiveram o procedimento adaptado conforme a
sistemática do processo do trabalho. Para esclarecer alguns desses questiona
mentos, o Colendo TST editou a Instrução Normativa n. 27, que dispõe sobre
normas e procedimentos aplicáveis ao processo do trabalho em decorrência da
ampliação da competência da Justiça do Trabalho pela EC n. 45/2004. O STJ,
na Súmula n. 366, firmou posicionamento de que “Compete à Justiça estadual
processar e julgar ação indenizatória proposta por viúva e filhos de emprega
do falecido em acidente de trabalho”, por entender que não há relação de tra
balho entre os sucessores e a outra parte da relação processual, mas a orienta
ção foi cancelada em 22.09.2009.
- Descumprimento de normas de segurança, higiene e saúde dos trabalhado
res: competência da Justiça do Trabalho. Súmula n. 736 do STF. O mesmo Tribu
nal sumulou o entendimento de que compete ao Ministro do Trabalho e Empre
go a especificação de atividades insalubres (Súmula n. 194). Para mais detalhes
sobre segurança e medicina do trabalho, vide a partir do art. 154 da CLT.
- Doméstico (empregado doméstico): não se deve confundir a competência
da Justiça do Trabalho para processar e julgar as reclamações de empregados
domésticos com a aplicabilidade ou não da CLT a esse tipo de trabalhador. Os
empregados domésticos têm legislação própria (Lei n. 5.859/72, com acrésci
mos e modificações das Leis ns. 10.208, de 23.03.2001, 11.324, de 19.07.2006,
12.964, de 08.04.2014 e LC n. 150, de 01.06.2015), e a CLT é utilizada somente
nos casos em que a CF ou a mencionada lei remetam especificamente àquela.
- Eventuais: trabalhadores sem vínculo empregatício que realizam ativida
des esporádicas ou atípicas, em geral por curto período a cada serviço presta
do. A Justiça do Trabalho passou a ser com petente após a vigência da EC n.
45/2004, porque ações sobre a relação de trabalho passaram à regra geral de
competência material.
- Falência do empregador: a competência dependerá do momento proces
sual em que ocorrer. Se anterior à demanda ou até a fase de conhecimento, a
Justiça do Trabalho tem competência para processar e julgar o dissídio até a
fase de liquidação da sentença, deixando ao juízo da falência (Justiça comum),
após a habilitação do interessado, a competência para arrecadação e pagamen
to aos credores. Assim se pronunciou o STF no seu Informativo n. 548/2009. Se
já houve penhora de bens, em adiantada fase de alienação, e só então a decre
tação da falência, o posicionamento dominante é o da satisfação imediata do
crédito exequendo. Essa última orientação está contida na Súmula n. 44 do an
tigo TFR, mas não é como o STF se posicionou no Informativo n. 276/2002, no
qual consta decisão de que o juízo da falência deve arrecadar os bens da mas
sa falida que foram penhorados pela Justiça do Trabalho em execução traba
lhista. Na recuperação judicial, o STJ editou a Súmula n. 480, que dispõe que:
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“O juízo da recuperação judicial não é competente para decidir sobre a constrição de bens não abrangidos pelo plano de recuperação da empresa” (DJEletrônico 02.08.2012).
- Funcionário público: veja servidor público logo a seguir.
- Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS): ação proposta pelo tra
balhador ou pelo empregador em face da Caixa Econômica Federal quanto ao
FGTS (por exemplo, nos casos de juros, correção monetária, expurgos infla
cionários, multa administrativa etc.) é de competência da Justiça Federal (com
petência atribuída pela CF, no art. 109,1). Tratando-se de demanda entre tra
balhador e empregador sobre tal tema, inclusive a multa de 40%, compete à
Justiça do Trabalho (art. 26 da Lei n. 8.036/90). Levantamento do FGTS quan
do há dissídio entre empregado e empregador, inclusive domésticos, é de com
petência da Justiça do Trabalho. No entanto, a Súmula n. 161 do STJ orienta
que, em caso de falecimento do titular da conta, compete à Justiça Estadual au
torizar o levantamento do FGTS. Veja também a Lei n. 6.858/80.
- Greve - abusividade: a Súmula n. 189 do TST confere competência à Jus
tiça especializada para declarar a ocorrência ou não de abuso do exercício do
direito de greve. Destaque para o art. 114, II, da CF, que atribui à Justiça do Tra
balho competência para julgar ações relativas à matéria, e para a atual redação
do § 3o do mesmo artigo, dada pela EC n. 45/2004, criando o dissídio coletivo
em caso de greve em atividade essencial, ajuizado pelo Ministério Público do
Trabalho. Veja também a LC n. 75/93, art. 83, VIII e IX, e a Lei n. 7.783/89.
- Habeas corpus e habeas data em matéria sujeita à jurisdição da Justiça do
Trabalho: é dela a competência, art. 114, IV, da CF. Era comum a propositura
do habeas corpus para a liberdade ou prevenção da privação da liberdade da
quele que fosse considerado depositário infiel. Contudo, com a edição da Sú
mula vinculante n. 25 do STF, que considerou ilícita a prisão civil do depositá
rio infiel, referida ação é de aplicação limitada.
- Honorários advocatícios e periciais deferidos nos julgados trabalhistas de
vem ser executados nos próprios autos do processo sob a égide da Justiça laborai.
- Limites à competência do presidente do TRT em pedido de revisão de cál
culos em fase de precatório: OJ n. 2 do Tribunal Pleno do TST. Também quan
to a precatório, não há competência funcional do Presidente do TRT para de
clarar a inexigibilidade do título exequendo: OJ n. 12 do Tribunal Pleno do TST.
- Mandado de Segurança: a competência reger-se-á em razão da pessoa da au
toridade reputada coatora. Veja art. 114, IV, da CF e Súmulas n. 627 do STF e n.
41 do STJ. O regimento interno do órgão julgador deve ser sempre observado.
- Nulidade fundada em incompetência de foro: o texto não é claro, mas se
trata da incompetência relativa, em razão do lugar, pois foro equivale à comar
ca. Portanto, o art. 795, § Io, da CLT, que diz dever ser declarada de ofício e que
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os atos decisórios são considerados nulos, não pode ser assim entendido. Deve
ser apreciada pelo juiz somente no caso de arguição do interessado na primei
ra oportunidade em que se manifestar nos autos, sob pena de prorrogação. Ab
soluta será a incompetência em razão da matéria e a funcional, hipóteses de
viabilidade de declaração oficial do juiz.
- PIS - cadastramento: competência da Justiça do Trabalho; Súmula n. 300
do TST e Súmula n. 82 do antigo TFR. Entretanto, a Súmula n. 161 do STJ
orienta que, em caso de falecimento do titular da conta, compete à Justiça Es
tadual autorizar o levantamento do PIS/Pasep.
- Pré-contrato: a relação jurídica entre contratantes, por um período sem a
prestação de serviço, não era, em geral, discutida na Justiça do Trabalho. Entre
tanto, com nova redação do art. 114 da CF, dada pela EC n. 45/2004, tratando-se de situação que visa à relação de trabalho, competirá à Justiça do Trabalho.
Há, contudo, entendimento diverso, com fundamento de que, por não estabe
lecida a relação de trabalho, não há falar na competência da Justiça Laborai.
- Preso - remuneração pelo trabalho realizado no cárcere: a 3a Seção no STJ
entendeu que é do juízo das execuções penais a competência para processar e
julgar o pedido de pagamento da remuneração do trabalho realizado pelo apenado em estabelecimento prisional. No julgamento, os Ministros Nilson Naves
e Napoleão Nunes Maia Filho ressalvaram seus entendimentos pessoais. Pre
cedentes citados: CC n. 92.851/MS, DJ 19.09.2008, e CC n. 66.974/PR, DJ
13.08.2007. CC n. 92.856/MS, rei. Min. Og Fernandes, j. 08.10.2008.
- Seguro-desemprego: competência da Justiça do Trabalho, Súmula n. 389
do TST.
- Servidores públicos: a Justiça do Trabalho era competente apenas para pro
cessar e julgar litígios dos servidores que estivessem regidos pela CLT (redação
do art. 114 da CF anterior à EC n. 45/2004 e Súmula n. 150 do extinto TFR),
também ingressantes por meio de concurso público (art. 37, II, da CF), mas
não aqueles regidos pelo regime estatutário. A Lei n. 8.112/90, dos servidores
públicos federais, indica a competência da Justiça Federal no caso de relações
de trabalho sob regime estatutário dos servidores públicos federais. Algumas
das Súmulas do STJ pertinentes à matéria são: 97, 137, 170 e 173. À primeira
vista, a atual redação dada ao art. 114,1, pela EC n. 45/2004 atribui à Justiça do
Trabalho competência também em relação às ações de estatutários, abrangidos
os entes de direito público externo e da administração pública direta e indire
ta da União, estados, Distrito Federal e municípios. A redação da proposta de
EC n. 29 (que deu origem à EC n. 45/2004) excluía os estatutários no final do
art. 114,1, mas o texto promulgado e publicado não consignou essa exceção,
sendo atribuída tal competência à Justiça do Trabalho. Entretanto, houve con
cessão de liminar na ADIn n. 3.395-6, cujo relator foi o Ministro Cezar Peluso,
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para suspender toda e qualquer interpretação dada pelo art. 114,1, da CF (EC
n. 45/2004) que leve à conclusão de competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar ações envolvendo servidores públicos com vínculo jurídico-estatutário. A liminar foi referendada pelo Pleno, em 05.04.2006, e contou com
a presença da Anamatra (Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho), na qualidade de amicus curiae. Depois disso, também requereram o
ingresso como amicus curiae a Associação Nacional dos Procuradores do Tra
balho (ANPT) e o Ministério Público do Trabalho. A ADIn n. 3.529 foi apensada à supramencionada, em 05.08.2005, por se tratar de ação com o mesmo
objeto. É preciso acompanhar o andamento processual da ADIn, que ainda não
teve seu veredito definitivo, para compreender como a competência ficará es
tabelecida nesse particular. Tudo leva a crer que o conteúdo da liminar será re
petido ao final, sendo este, inclusive, o sentido do parecer já proferido pela Pro
curadoria Geral da República, anexado ao processo em 09.03.2007.
- Título executivo extrajudicial: a discussão era latente, principalmente por
falta de previsão legal. Hoje, com a possibilidade de se executar o termo de ajus
te de conduta em inquérito civil promovido pelo Ministério Público do Tra
balho, o termo de conciliação firmado perante a Comissão de Conciliação Pré
via (parágrafo único do art. 625-E da CLT) e a certidão da dívida ativa no caso
de multa advinda de fiscalização das relações de trabalho, levada a efeito pelo
Ministério do Trabalho e Previdência Social (Lei n. 13.266/2016, art. 2o, III),
conforme o art. 114, VII, da CF, não há dúvida de que a Justiça do Trabalho é
indicada para sua execução (arts. 876 e 877-A da CLT). Entretanto, ainda não
encontra guarida na maior parte da doutrina e da jurisprudência a possibili
dade de execução de outros títulos executivos obtidos durante a relação de tra
balho, como no exemplo de cheque sem fundos entregue pelo empregador ao
empregado com o fim remuneratório, cabendo à Justiça com um processar a
execução, ou ao trabalhador, se preferir, ingressar com reclamação na Justiça
do Trabalho, desde sua fase cognitiva, para postular os títulos que estavam in
cluídos no título executivo que não foi adimplido. Poderão haver interpreta
ções divergentes diante do novo texto constitucional.
- Tributos federais: a proposta de EC n. 29/2000, que tram itou no Congres
so Nacional e deu origem à EC n. 45/2004, previa a inserção do inciso XII ao
art. 114 da CF, atribuindo competência à Justiça do Trabalho para executar, de
ofício, tributos federais incidentes sobre créditos decorrentes das sentenças que
proferisse, como o imposto de renda, mas o texto não foi mantido. De qual
quer forma, o magistrado trabalhista deve já determ inar sejam feitos os des
contos de imposto de renda do crédito trabalhista das decisões condenatórias
que proferir, ainda que a sentença tenha sido omissa no particular, conforme
as Súmulas ns. 368 e 401 do Col. TST.
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- Vínculo de emprego: competência para fixar a natureza da relação de tra
balho que uma das partes alega ser empregatícia é da Justiça do Trabalho, como
se deflui do art. 114 da CF.
§ Io As questões concernentes à Previdência Social serão decididas pelos
órgãos e autoridades previstos no Capítulo V deste Título e na legislação
sobre seguro social.
A Lei n. 3.807/60 derrogou tacitamente este dispositivo. Originalmente, a EC
n. 20/98 introduziu o § 3o no art. 114 da CF, atribuindo competência à Justiça
do Trabalho para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art.
195,1, d, e II, da CF, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que pro
ferir, gerando, posteriormente, o parágrafo único do art. 876, o art. 878-A, os
§§ 1°-A, 1°-B, 3o e 4o do art. 879 e o art. 880, todos da CLT, acrescentados pela
Lei n. 10.035/2000. A EC n. 45/2004 deslocou o texto para o art. 114, VIII, da
CF. Em relação ao critério de atualização das contribuições previdenciárias,
surge a questão de definir se deve ser utilizada a tabela de atualização do TRT
a que está submetido o crédito exequendo ou se a forma de atualização deve
ser a definida pelo próprio órgão previdenciário. A resposta pende para o uso
das regras próprias da legislação previdenciária, diante do texto deste parágra
fo, do § 4o do art. 879 da CLT e da própria Lei de Custeio (art. 43 da Lei n.
8.212/91). Entretanto, diante dos escassos recursos materiais e humanos da Jus
tiça do Trabalho na atualidade, a questão ainda não é pacífica e faz travar cons
tantes batalhas na fase de execução entre a forma de cálculo utilizada pelas Va
ras do Trabalho e aquelas apresentadas pelos interessados.
§ 2o As questões referentes a acidentes do trabalho continuam sujeitas à
justiça ordinária, na forma do Decreto n. 24.637, de 10 de julho de 1934, e
legislação subsequente.
O art. 109,1, da CF excluiu da competência atribuída aos juizes federais, in
clusive da Justiça do Trabalho, o processamento e julgamento das causas rela
tivas a acidente de trabalho, mesmo se tratando de casos nos quais a União, en
tidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas, na condição
de autoras, rés, assistentes ou oponentes. Assim, a matéria acidente de trabalho,
como objeto da ação proposta pelo trabalhador em face do INSS, deve ser di
rimida perante a Justiça comum estadual, muito embora a entidade seja uma
autarquia federal, por se tratar de competência residual. Veja Súmulas ns. 501
do STF e 15 do STJ.
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§ 3o A Justiça do Trabalho é competente, ainda, para processar e julgar as
ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários ou o órgão
Gestor de Mão de Obra - OGMO decorrentes da relação de trabalho.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 24.08.2001.

O caput deste artigo atribuiu competência à Justiça do Trabalho em relação
aos trabalhadores portuários (em geral, por meio da modalidade de trabalha
dor avulso) e operadores portuários e o órgão gestor de mão de obra - mais
conhecido como OGMO. Trabalhador avulso é aquele definido pelo art. 12, VI,
da Lei n. 8.212/91 (Lei do Custeio da Seguridade Social) com o4quem presta, a
diversas empresas, sem vínculo empregatício, serviços de natureza urbana ou
rural definidos no regulamento”. O regulamento ao qual se refere a lei é o Decre
to n. 3.048/99: avulso é “aquele que, sindicalizado ou não, presta serviço de na
tureza urbana ou rural, a diversas empresas, sem vínculo empregatício, com a
intermediação obrigatória do órgão gestor de mão de obra, nos termos da Lei
n. 8.630, de 25.02.1993, ou do sindicato da categoria”. Assim, esse tipo de traba
lhador se destaca pela ausência de vínculo de emprego e pela necessária inter
mediação do sindicato da categoria ou de um órgão chamado gestor de mão de
obra. O mais comum dos trabalhadores avulsos é o que oferece sua mão de obra
ao setor portuário (na orla marítima e portuária, laborando, por exemplo, como
operador, ensacador de mercadoria, conferente, conservador e am arrador de
carga). O órgão gestor de mão de obra mencionado neste parágrafo foi insti
tuído pela Lei n. 8.630/93, que dispunha sobre o regime jurídico da exploração
de portos organizados e instalações portuárias e dava outras providências. O
art. 18 dessa lei previa a existência de um órgão de gestão de mão de obra em
cada porto organizado e, em conjunto com o art. 19, atribuía suas prerrogati
vas. Mas essa Lei foi revogada pela Lei n. 12.815, de 05.06.2013, que, no art. 32,
continua a prever a existência de um órgão gestor em cada porto organizado,
dispondo sobre suas competências no mesmo artigo e no seguinte.
Sobre o tema, veja, ainda, o art. 652, V, da CLT.
Art. 644. São órgãos da Justiça do Trabalho:
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

O Título VIII da CLT trata da organização da Justiça do Trabalho, seus ór
gãos em graus de jurisdição e membros, a partir do art. 643. A CF o fez nos arts.
111 a 116, ao especificar os órgãos desta Justiça especializada, com as alterações
dadas pela EC n. 45/2004, composta pelo TST (art. 111-A), TRTs (art. 115) e
juizes do trabalho (art. 116). Os juizes de direito (Justiça comum) também exer

LUCIANA HELENA BRANCAGLIONE

ART. 644

|

579

cem a jurisdição trabalhista nas localidades ainda não abrangidas pela compe
tência de uma das Varas do Trabalho (art. 112); no entanto, os recursos seguirão
para o TRT da respectiva área de abrangência territorial. Sobre a constituição,
investidura, jurisdição, competência, garantias e condição do exercício dos ór
gãos da Justiça do Trabalho, o art. 113 previu que ficam a cargo da lei. O a r t 114
trata da competência da Justiça do Trabalho, que passou por inúmeras transfor
mações. Os embrionários Tribunais Rurais refletiram o estágio de desenvolvi
mento econômico e social do país à época, com a promulgação da Lei paulista
n. 1.869, em 10.11.1922. Em 1932, observa-se pequeno avanço, com a criação
das Comissões de Conciliação e das Juntas de Conciliação e Julgamento, com
decisões de recursos exaradas pelo então Ministério do Trabalho e execução
pela Justiça comum. Outras instituições extrajudiciais foram criadas na déca
da de 1930, como as Juntas de Trabalho M arítimo e o Conselho Nacional do
Trabalho. O Decreto-lei n. 9.797/46 organizou a Justiça do Trabalho e inseriu-a no Poder Judiciário. A Constituição de 1946 foi a primeira na qual a Justiça
do Trabalho constou como parte do Poder Judiciário. A EC n. 24, de 09.12.1999,
DOU 10.12.1999, extinguiu a previsão dos chamados ministros classistas e juizes
classistas, que representavam os direitos de trabalhadores e empregadores de
forma paritária, e compunham, com direito a voto, exceto na execução, o TST,
os TRTs e as Varas do Trabalho, estas anteriormente chamadas Juntas de Con
ciliação e Julgamento, porque formadas por colegiados. Nas novas Varas do
Trabalho, a jurisdição passou, desde então, a ser exercida por um juiz singular.
A fase de transição também foi regulada pela EC n. 24/99, que assegurou, no
art. 2o, o cum prim ento dos mandatos em curso dos ministros classistas tem
porários do TST e dos juizes classistas temporários dos TRTs e das, até então,
Juntas de Conciliação e Julgamento. Este art. 644 da CLT dá o rol dos órgãos
da Justiça do Trabalho, especificando-os nos dispositivos que o compõem, com
as ressalvas apontadas.
a ) o Tribunal Superior do Trabalho;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

O TST é órgão de cúpula da Justiça trabalhista, com previsão no art. 111 -A
da CF. As atividades que exerce são administrativas, jurisdicionais e de organi
zação da jurisprudência, por meio da edição e revisão de instrum entos tais
como súmulas, OJs e precedentes normativos.
Não é demais lembrar que até a promulgação da EC n. 45/2004 não havia,
no Brasil, a súmula vinculante, ou seja, os magistrados dos diversos graus de
jurisdição não eram obrigados a seguir a orientação de tais súmulas de juris
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prudência, em razão de a livre convicção do juiz ser princípio adotado em nos
so sistema. No entanto, a inserção do art. 103-A na CF mudou esse quadro. As
novas súmulas do STF, aprovadas após a vigência da EC n. 45/2004, terão efei
to vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Adminis
tração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. Ressalte-se que isso vale somente para as súmulas da mais alta Corte do país. Em
relação às súmulas do STF já existentes, o art. 8o da EC n. 45/2004 estabeleceu
somente produzirem efeito vinculante após sua confirmação por dois terços
de seus integrantes e publicação na imprensa oficial. Há, de início, críticas a
esse novo artigo.
O TST uniformiza sua própria jurisprudência, por meio de súmulas, OJs e
precedentes normativos, que podem conter teor até mesmo divergente das sú
mulas do STF, por exemplo, a n. 327 deste último, que dita a possibilidade da
existência de prescrição intercorrente na Justiça do Trabalho, enquanto a Sú
mula n. 114 do TST diz exatamente o contrário. Mas a CF ainda não previu
que suas súmulas sejam vinculantes. Entretanto, já que a vinculação é tendên
cia em nosso sistema legal, seria interessante que os tribunais superiores, em
nosso caso, notadamente o TST, pudessem colaborar de forma a atualizar e dis
cutir as matérias que chegam ao STF relativas às suas áreas de atuação, a fim
de evitar conflitos ou injustiças, já que cada tribunal está mais afeto à dinâmi
ca de sua matéria em particular.
Sobre composição, funcionamento, competência, presidência, vice-presidên
cia e corregedoria no TST, veja os arts. 690 a 701 da CLT e o Regimento Inter
no do TST.
b) os Tribunais Regionais do Trabalho;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

Os TRTs são órgãos do segundo grau da jurisdição trabalhista expressamen
te indicados no art. 115 da CF. Sobre sua composição, funcionamento, jurisdi
ção, competência e presidência, veja arts. 670 a 683 da CLT e art. 115 da CF (re
dação dada pela EC n. 45/2004). Os TRTs contam, ainda, com a possibilidade
de instituir Justiça itinerante, prevista no art. 115, § I o, da CF, e constituir câ
maras regionais (art. 115, § 2o, da CF).
c) as Juntas de Conciliação e Julgamento ou os Juízos de Direito.
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

A EC n. 24/99 criou Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Conci
liação e Julgamento, pois o órgão de primeiro grau deixou de ser colegiado pela
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extinção da representação classista, alteração que ficou registrada no art. 116
da Lei Maior.
Na verdade, o art. 111, III, da CF, deixou de prever a Junta de Conciliação e
Julgamento como órgão de primeiro grau e passou a considerar o juiz do tra
balho como tal, não substituindo a Junta pela Vara como órgão julgador, mas
deixando esse encargo ao juiz do trabalho, por não haver mais colegiado. So
bre composição e funcionamento, jurisdição e competência das Varas do Tra
balho e seu juiz titular, veja arts. 647 a 659 da CLT. Sobre previsão e atribuições
da Secretaria da Vara (que corresponde ao cartório na Justiça com um ), veja
arts. 710 a 712 da CLT. Os juízos de Direito (Justiça Estadual) participam da
função jurisdicional trabalhista, na forma disposta na parte final do a rt 112 da CF
e nos arts. 668 e 669 da CLT. Veja as notas nos artigos respectivos.
Art. 645.0 serviço da Justiça do Trabalho é relevante e obrigatório, nin
guém dele podendo eximir-se, salvo motivo justificado.
O legislador quis, com este artigo, dar relevância social à Justiça do Trabalho
e prioridade na agilização dos processos e no atendim ento ao público, o que
foi elevado a status constitucional, com a inserção do inciso LXXVIII no art. 5o
da CF, que assegurou razoável duração do processo, judicial ou adm inistrati
vo, e meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Esse é um processo
que vem sendo construído na Justiça do Trabalho, que atualmente vem m o
dernizando o atendimento com o processo judicial eletrônico.
O trabalho é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, como
Estado democrático de direito, consoante o art. Io, IV, da CF. Além disso, o tra
balho faz com que o indivíduo leve para dentro de seu lar dignidade (art. Io, III,
da CF), seu sustento e de sua família. A CF/88 privilegia o direito ao trabalho,
garantindo a liberdade de exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão (art.
5o, XIII), caracterizando-o como direito social (art. 6o) e dispondo amplamen
te sobre os direitos dos trabalhadores (arts. 7o a 11). A garantia da efetivação des
ses direitos se faz pela possibilidade de levar ao Poder Judiciário o inconformismo do trabalhador ou de classes de trabalhadores nos casos em que entenderem
haver sua violação (art. 5o, XXXV, da CF); daí a previsão da relevância e obri
gatoriedade do serviço da Justiça do Trabalho. Tanto é assim que, na Justiça es
pecializada, vigora o jus postulando permitindo a quaisquer das partes de uma
relação de emprego ingressar com ação ou se defender de ação proposta sem a
presença de advogado, até certa fase do processo (veja Súmula n. 425 do TST),
o que indica com clareza a tentativa de afastar obstáculos ao jurisdicionado em
ter sua pretensão apreciada perante a Justiça do Trabalho. Essa previsão vem ex
pressa no art. 791 da CLT e cumpre sua função de acesso à Justiça, a despeito dos

582

|

ARTS. 645 E 646

LUCIANA HELENA BRANCAGLIONE

coerentes argumentos dos membros da OAB de a defesa dos interesses de cada
uma das partes ficar desequilibrada e incompleta sem o acompanhamento de
um advogado. Há o Projeto de Lei Complementar n. 33/2013, já aprovado na
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, que estabelece a obrigatorie
dade da presença de advogado para acompanhamento de ações trabalhistas e
que trará, se aprovado, alteração do art. 791 da CLT. Consta, no site do Senado
Federal, que o último local de tramitação para o qual a matéria do projeto foi
remetida é a relatoria da Comissão de Assuntos Econômicos, em 21.03.2016.
A imposição de penalidade em caso de recusa em servir à Justiça do Traba
lho, no caso da atuação dos extintos juizes classistas (art. 726 da CLT), serve de
exemplo de como esse artigo vinha sendo aplicado.
Art. 646. Os órgãos da Justiça do Trabalho funcionarão perfeitam ente
coordenados, em regime de m útua colaboração, sob a orientação do Presi
dente do Tribunal Superior do Trabalho.
A busca pela justiça e paz sociais só se faz com o atendimento eficaz aos par
tícipes da relação jurídica processual, razão pela qual a organização da Justiça
do Trabalho como um todo assume relevância nacional e deve contar com a
participação de todos os seus órgãos, além da orientação do tribunal superior.
Veja arts. 653, b, e 680, a, ambos da CLT, que exemplificam colaboração entre
os órgãos da Justiça do Trabalho.
O art. 96, II, da CF, estabelece competir aos Tribunais Superiores, incluído,
obviamente, o TST: alteração do número de membros dos tribunais inferiores;
criação e extinção de cargos e remuneração de seus serviços auxiliares e dos
juízos que lhes forem vinculados, bem como a fixação do subsídio de seus mem
bros e dos juizes, inclusive dos tribunais inferiores.
CAPÍTULO II
D A S J U N T A S D E C O N C IL IA Ç Ã O E J U L G A M E N T O

A EC n. 24/99 criou Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Conci
liação e Julgamento, uma vez que o órgão de primeiro grau deixou de ser colegiado, pela extinção da figura do juiz classista.
Seção I
D a C o m p o s iç ã o e F u n c io n a m e n t o

Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I do CLT).
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Art. 647. Cada Junta de Conciliação e Julgamento terá a seguinte compo
sição:
C a p u t com redaçõo dado pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho. As
sim, apenas um juiz atuará como titular de cada um a das Varas do Trabalho,
sendo que estas estão organizadas e se reportam a um TRT. Compete a cada
um dos TRTs propor a criação de novas Varas do Trabalho (art. 96,1, d, da CF),
que serão instituídas por lei (art. 112 da CF). A Lei n. 5.630/70 tratava dos cri
térios para que isso ocorresse, mas foi revogada pela Lei n. 6.947/81. Essa lei
exige, para a criação de nova Vara do Trabalho onde já funciona outra, núm e
ro mínimo de 1.500 processos por ano; e, para a criação de Vara do Trabalho
onde não existe nenhuma, que na localidade haja o mínimo de 24 mil empre
gados e que, durante três anos consecutivos, sejam propostas ao menos 240
ações trabalhistas por ano. A lei que as instituir definirá suas competências ter
ritoriais, que não serão afetadas por alterações da organização judiciária dos
Estados, a menos que seja promulgada nova lei modificando a previsão da com
petência territorial original. Sobre a forma de extensão da jurisdição a m uni
cípios, veja a Lei n. 6.947/81. Sobre a criação, extinção e transformação de uni
dades judiciárias, veja a Resolução n. 184, de 06.12.2013, do CNJ. Veja, ainda,
a Resolução CSJT n. 63/2010, modificada na 9a Sessão O rdinária do CSJT
(27.11.2015), para que o texto passe a impedir o fechamento de Varas do Tra
balho que tiveram um movimento mínimo de seiscentos processos nos últi
mos três anos (art. 8o), republicada em 03.05.2016.
a ) 1 (um) juiz do trabalho, que será seu Presidente;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

A EC n. 24/99 alterou a redação do art. 116 da CF, para determinar que, nas
Varas do Trabalho, a jurisdição deve ser exercida por um juiz singular, em subs
tituição ao juízo colegiado das antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, com
postas de um juiz do trabalho presidente e dois juizes classistas, um deles re
presentante dos empregadores e outro dos trabalhadores. As extintas Juntas de
Conciliação e Julgamento foram criadas pelo Decreto n. 22.132/32, como ór
gãos ligados ao Poder Executivo. Portanto, não se fala mais na formação do
primeiro grau de jurisdição por juiz-presidente e juizes classistas (órgão cole
giado), como estabelecido nas duas alíneas deste artigo. A jurisdição, hoje, é
exercida por um juiz do trabalho (órgão monocrático), responsável pela Vara
do Trabalho em que atua e pelas decisões que profere. O art. 96,1, c, da CF, atri
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bui competência aos tribunais para prover os cargos de juiz de carreira da res
pectiva jurisdição.
b)
2 (dois) Juizes classistas, sendo um representante dos empregadores e
outro dos empregados.
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.
Veja nota desta Seção.

Tacitamente derrogada pela EC n. 24/99, que criou as Varas do Trabalho em
substituição às Juntas de Conciliação e Julgamento, o órgão de primeiro grau
deixou de ser colegiado, pela extinção da figura do juiz classista (chamado an
teriormente de vogal). A CF passou a denominar os vogais juizes classistas (re
dação original do art. 116 da CF), versando sobre sua nomeação pelo presiden
te do TRT (redação original do parágrafo único do art. 116 da CF, com redação
dada pela EC n. 24/99) e seu mandato (redação original do art. 117 da CF, re
vogado pela mesma norma). A paridade de representação entre trabalhadores
e empregadores estava prevista na redação original do art. 113 da CF. O juiz
classista também estava sujeito à suspeição (art. 801 da CLT).
Parágrafo único. Haverá um suplente para cada Juiz classista.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.
Veja nota desta Seção.

Tacitamente derrogado pela EC n. 24/99, que criou as Varas do Trabalho em
substituição às Juntas de Conciliação e Julgamento, o órgão de primeiro grau
deixou de ser colegiado, pela extinção da representação classista. Havia previ
são de suplente de juiz classista no parágrafo único do art. 117 da CF, hoje re
vogado. Com a redação original da Carta Maior, todos os graus da jurisdição
trabalhista passaram a ter suplentes de classistas. Hoje, com a extinção dos clas
sistas, também não se fala mais nos vogais que os substituíam.
Art. 648. São incompatíveis entre si, para os trabalhos da mesma Junta,
os parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau civil.
A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. A previsão era bastante útil quando havia colegiado nas
antigas Juntas, a fim de m anter lisura, imparcialidade e moralidade do julga
mento.
Sobre nepotismo em todos os órgãos do Poder Judiciário, veja a Resolução
n. 7/2005 da Presidência do CNJ, alterada pelas Resoluções ns. 9/2005,21/2006,
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181/2013 e 229/2016, além dos Enunciados Administrativos ns. 1 e 7 do mes
mo órgão, bem como a Súmula vinculante n. 13 do STF.
Parágrafo único. A incompatibilidade resolve-se a favor do primeiro Juiz
classista designado ou empossado, ou por sorteio, se a designação ou posse
for da mesma data.
Veja nota desta Seção.

Tacitamente derrogado pela EC n. 24/99, que criou as Varas do Trabalho em
substituição às Juntas de Conciliação e Julgamento, o órgão de primeiro grau
deixou de ser colegiado, pela extinção da figura do juiz classista. O parágrafo
tratava da solução encontrada pelo legislador na hipótese da ocorrência da in
compatibilidade prevista no caput deste artigo: havendo incompatibilidade, o
primeiro vogal designado ou empossado teria prioridade. Em caso de posse ou
designação na mesma data, haveria sorteio. Com a extinção da representação
classista, este parágrafo não se encontra mais em vigor.
Art. 649. As Juntas poderão conciliar, instruir ou julgar com qualquer
número, sendo, porém, indispensável a presença do Presidente, cujo voto
prevalecerá em caso de empate.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Este artigo dispõe sobre conciliação, instrução e julga
mento “com qualquer número”, porque se refere ao tempo em que as Varas do
Trabalho eram órgãos colegiados de primeiro grau, as chamadas Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Essa previsão hoje é inútil, pois a presença do juiz sin
gular é sempre necessária e única para tais atos. Esse mesmo raciocínio vale
para os parágrafos deste artigo.
A tentativa de conciliação tem grande importância na Justiça do Trabalho e
é obrigatória, conforme o art. 764 da CLT, em razão da busca da solução dos
conflitos, haja vista a relevância da natureza das verbas trabalhistas, de essen
cial caráter alimentar. Ela pode ocorrer em qualquer fase do processo e sua ten
tativa é exigida como ato jurídico formal em momentos determinados dentro
do processo judiciário do trabalho: em audiência, ou seja, após o primeiro con
tato do juiz com as partes (art. 846 da CLT) e após as razões finais (art. 850 da
CLT), devendo vir relatado na sentença (exceto no rito sumaríssimo, que dis
pensa relatório: art. 852-1 da CLT, com redação dada pela Lei n. 9.957/2000), a
ser proferida caso não haja conciliação. O art. 831 da CLT informa que somen
te após a tentativa de conciliação infrutífera será proferida decisão e, se houver
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acordo, seu term o valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência
Social, quanto às contribuições que lhe forem devidas (art. 831, parágrafo úni
co, da CLT), impugnável apenas por ação rescisória (Súmula n. 259 do TST).
Nos dissídios coletivos a tentativa de conciliação também é obrigatória (arts.
860,862 e 863 da CLT). A discussão sobre a relevância da conciliação na Justi
ça chegou ao CNJ, que editou a Resolução n. 125/2010 da Presidência (altera
da pela Emenda n. 1/2013 do mesmo órgão), que instituiu a política pública
de tratam ento adequado dos conflitos de interesses, bem como determ inou
que os tribunais criassem Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais de
Solução de Conflitos para administrar o arsenal humano e intelectual da polí
tica conciliatória em cada Tribunal, além de Centros Judiciários de Solução de
Conflitos e Cidadania, que atuarão diretamente na conciliação, por meio de
conciliadores e mediadores, que deverão estar devidamente capacitados, con
forme o Código de Ética de Conciliadores e Mediadores Judiciais, contido na
mesma Resolução. Esse ato administrativo prevê que tais Centros Judiciários
atendam aos juízos, juizados ou varas com competência nas áreas cível, fazendária, previdenciária, de família ou dos Juizados Especiais Cíveis e Fazendários,
nada mencionando sobre sua instalação na Justiça do Trabalho. No entanto, a
Recomendação n. 50, de 08.04.2014, incentiva aos TJs, TRTs e TRFs o estudo e
a “realização de ações tendentes a dar continuidade ao Movimento Permanen
te pela Conciliação”. Vide, ainda, a Recomendação n. 15/2007 do CNJ, que su
gere “aos Tribunais de Justiça, Tribunais Regionais Federais e Tribunais Regio
nais do Trabalho a adoção de medida para criação de um endereço eletrônico,
denominado conciliar, no domínio de suas estruturas”. Em 05.10.2016, o CSJT
assinou a Resolução n. 174/2016, que regulamenta as políticas de conciliação
na Justiça do Trabalho, com a finalidade de estimular a conciliação e a media
ção no âmbito dos conflitos trabalhistas. A questão tem tomado tamanha for
ça que até mesmo no âmbito da Administração Pública a mediação foi regula
mentada com a edição da Lei n. 13.140/2015. Essa tendência de utilização de
meios alternativos de solução de conflitos é um caminho cada vez mais utili
zado, e pode até mesmo servir como um meio para que o Judiciário diminua
sua imensa carga de demandas, enquanto consequência de um trabalho cujo
verdadeiro escopo é o de levar ao conhecimento da população a sua própria
capacidade de estabelecer diálogos, negociar e apoderar-se na busca de solu
cionar o seu conflito.
§ I o No julgamento de embargos deverão estar presentes todos os mem
bros da Junta.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. O parágrafo encontra-se tacitamente derrogado. Ainda
assim, merece destaque: dizia respeito a embargos de nulidade e infringentes
que cabiam nas ações de alçada exclusiva das Juntas (antes da EC n. 24/99), mas
não há mais essa previsão no primeiro grau de jurisdição do processo judiciá
rio do trabalho. Entretanto, os embargos infringentes e de divergência são re
cursos ainda utilizados e dirigidos ao TST, nas Seções de Dissídios Individuais
ou Coletivos (arts. 893,1, e 894 da CLT, com as modificações dadas pela Lei n.
13.015/2014), e versam a respeito de decisões proferidas perante aquele mes
mo órgão. Sobre o tema, veja OJ n. 95 da SDI-1 e Súmulas ns. 337 e 353 do TST
(esta atualizada pela Resolução n. 208, em 22.04.2016).
Não se deve confundir esses embargos com os embargos declaratórios pre
vistos no art. 897-A da CLT; estes se dirigem ao próprio órgão prolator da de
cisão, mas só têm cabimento para suprir omissão, esclarecer contradição ou
obscuridade, ou requerer a correção de meros erros materiais no julgado e ma
nifesto equívoco nos pressupostos extrínsecos do recurso.
§ 2o Na execução e na liquidação das decisões funciona apenas o Presi
dente.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Neste parágrafo, havia exclusão da atuação do colegiado na Junta de Conci
liação e Julgamento quando as matérias fossem liquidação e execução das de
cisões, nas quais atuava apenas o juiz-presidente. Hoje, o juiz do trabalho atua
singularmente em todas as fases processuais na Vara do Trabalho.
Seção II
Da Jurisdição e Com petência das Juntas

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento.
Art. 650. A jurisdição de cada Junta de Conciliação e Julgamento abrange
todo o território da Comarca em que tem sede, só podendo ser estendida
ou restringida por lei federal.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Lei federal pode fixar e alterar a base territorial so
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bre a qual a jurisdição será operada. Havendo várias Varas do Trabalho na mes
ma base territorial, a competência observará a prevenção.
Diferentemente do direito processual comum (art. 240 do CPC/2015, anti
go art. 219 do CPC/73), não é a citação que torna prevento o juízo na Justiça
do Trabalho, mas a distribuição, pois nessa última a citação é ato automático,
sem necessário despacho do juiz, que, em geral, só tem o prim eiro contato
com o processo em audiência (exceto nos casos nos quais deve apreciar ante
cipação dos efeitos da tutela, liminares etc., ou deve sanar irregularidades, ou
seja, em qualquer momento em que o juiz despachar antes da citação da par
te contrária).
Parágrafo único. As leis locais de Organização Judiciária não influirão
sobre a competência de Juntas de Conciliação e Julgamento já criadas, até
que lei federal assim determine.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Somente lei federal poderá alterar a jurisdição dos
órgãos de primeiro grau. Leis locais de organização judiciária são hierarquica
mente inferiores à lei federal, portanto, tudo o que regularem não pode con
trariar o estabelecido nesta última. Essa orientação respeita a competência pri
vativa da União para legislar sobre direito processual (art. 2 2 ,1, da CF). Sobre
o tema, veja as Leis ns. 6.563/78,6.947/81 e 7.729/89.
Art. 651. A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento é deter
minada pela localidade onde o empregado, reclamante ou reclamado, pres
tar serviços ao empregador, ainda que tenha sido contratado noutro local
ou no estrangeiro.
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. O artigo trata da competência em razão do lugar
(ratione loci), determinada pelo local da prestação do serviço do empregado
(brasileiro ou estrangeiro) no Brasil, como regra geral, assumindo ele o polo
ativo (como reclamante) ou passivo da ação (por exemplo, figurando como re
clamado em um inquérito judicial para apuração de falta grave), mesmo que
o trabalhador tenha sido contratado em local diverso ou no estrangeiro. Se o
trabalhador prestou serviços no Brasil, em locais diferentes, não concomitantes,
durante o contrato de trabalho (por exemplo, três primeiros meses do contra
to em Curitiba e nos meses seguintes em Salvador), a competência é do último
lugar trabalhado (no exemplo, Salvador). Nesse caso, é irrelevante o local onde
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estão localizadas sede, agência ou filial da empresa, ou onde se fixa o domicí
lio do trabalhador, pois a competência não se dá pela lei do local do contrato
ou pelo domicílio. Objetiva, a lei, facilitar a produção de provas para o obrei
ro, permitindo contato mais aproximado com testemunhas e situações que en
volvem o litígio.
Sempre é bom lembrar: essa competência é relativa e, portanto, prorrogada
caso a incompetência não seja arguida pelo interessado no primeiro m om en
to em que se manifestar nos autos (art. 65 do CPC/2015 e art. 114 do CPC/73).
Não pode ser declarada de ofício, como, aliás, preconiza a Súmula n. 33 do STJ.
Se o trabalhador prestou serviços no Brasil em diversos locais concomitan
temente, há tese doutrinária de que o trabalhador poderá ajuizar a reclamação
em qualquer dos locais (regra geral do caput)yexceto no caso do agente ou via
jante comercial, que tem regras específicas, estabelecidas no § Io deste mesmo
artigo e na hipótese do § 3o deste artigo, na qual a realização de atividades fora
do lugar da contratação é inerente ao ramo da empresa.
Este artigo não colide com o art. 12 da Lei de Introdução às normas do Direi
to Brasileiro (Decreto-lei n. 4.657/42), que atribui competência à autoridade
judiciária brasileira quando o réu for domiciliado no Brasil ou aqui tiver de ser
cumprida a obrigação. É preciso não confundir esse aspecto processual da com
petência com a questão da aplicação do direito material. Em caso de conflito
de leis trabalhistas (direito material), como regra geral, é aplicado o princípio da
lex loci executionis, regendo-se a relação jurídica pelas leis vigentes no país
da prestação de serviço. Isso era tratado na Súmula n. 207 do TST, que foi can
celada pela Resolução n. 181/2012. A Lei n. 11.962, de 03.07.2009, alterou a re
dação do art. Io da Lei n. 7.064, de 06.12.1982, para aplicá-la a todos os traba
lhadores contratados no Brasil ou transferidos por seus empregadores para
prestar serviço no exterior, sendo que seu art. 14 dispõe que: “Sem prejuízo da
aplicação das leis do país da prestação dos serviços, no que respeita a direitos,
vantagens e garantias trabalhistas e previdenciárias, a empresa estrangeira as
segurará ao trabalhador os direitos a ele conferidos neste Capítulo”. Pode ocor
rer, portanto, de a Justiça brasileira processar e julgar uma reclamatória na qual
serão utilizadas regras de direito material de outro país.
§ Io Quando for parte no dissídio agente ou viajante comercial, a compe
tência será da Junta da localidade em que a empresa tenha agência ou filial
e a esta o empregado esteja subordinado e, na falta, será competente a Jun
ta da localização em que o empregado tenha domicílio ou a localidade mais
próxima.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 9.851, de 27.10.1999.
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Este parágrafo trata do caso de agente ou viajante comercial, ou seja, do em 
pregado que exerce suas atividades simultaneamente em locais diversos, típico
caso do vendedor que apresenta e vende o produto em várias localidades. A hi
pótese gera três possibilidades. Em primeiro lugar, deve ser observada a com
petência da Vara na qual a empresa tenha agência ou filial e da qual o empre
gado seja subordinado; caso não seja possível estabelecer a com petência, e
somente se essa primeira hipótese não for viável, por não haver subordinação
a alguma agência ou filial, ou agência ou filial estabelecida, será competente a
Vara da localização na qual o empregado tenha domicílio; por fim, a terceira
hipótese é a da localidade mais próxima. Entende-se que a localidade mais pró
xima é a mais perto do domicílio do trabalhador, por terem sido as demais pos
sibilidades deste parágrafo superadas. Não se trata de uma opção das partes,
mas de norma cogente, a ser observada por elas obrigatoriamente conforme as
regras anteriores.
§ 2o A competência das Juntas de Conciliação e Julgamento, estabelecida
neste artigo, estende-se aos dissídios ocorridos em agência ou filial no es
trangeiro, desde que o empregado seja brasileiro e não haja convenção in
ternacional dispondo em contrário.
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. A redação deste parágrafo gera alguma dificuldade
prática e deve ser analisada destacadamente em relação ao caput deste artigo.
O caput fixa a competência da Vara do Trabalho da localidade da prestação de
serviços do empregado brasileiro ou estrangeiro (a lei não diferencia), quando
essa prestação ocorreu no Brasil, ainda que haja contratação em local diverso
do qual os serviços foram executados, no próprio Brasil ou no estrangeiro. Este
parágrafo dá prioridade àquilo que eventual convenção internacional (existen
te entre o Brasil e o país no qual houve o litígio) dispuser sobre competência,
no caso de trabalhador brasileiro que presta seus serviços em agência ou filial
no estrangeiro, apenas aplicando a competência da Justiça brasileira residual
mente. Então, verifica-se que, no primeiro caso (caput)y o trabalhador brasi
leiro ou estrangeiro labora no Brasil e, no segundo (§ 2o), o trabalhador brasilei
ro (nato ou naturalizado, pois a legislação não distingue) labora em agência ou
filial no estrangeiro (de empresa brasileira ou estrangeira, pois o legislador não
identificou). No caput> está se admitindo competência da Justiça brasileira, ain
da que o trabalhador tenha sido contratado no estrangeiro e a norma alieníge
na fixe outro critério de competência. Na hipótese deste parágrafo, a Justiça
brasileira não será competente se houver convenção internacional afastando-a
ou se o trabalhador for estrangeiro e o dissídio tiver ocorrido em agência ou fi
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liai no estrangeiro. Se o trabalhador for brasileiro, trabalhar no estrangeiro e não
houver convenção internacional impedindo a competência brasileira, ela é atri
buída a nossa Justiça, devendo a ação ser ajuizada perante a Vara onde o empre
gador tenha sede, se a empresa for brasileira; se estrangeira, onde houver agên
cia ou filial no Brasil; caso essas inexistam, a competência é definida pelo local
onde o trabalhador foi contratado no Brasil para seguir para o exterior.
Tendo em vista que a redação deste parágrafo trata de dissídios ocorridos em
‘‘agência ou filial no estrangeiro”, alguns doutrinadores entendem que a juris
dição será nossa somente se a empresa tiver sede em nosso país. A polêmica
subsiste principalmente pela dificuldade prática de fazer com que a empresa
no estrangeiro se submeta à nossa competência após sua citação por carta ro
gatória. É bom relembrar, como já o fizemos no caput deste artigo, que esta
mos tratando de competência para processar e julgar, não da lei de direito mate
rial que será aplicada.
Sobre este polêmico parágrafo discute-se ainda se o trabalhador brasileiro
que reside e labora no exterior está obrigado a propor a ação no Brasil. A me
lhor doutrina entende não se poder obrigar o trabalhador se a imposição lhe
for desfavorável. A orientação do art. 317 do Código de Bustamante (Decreto
n. 18.871/29), que é lei no Brasil e dispõe que a fixação da competência em ra
zão das pessoas não deve se basear na condição de nacionais ou estrangeiros,
vai de encontro a este parágrafo, pois determina, sendo o empregado brasilei
ro (condição de nacional) trabalhando no estrangeiro, aplicar-se a norma na
cional se inexistente a convenção internacional. Entretanto, não há consenso a
respeito; a razoabilidade no caso concreto deverá resolver eventual impasse ou
ainda eventual conflito de competência.
§ 3o Em se tratando de empregador que promova realização de atividades
fora do lugar do contrato de trabalho, é assegurado ao empregado apresen
tar reclamação no foro da celebração do contrato ou no da prestação dos
respectivos serviços.
Este parágrafo estabelece uma faculdade ao empregado, de ingressar com a
ação trabalhista no local da prestação de serviços ou no local da contratação,
caso o empregador realize suas atividades fora do lugar estabelecido no con
trato, tácita ou expressamente. Esse é o caso típico de atividades cuja natureza
tem como característica o constante deslocamento para seu exercício, como
feiras, exposições, desfiles, circo, apresentações teatrais, musicais etc. Este pa
rágrafo não conflita com o caput do artigo, pois tal opção para o trabalhador
não ocorre nos demais casos; somente quando o empregador desenvolve suas
atividades nos moldes expostos. Este parágrafo é exceção e as exceções devem
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ser interpretadas restritivamente. Como exemplo, podem os citar as diversas
funções exercidas por uma companhia de teatro: a secretária, que sempre tra
balha no mesmo escritório da empresa, promoverá a ação naquela base terri
torial, mas os empregados que participam montando os cenários das peças em
vários lugares, sempre na incerteza do local da prestação de serviços, têm a fa
culdade prevista neste parágrafo. A análise do caso concreto dirá se a opção do
trabalhador é cabível na espécie em tela.
Art. 652. Compete às Juntas de Conciliação e Julgamento:
A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento, uma vez que o órgão de primeiro grau deixou de ser colegiado, pela extinção da figura do juiz classista. Este artigo deve ser analisado
em conjunto com os arts. 111 e 114 da CF. Na verdade, a CF não enumerou a
Vara do Trabalho como órgão da Justiça do Trabalho de primeiro grau de ju 
risdição, mas o juiz do trabalho (art. 111, III, da CF), que será o responsável
pela produção jurisdicional de todas as fases do processo na Vara do Trabalho.
a ) conciliar e julgar:

Surge aqui, novamente, a ênfase da lei quanto à supremacia da tentativa de
conciliação, que pode ser tentada a qualquer momento, como já exposto nos
comentários ao art. 649 da CLT.
I - os dissídios em que se pretenda o reconhecimento da estabilidade de
empregado;
Entende-se que a CLT atribuiu competência para que os juizes do trabalho
apreciem tanto a estabilidade do empregado (decenal, prevista no art. 492 da
CLT, ainda viável para os casos pendentes, anteriores à Lei n. 5.117/66) quan
to as garantias provisórias de emprego, advindas da CF (por exemplo, a do di
rigente sindical e da gestante) como as decorrentes de lei (como na hipótese do
art. 118 da Lei n. 8.213/91) ou norma coletiva. Sobre inquérito para apuração
de falta grave, veja alínea b deste artigo, além dos arts. 853 a 855 da CLT.
II - os dissídios concernentes a remuneração, férias e indenizações por
motivo de rescisão do contrato individual de trabalho;
Essa competência está embutida na previsão do art. 114 da CF, mais abran
gente do que este inciso (veja inciso IV a seguir), ao estabelecer a competência
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da Justiça do Trabalho para “processar e julgar: I - as ações oriundas da rela
ção de trabalho [...]; IX - outras controvérsias decorrentes da relação de tra
balho, na forma da lei”.
Sobre rescisão do contrato individual de trabalho, veja arts. 477 e segs. da
CLT. Além dessas matérias previstas na CLT, há competência da Justiça do Tra
balho pela utilização subsidiária do direito material (art. 8o da CLT) e proces
sual comum (art. 15 do CPC/2015 e art. 769 da CLT), em matéria cautelar, tu 
tela antecipada, ação m onitória, consignação em pagam ento, m andado de
segurança, ação de prestação de contas, ação rescisória, ação civil pública (de
competência originária da Vara do local do dano), entre outras.
Quanto à ação civil pública, havendo mais de uma Vara do Trabalho na mes
ma base territorial, a competência se dá pela distribuição. No entanto, se o lo
cal do dano exceder à área de jurisdição de um Tribunal Regional, a competên
cia é do TST. O art. 12 da Lei n. 7.520/86 foi peculiar ao dispor que no caso de
o dano envolver tanto a 2a Região (capital de São Paulo, Grande São Paulo e li
toral), como a 15a Região (interior de São Paulo), a competência é da 2a Região.
III
- os dissídios resultantes de contratos de empreitadas em que o em
preiteiro seja operário ou artífice;
Sobre o tema, veja comentários ao art. 643 da CLT; e, acerca da responsabi
lidade nos contratos de subempreitada, veja o art. 455 da CLT.
IV - os demais dissídios concernentes ao contrato individual de trabalho;
O art. 114 da CF deu amplitude à competência material da Justiça do Traba
lho, ao dispor que também compete a ela processar e julgar “IX - outras con
trovérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei”.
V
- as ações entre trabalhadores portuários e os operadores portuários
ou o Órgão Gestor de Mão de Obra - OGMO decorrentes da relação de
trabalho;
Inciso acrescentado pela M P n. 2.164-41, de 2 4 .0 8 .2 0 0 1.

Sobre o tema, veja art. 643, § 3o, da CLT.
b) processar e julgar os inquéritos para apuração de falta grave;

A apuração de falta grave de empregado estável está prevista nos arts. 853 a
855 da CLT, e a faculdade do empregador em suspender o empregado vem es
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tabelecida no art. 494 da CLT. É processada observando-se as normas do Ca
pítulo III “Dos Dissídios Individuais”, mas o prazo decadencial para sua ins
tauração é de trinta dias (Súmula n. 403 do STF), contados da data da suspensão
do empregado ou, se não foi suspenso, de quando o empregado poderia ter
sido suspenso. Essa ação é utilizada pelo empregador quando o empregado que
detém a garantia provisória de emprego do dirigente sindical (art. 8o, VIII, da
CF) comete falta grave.
c) julgar os embargos opostos às suas próprias decisões;
Sobre os embargos às antigas Juntas de Conciliação e Julgamento, veja co
m entários ao art. 649 da CLT. Hoje cabem, para o mesmo órgão prolator da
decisão, apenas embargos de declaração, nas hipóteses elencadas no art. 897-A
da CLT.
d)

impor multas e demais penalidades relativas aos atos de sua compe

tência;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 6 3 5 3 , de 20.03.1944.

A competência tratada nesta alínea diz respeito à multa imposta pela autori
dade do próprio juiz nos autos do processo trabalhista, não às multas adminis
trativas impostas pelo M inistério do Trabalho e Previdência Social (Lei n.
13.266/2016, art. 2o, III) por descumprimento da legislação. Podem ser de na
tureza de direito material ou processual. A CLT também prevê sanções aos pró
prios juizes, conforme os arts. 903 a 908 do estatuto consolidado. São exemplos
de multas impostas pelo magistrado as exigidas em razão do reconhecimento
da litigância de má-fé (arts. 79 a 81 do CPC/2015, anteriormente disciplinada
pelos arts. 17 e 18 do CPC/73), do ato do devedor que atente contra a dignida
de da Justiça (arts. 772 a 774 do CPC/2015, antes prevista nos arts. 600 e 601
do CPC/73), por embargos declaratórios procrastinatórios (art. 1.026, §§ 2o e
3o, do CPC/2015 e anterior art. 538, parágrafo único, do CPC/73), a imposta à
testemunha que se recusa a comparecer em juízo quando este o determinou
(art. 730 da CLT), a multa diária em razão da negativa de reintegração do em
pregado estável constante de mandado judicial (art. 729 da CLT), e a multa di
ária fixada até o cumprimento da inclusão do adicional de periculosidade em
folha de pagamento quando o julgado assim determ inou (arts. 536 e 537 do
CPC/2015, anterior art. 461, § 4o do CPC/73).
Sobre o processo de multas administrativas de competência do Ministério
do Trabalho e Previdência Social (Lei n. 13.266/2016, art. 2o, III) (fiscalização,
autuação, imposição, recursos, depósito, inscrição e cobrança), veja os arts. 626
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a 642 da CLT e a legislação pertinente disponível no site do Ministério (www.
trabalho.gov.br). Apenas com a redação da EC n. 45/2004 a Justiça do Traba
lho passou a ser competente para processar e julgar “ações relativas às penali
dades administrativas impostas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização
das relações de trabalho” (art. 114, VII, da CF).
e) (Alínea suprimida pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.)

Parágrafo único. Terão preferência para julgamento os dissídios sobre
pagamento de salário e aqueles que derivarem da falência do empregador,
podendo o Presidente da Junta, a pedido do interessado, constituir proces
so em separado, sempre que a reclamação também versar sobre outros as
suntos.
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. A maior celeridade exigida no caso de falência do
empregador se justifica, pois, com tal decretação, a tendência é a dificuldade
cada vez maior, com o passar do tempo, de o trabalhador vislumbrar a satisfa
ção de seus direitos, mormente pela necessidade de habilitação de seu eventual
crédito junto ao juízo universal da falência, na Justiça comum. Pela redação do
artigo, conclui-se ter querido tratar de dissídios originados na falência do empre
gador, ou seja, o trabalhador já tem a informação de falência de seu ex-emprega
dor no momento da propositura da ação. Isso é relevante para fins da própria
decisão de primeiro grau, pois tal situação influenciará nos entendimentos do
magistrado sobre vários dos pedidos formulados pelo ex-empregado e várias
das questões suscitadas na defesa do falido. De qualquer forma, na verdade, seja
qual for o momento processual da decretação da falência, a rapidez na solução
do litígio trabalhista é im portante para garantir ao trabalhador mais chances
de obter eventual crédito. Sobre competência e andamento processual máxi
mo quando da ocorrência da falência, veja comentário ao art. 643 da CLT.
Quanto à parte final deste parágrafo único, a constituição de processo em se
parado é de rara ou nenhum a aplicação prática, pois parece atender melhor
aos princípios de celeridade e segurança jurídica o julgamento do dissídio em
um só processo. Ademais, ressalta-se tal separação somente poder ser feita a re
querimento do interessado e não de ofício pelo juiz. Na verdade, este parágra
fo parece estar totalmente deslocado de sua posição na CLT, por não tratar de
competência, como o faz este art. 652. A matéria é de organização processual,
prova disso é a repetição do tema preferência nafalênciay no Título X da CLT,
“Do Processo Judiciário do Trabalho”, art. 768.
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Art. 653. Compete, ainda, às Juntas de Conciliação e Julgamento:
A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista e substituiu as antigas Jun
tas de Conciliação e Julgamento pelas Varas do Trabalho. Na verdade, o artigo
anterior estabelece competências em relação à matéria e às pessoas e o presen
te artigo versa sobre as atribuições do juiz do trabalho de cunho administrativo-processual, imprimindo-lhe o poder geral de realizar diligências necessárias
ao bom andamento processual, atendendo ao princípio da busca da verdade
real, além de versar sobre exceções de suspeição e incompetência, sem descui
dar, contudo, da ampla defesa e do contraditório.
requisitar às autoridades competentes a realização das diligências ne
cessárias ao esclarecimento dos feitos sob sua apreciação, representando
contra aquelas que não atenderem a tais requisições;
a)

As autoridades judiciárias podem determinar a realização das diligências ne
cessárias, atendendo ao princípio da busca da verdade real. Não há ilegalidade
no ato de juiz que determina a realização de diligências não requeridas pelas
partes, se fundamentada sua decisão, a menos que o sigilo imediato seja neces
sário à realização do ato, pois ao juiz do trabalho cabe a direção do processo e
o bom andamento das causas submetidas à sua jurisdição (art. 765 da CLT). O
próprio juiz poderá realizar diligências, se entender necessárias, como no caso
da inspeção judicial, na qual o magistrado vai a campo em busca de melhor
compreender a verdade dos fatos (arts. 481 a 484 do CPC/2015, dispositivos que
estavam nos arts. 440 a 443 do CPC/73). Se não houver resposta à ordem judi
cial acerca da realização de diligências para o esclarecimento de feitos sob sua
apreciação, poderá ficar tipificado o crime de desobediência (art. 330 do CP).
realizar as diligências e praticar os atos processuais ordenados pelos
Tribunais Regionais do Trabalho ou pelo Tribunal Superior do Trabalho;
b)

Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

Esta alínea está em consonância com o art. 643 da CLT, o qual estabelece que
os órgãos da Justiça do Trabalho devem trabalhar sob regime de colaboração.
Diz respeito a atos processuais e não à hierarquia no tocante ao livre conven
cimento do juiz do trabalho do primeiro grau de jurisdição em relação aos tri
bunais; hoje existentes só em relação às súmulas vinculantes do STF, editadas
após a EC n. 45/2004 (art. 103-A e seus parágrafos da CF) ou confirmadas por
dois terços de seus integrantes e publicação na imprensa oficial (EC n. 45/2004,
art. 8o). Na hipótese de nulidade da sentença ou reforma da decisão em sede
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de recurso, o entendimento do juízo do primeiro grau não se manterá, e, even
tualm ente, algum ato processual determ inado pelo órgão superior deve ser
cumprido. Quanto às normas de caráter administrativo, as Varas do Trabalho
devem praticar atos ordenados pelos TRTs e TST.
c) julgar as suspeições arguidas contra os seus membros;

A utilização subsidiária do CPC, tanto em relação à suspeição quanto ao im 
pedimento, é cabível por força dos arts. 769 da CLT e 15 do CPC/2015, uma
vez que as hipóteses de suspeição do art. 801 da CLT foram estabelecidas ante
riorm ente à previsão mais completa do CPC. Antes da EC n. 24/99, a decisão
sobre a exceção de suspeição provocada pelas partes era prolatada pelo próprio
órgão suspeito, por ser colegiado, devendo o juiz declarar-se suspeito de ofício,
se o fosse, ainda que as partes não alegassem. Hoje subsiste a declaração de ofí
cio pelo juiz do trabalho, mas se a suspeição foi por ele negada, a competência
para julgamento é do TRT a que está ligado (aplica-se a regra do art. 146 do
CPC/2015, que tem correspondência no CPC/73, art. 313). A suspeição deve
ser arguida desde logo, ou seja, na primeira oportunidade na qual for possível
se manifestar a respeito nos autos ou na própria audiência. Posteriormente, se
outro juiz intervier no feito em que antes não havia atuado, sendo o caso, cabe
a exceção contra esse segundo, devendo ser observada a mesma regra de imediatidade na arguição. Sobre exceção de suspeição, veja arts. 799,801 e 802 da
CLT, arts. 145,146 e 148 do CPC/2015, anteriores arts. 135 a 138 do CPC/73,
além da Resolução n. 82/2009 da Presidência do CNJ, que trata da suspeição
por foro íntimo. Sobre impedimento, veja art. 801 da CLT, arts. 144 e 146 a 148
do CPC/2015, anteriormente regulados pelos arts. 134 e 304 do CPC/73.
d) julgar as exceções de incompetência que lhes forem opostas;
Sobre exceção de incompetência, veja arts. 799 e 800 da CLT e 63, § 3o, 952
e 953, anteriorm ente regulados pelos arts. 112,117,118, 265, III, e 304 a 311
do CPC/73. Sobre conflito de jurisdição, veja arts. 803 a 811 da CLT. Registre-se que pelo novo CPC/2015, art. 313, a exceção de incompetência não mais
consta como uma das hipóteses de suspensão do processo, como ocorria no
CPC/73, no art. 265, III.
e) expedir precatórias e cumprir as que lhes forem deprecadas;

No interesse de causas sob sua jurisdição, os juizes do trabalho podem deter
minar a realização de diligências fora do local de atuação, por meio de carta pre
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catória por ele enviada (juízo deprecante) ao juiz que irá cumpri-lo (juízo deprecado). A carta precatória é um meio pelo qual um juízo se comunica com
outro a fim de haver cooperação para a efetivação de diligências e atos proces
suais (inquirições, busca e apreensão, citações, penhoras, entre outras) em local
que não está sob a jurisdição do remetente. Chegando ao juízo deprecado, a car
ta precatória será autuada, recebendo numeração dos processos que se seguem
na Vara de destino, com despacho inicial de cumprimento e eventuais delibera
ções a serem observadas no ato determinado pelo juízo deprecante. Cumprida,
a carta precatória é remetida ao juízo deprecante, com todos os atos realizados,
e reunida aos autos do juízo de origem. Aplicam-se com reservas (no que não
for incompatível com o processo do trabalho) os arts. 260 a 268 do CPC/2015,
matéria anteriormente disciplinada pelos arts. 202 a 212 do CPC/73.
exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, quaisquer outras
atribuições que decorram da sua jurisdição.
f)

Sobre o poder do juiz de direção do processo, veja art. 765 da CLT. Esta alí
nea oferece amplitude de ação ao magistrado, guardada a pertinência com sua
jurisdição. Poderá haver previsão legal ou do próprio regimento interno do Tri
bunal Regional a que estiver ligada a Vara do Trabalho, a fim de perm itir ou
restringir atribuições no caso concreto para o interesse da Justiça do Trabalho.
Seção III
D o s Presidentes das Juntas
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista e substituiu as antigas Jun
tas de Conciliação e Julgamento pelas Varas do Trabalho. O juiz do trabalho
responsável pelas antigas Juntas era denominado presidente do órgão colegiado em que também atuavam os juizes classistas, mas a direção do processo fi
cava por conta do presidente, o único que era juiz concursado.
Art. 654.0 ingresso na magistratura do trabalho far-se-á para o cargo de
Juiz do Trabalho Substituto. As nomeações subsequentes por promoção,
alternadamente, por antiguidade e merecimento.
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este artigo trata do cargo (juiz do trabalho substituto) por meio do qual o
concursado assume com o ingresso na magistratura do trabalho, devendo res
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peitar o art. 37, II, da CF, que exige a realização de concurso público de provas
ou provas e títulos (de acordo com natureza e complexidade) para a investidu
ra em cargo ou emprego público, exceto no tocante aos cargos em comissão,
de livre nomeação e exoneração. O art. 93 da CF estabeleceu que LC, de inicia
tiva do STF, disporá sobre o Estatuto da magistratura e dispôs que o ingresso
na carreira se dá por concurso público. A nova redação do art. 93 ,1, da CF, dada
pela EC n. 45/2004, exige do bacharel em direito, no mínimo, três anos de ati
vidade jurídica. A Resolução n. 75/2009 da Presidência do CNJ, no art. 59, con
sidera atividade jurídica ‘T - aquela exercida com exclusividade por bacharel
em Direito; II - o efetivo exercício de advocacia, inclusive voluntária, median
te a participação anual mínima em 5 (cinco) atos privativos de advogado (Lei
n. 8.906, de 4 de julho de 1994, art. Io) em causas ou questões distintas; III - o
exercício de cargos, empregos ou funções, inclusive de magistério superior, que
exijam a utilização preponderante de conhecimento jurídico; IV - o exercício
da função de conciliador junto a tribunais judiciais, juizados especiais, varas
especiais, anexos de juizados especiais ou de varas judiciais, no mínimo por 16
(dezesseis) horas mensais e durante 1 (um) ano; V - o exercício da atividade
de mediação ou de arbitragem na composição de litígios. § Io É vedada, para
efeito de comprovação de atividade jurídica, a contagem do estágio acadêmi
co ou qualquer outra atividade anterior à obtenção do grau de bacharel em Di
reito. § 2o A comprovação do tempo de atividade jurídica relativamente a car
gos, empregos ou funções não privativos de bacharel em Direito será realizada
mediante certidão circunstanciada, expedida pelo órgão competente, indican
do as respectivas atribuições e a prática reiterada de atos que exijam a utiliza
ção preponderante de conhecimento jurídico, cabendo à Comissão de Concur
so, em decisão fundamentada, analisar a validade do documento”. Sobre o que
se considera atividade jurídica, veja também o julgamento da Ia Turma do STF
no Mandado de Segurança n. 27.601/DF, que entendeu que “A referência a ‘três
anos de atividade jurídica’, contida no art. 129 da CF, não se limita à atividade
privativa de bacharel em direito” (relator Ministro Marco Aurélio). A atual re
dação manteve, contudo, a obediência, nas nomeações, da ordem de classifica
ção. Para atualização de informações sobre os concursos para a magistratura,
veja Resolução n. 118 da Presidência do CNJ, de 03.08.2010. Também quanto
à atividade jurídica para fins do concurso deve ser observado o art. 64 da Re
solução Administrativa n. 1.849/2016 do TST.
Há reserva de vagas para os portadores de deficiência nos concursos para a
Magistratura na Justiça do Trabalho, conforme previsão do art. 37, VIII, da CF
e do § 2o do art. 5o da Lei n. 8.112/90, bem como a Resolução n. 75/2009 (Ca
pítulo X), alterada pela Resolução n. 118/2010 e pela Resolução n. 208/2015,
todas da Presidência do CNJ.
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A LC n. 35/79 é a Lei Orgânica da Magistratura de que tratou o referido art.
93 da CF e regulamentou o ingresso à magistratura trabalhista nos arts. 78 e
92. O art. 9 6 ,1, c, da CF, atribuiu competência aos TRTs para prover os cargos
de juiz de carreira da respectiva jurisdição, na forma prevista na própria CF. As
regras para o concurso de ingresso na magistratura foram estipuladas na Re
solução Administrativa n. 907/2002 do TST, com as modificações dadas pelas
Resoluções Administrativas ns. 965/2003,1.046/2005,1.079/2005,1.161/2006,
1.172/2006,1.199/2007,1.233/2007,1.252/2007 e 1.320/2008 do TST, bem como
pelo Ato n. 11/2007 do mesmo Tribunal, além do art. 6 9 ,1, d, do Regimento
Interno do TST, que atribuiu competência ao Órgão Especial para julgar re
cursos interpostos de decisão em matéria de concurso para a magistratura do
trabalho. No entanto, as referidas normas do TST foram revogadas pela Reso
lução Administrativa n. 1.825/2016, alterada pelo ato da mesma espécie n.
1.843/2016. Não muitos meses depois, em 30.09.2016, foi publicada a Resolu
ção Administrativa n. 1.849 do TST, que regulamenta o Concurso Nacional
unificado para ingresso na carreira da Magistratura do Trabalho, revogando a
Resolução Administrativa n. 1.825/2016. Entretanto, muito antes disso, os jui
zes do trabalho eram nomeados diretamente pelo presidente da República, sem
concurso, e deveriam preencher requisitos de cidadania, idade mínima e apti
dão adequada (veja o § 4o deste artigo). Somente em 1946, os §§ 3o e 5o foram
alterados inicialmente pelo Decreto-lei n. 9.797, que dispôs que o ingresso na
magistratura do trabalho deveria ser feito por meio de concurso. Poderes, de
veres e responsabilidade do juiz, veja arts. 139 a 143 do CPC/2015, anteriores
arts. 125 a 133 do CPC/73. Garantias de vitaliciedade, vedações, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, prerrogativas, ingresso e remoção, pro
moção e acesso, veja art. 95 e seu parágrafo único da CF e arts. 25, 30, 32, 33,
78, 80 e seguintes da Lei Orgânica da Magistratura (LC n. 35/79); deveres, art.
35; vedações, art. 36; estatística, arts. 37 a 39; e punições, arts. 40 a 48, também
da Lei Orgânica da Magistratura.
Ainda sobre esses e outros temas, veja os arts. 93, II a XV (com a redação tra
zida pela EC n. 45/2004), e 94 da CF. Sobre o provimento de cargos de juizes
substitutos do trabalho, veja Súmula n. 478 do STF. Suspeição e impedimento,
veja os arts. 144 a 148 do CPC/2015, anteriores arts. 134 a 138 do CPC/73, e
notas ao art. 653, c, da CLT. Responsabilidade civil do magistrado, veja art. 49
da Lei Orgânica da Magistratura e art. 143 do CPC/2015, anterior art. 133 do
CPC/73, que prevê o juiz responder civil e regressivamente por perdas e danos
quando: “I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude; II recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de
ofício, ou a requerim ento da parte”. O parágrafo único do mesmo artigo do
CPC/2015 estabelece como se configura recusa, omissão ou retardamento sem
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justo motivo: “Parágrafo único. As hipóteses previstas no inciso II somente se
rão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providên
cia e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 (dez) dias”. A retenção
injustificada dos autos em poder do juiz além do prazo legal impede a prom o
ção do magistrado, após a entrada em vigor da EC n. 45/2004, que inseriu a alí
nea e no art. 93, II, e o inciso VIII, da CF.
§ Io Nas 7a e 8a Regiões da Justiça do Trabalho, nas localidades fora das
respectivas sedes, haverá suplentes de juiz do trabalho presidente de Junta,
sem direito a acesso, nomeados pelo Presidente da República, dentre brasilei
ros, bacharéis em direito, de reconhecida idoneidade moral, especializados em
direito do trabalho, pelo período de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Quando ainda havia as Juntas de Conciliação e Jul
gamento, o suplente de juiz do trabalho era um bacharel em direito, especiali
zado em direito do trabalho que, nomeado pelo presidente da República, sem
concurso público, assumia tal função, mas sem os mesmos direitos do juiz-presidente. Isso se seguiu até a edição da Lei n. 1.530/51, que permitiu sua promo
ção. Entretanto, a Lei n. 7.221/84 estabeleceu regras diversas para essa figura e
determinou sua extinção após vacância, para os que cumpriam o mandato.
§ 2o Os suplentes de juiz do trabalho receberão, quando em exercício,
vencimentos iguais aos dos juizes que substituírem.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Este parágrafo não mais subsiste diante da Lei n. 7.221/84, que estabeleceu
regras diversas para esta figura de juiz suplente e determinou sua extinção após
vacância. No entanto, o parágrafo determinava equivalência de vencimentos
entre os juizes do trabalho e suplentes em exercício.
§ 3o Os Juizes Substitutos serão nomeados após aprovação em concurso
público de provas e títulos realizado perante o Tribunal Regional do Traba
lho da Região, válido por 2 (dois) anos e prorrogável, a critério do mesmo
órgão, por igual período, uma só vez, e organizado de acordo com as ins
truções expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com reda
ção dada pela Lei n. 6.087, de 16.07.1974.
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O concurso para juiz do trabalho substituto é de âmbito federal. O fato de
ser federal explicava o magistrado que ingressou na carreira em uma determi
nada região poder perm utar para região diversa, sem se submeter a novo con
curso público na região de interesse, dentro das possibilidades dos tribunais
envolvidos. Com a edição da Resolução Administrativa n. 1.849/2016 do TST,
ficou definido o Concurso Nacional unificado para ingresso na carreira da Ma
gistratura do Trabalho. A previsão sobre a validade de dois anos do concurso
público, prorrogável uma vez, por igual período, encontra guarida no art. 37,
III, da CF. O inciso IV do mesmo artigo constitucional dispõe que o aprovado
em concurso na forma do inciso anterior será convocado com prioridade so
bre novos concursados, para assumir cargo ou emprego na carreira. A Súmu
la n. 478 do STF orienta que o provimento em cargo de juizes substitutos deve
ser feito na ordem de classificação dos candidatos.
§ 4o Os candidatos inscritos só serão adm itidos ao concurso após apre
ciação prévia, pelo Tribunal Regional do Trabalho da respectiva Região, dos
seguintes requisitos:
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com reda
ção dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Efetuadas as inscrições ao concurso pelos candidatos, os TRTs analisam se
houve preenchimento dos requisitos previstos nos editais e divulgam lista das
inscrições deferidas. A Resolução Administrativa n. 1.849/2016 do TST dispõe
que casos omissos são sempre analisados pela Comissão Executiva Nacional de
Concurso (art. 101).
a)
idade maior de 25 (vinte e cinco) anos e m enor de 45 (quarenta e cin
co) anos;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com redação
dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A previsão de idade mínima para o ingresso na magistratura trabalhista não
foi recepcionada pela CF, conforme o art. 7o, XXX. O STF orienta, por meio da
Súmula n. 683, que som ente se justifica a imposição de idade m ínim a para
inscrição em concurso público por imperiosa observância da natureza das atri
buições do cargo a ser preenchido. Entretanto, há limitação etária natural, ad
vinda da obtenção do certificado de bacharel em Direito. Em relação à idade
máxima para o ingresso à magistratura trabalhista, poder-se-ia argumentar que
ocorre como consequência de previsão da idade de 65 anos para os Ministros
dos Tribunais Superiores. Na decisão do MS n. 13.659 do STJ entendeu-se que
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essa limitação de 65 anos, que vem prevista no art. 115 da CF, em relação aos
membros dos TRTs somente se refere ao quinto constitucional, não podendo
haver essa exigência para os magistrados de carreira. O entendimento é ques
tionável, se analisado à luz do princípio da isonomia (art. 7o, XXX, CF). Por
certo que aos 75 anos (LC n. 152/2015) não há possibilidade de ingresso na car
reira, em razão da aposentadoria compulsória, limitação que, aliás, figura como
constitucional. Registre-se que o Estatuto do Idoso (Lei n. 10.741/2003), em
seu art. 27, é vedada a fixação de limite máximo de idade para admissão, inclu
sive para concursos, salvo se a natureza do cargo exigir.
b) idoneidade para o exercício das funções.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com redação
dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Parece óbvia a necessidade de idoneidade no exercício de tão relevantes fun
ções, e tal disposição legal tem importantes reflexos no processo, como a exi
gência de imparcialidade do juiz, a fidúcia atribuída pelo Poder Judiciário para
o exercício da jurisdição trabalhista nos processos sob responsabilidade do m a
gistrado, por meio dos poderes ordinatórios (que têm relação com o bom an
damento do processo, visto de forma instrumental - por exemplo, os previstos
nos arts. 202 e 321 do CPC/2015, anteriormente regulados nos arts. 161,284 e
285 do CPC/73), instrutórios (art. 765 da CLT e arts. 370,371 e 421 do CPC/2015,
matérias antes disciplinadas nos arts. 130,131 e 382 do CPC/73), e o poder de
polícia exercido como autoridade judiciária (arts. 360 e 361, parágrafo único,
antes disciplinados nos arts. 445 e 446 do CPC/73). Tão relevante é o quesito
idoneidade que, já no ingresso à magistratura, os candidatos são submetidos à
investigação quanto aos aspectos moral e social, com a colheita de informações
junto a autoridades a respeito do candidato, sem prejuízo de exame de sanida
de física e mental, na forma da lei (LC n. 35/79, art. 78, § 2o; Resolução Admi
nistrativa n. 1.849/2016, arts. 65 e 66; e Súmula n. 686 do STF).
A propósito, o CNJ instituiu, em 19.09.2008, o Código de Ética da Magistra
tura Nacional, por meio da Resolução n. 60, disponível no site www.cnj.jus.br.
Veja, ainda, a Resolução n. 135/2011, que revogou a Resolução n. 30/2007 e
que trata da uniformização de normas relativas ao procedimento administra
tivo disciplinar aplicável aos magistrados, do mesmo CNJ, sendo importante:
verificar Decisão Plenária da Liminar (ADIn n. 4.638) em relação aos arts. 2o,
3°, 4°, 8°, 9o, 10,12, 14, 15,17,20 e 21.
§ 5o O preenchimento dos cargos de Presidente de Junta, vagos ou criados
por lei, será feito dentro de cada Região:
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Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com reda
ção dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento. O TRT de cada região determinará o pro
vimento de cargo de juiz titular de cada Vara do Trabalho, que se dará por re
moção de um magistrado já titular de outra Vara do Trabalho, permuta de um
juiz titular de outra região ou por promoção dos juizes substitutos, adotados,
alternativamente, os critérios de antiguidade e merecimento, conforme o art.
93, II, da CF.
pela remoção de outro Presidente, prevalecendo a antiguidade no
cargo, caso haja mais de um pedido, desde que a remoção tenha sido reque
rida, dentro de 15 (quinze) dias, contados da abertura da vaga, ao Presiden
te do Tribunal Regional, a quem caberá expedir o respectivo ato;
a)

Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com redação
dada pela Lei n. 6.090, de 16.07.1974.

A remoção de que trata este artigo é a feita a pedido do próprio juiz. Tanto
essa remoção quanto a permuta do juiz da Vara de que é titular para outra Vara
em que haja vaga têm prioridade em relação à promoção, ou seja, as vagas se
rão primeiramente preenchidas com os interessados por meio de remoção ou
permuta, obedecida a antiguidade caso haja mais de um interessado; somente
havendo desinteresse dos juizes já titulares em serem removidos ou permutarem para tal localidade a promoção poderá ocorrer. A EC n. 45/2004 inseriu o
inciso VTII-A no art. 93 da CF para dispor que a remoção a pedido ou a per
muta de magistrados de comarca de igual entrância atenderá, no que couber,
ao disposto nas alíneas a, b, c e e do inciso II, do mesmo art. 93, da CF. Contu
do, na Justiça do Trabalho, não há de se falar em entrâncias; assim, a remoção
e a permuta podem ocorrer entre juizes do mesmo grau de jurisdição. A Reso
lução n. 32/2007 do CNJ dispõe, em seu art. 2o, que até que seja editado o Esta
tuto da Magistratura previsto no art. 93, caput, da CF, os critérios para as remo
ções a pedido e perm utas de magistrados serão os estabelecidos em leis de
organização judiciária, atos normativos e/ou regimentos internos dos tribunais,
do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no caso da Justiça do Trabalho. E
referido Conselho possui a Resolução CSJT n. 21/2006, alterada pela Resolução
CSJT n. 171/2016, que regula o exercício do direito de remoção, a pedido, de
Juiz do Trabalho Substituto, entre Tribunais Regionais do Trabalho. Remoção
compulsória, disponibilidade e aposentadoria por interesse público deverão ser
decididas por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou do CNJ, asse
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gurada a ampla defesa (nova redação do art. 93, VIII, da CF, dada pela EC n.
45/2004). Também sobre os temas remoção compulsória, disponibilidade e apo
sentadoria por interesse público, veja Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(LC n. 35/79), arts. 28,42,45,46, 50,57 e 58, além da LC n. 152/2015.
pela promoção de substituto, cuja aceitação será facultativa, obedecido
o critério alternado de antiguidade e merecimento.
b)

Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com redaçao
dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Sobre o tema, veja Lei n. 5.879/73, que fixa normas para promoção de juizes
presidentes de Junta. O magistrado que tem interesse em sua promoção de juiz
do trabalho substituto a titular precisa consultar a lista de antiguidade do tribu
nal ao qual está ligado para observar sua posição e verificar se tem condições
de se candidatar à vaga aberta, cujo preenchimento se dará pela antiguidade
ou, ainda, por merecimento, critérios utilizados alternadamente. A candidatu
ra deverá ser preenchida atendendo-se às normas previstas no art. 9 3 ,1 a III,
da CF, tanto para antiguidade como para merecimento.
No caso da promoção por antiguidade, poderá haver recusa pelo voto fun
damentado de dois terços dos membros do tribunal correspondente, de acor
do com o procedimento previsto no respectivo regimento interno, assegurada
a ampla defesa, repetindo-se a votação até fixar-se a indicação (art. 93, II, d, da
CF, com redação dada pela EC n. 45/2004). O merecimento será apurado pelo
desempenho do magistrado e por critérios objetivos de produtividade e pres
teza no exercício da jurisdição, além de frequência e aproveitamento em cur
sos oficiais ou reconhecidos, que constituem etapa obrigatória do processo de
vitaliciamento (art. 93, II, c, e IV, da CF).
A EC n. 45/2004 incluiu a alínea e ao art. 93, II, da CF, para impedir prom o
ção de juiz que, injustificadamente, retiver autos em seu poder além do prazo
legal, não podendo devolvê-los ao cartório (secretaria na Justiça do Trabalho)
sem despacho ou decisão.
Além da remoção e da promoção, é possível a permuta entre juizes do pri
meiro grau de jurisdição (a Resolução n. 144 revogou a Resolução n. 45, de
23.03.1945, que aprovou a Instrução Normativa n. 5, ambas do TST, sendo que
esta havia sido publicada no D J 03.04.1995 e tratava de permutas). Sobre os te
mas remoção a pedido e permuta, veja a Resolução n. 32/2007, do CNJ, que no
art. 2o dispõe: “Até que seja editado o Estatuto da Magistratura previsto no art.
93, caputy da CF, os critérios para as remoções a pedido e permutas de magis
trados serão os estabelecidos em leis de organização judiciária, atos norm ati
vos e/ou regimentos internos dos tribunais, do Conselho Superior da Justiça
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do Trabalho e do Conselho da Justiça Federal”. A Resolução n. 97, de 27.10.2009,
do CNJ, incluiu o § 2o no art. 3o da mencionada Resolução n. 32/2007, dispon
do que: “§ 2o Os atos normativos dos tribunais que disponham sobre as remo
ções deverão, obrigatoriamente, vedar a remoção voluntária em caso de acú
mulo injustificado de processos na vara ou gabinete que estejam sob a jurisdição
do magistrado”.
O acesso aos tribunais de segundo grau de jurisdição também se fará por an
tiguidade e merecimento, alternadamente, apurados na última ou única entrância (art. 93, III, da CF). Sobre esse tema, veja a Resolução n. 106/2010 do CNJ.
§ 6o Os Juizes do Trabalho, Presidentes de Junta, Juizes Substitutos e
suplentes de Juiz tomarão posse perante o Presidente do Tribunal da res
pectiva Região. Nos Estados que não forem sede de Tribunal Regional do
Trabalho, a posse dar-se-á perante o Presidente do Tribunal de Justiça, que
remeterá o termo ao Presidente do Tribunal Regional da jurisdição do
empossado. Nos Territórios, a posse dar-se-á perante o Presidente do Tri
bunal Regional do Trabalho da respectiva Região.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946, e com reda
ção dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento e estabeleceu o juiz do trabalho como ór
gão da Justiça especializada. Sobre os antigos suplentes de juiz, veja notas ao
art. 654, § Io, da CLT. A Justiça do Trabalho tem âmbito federal e é dividida em
regiões, cada qual com seu TRT respectivo, com autonomia para empossar jui
zes do trabalho, substitutos e titulares englobados em sua base territorial, o que
é feito na forma de seu regimento interno.
Art. 655. (R e v o g a d o p e lo D e c re to -le i n. 2 2 9 , d e 2 8 .0 2 .1 9 6 7 .)

Art. 656. O Juiz do Trabalho Substituto, sempre que não estiver substi
tuindo o Juiz-Presidente de Junta, poderá ser designado para atuar nas
Juntas de Conciliação e Julgamento.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. As atribuições e o modo de alocação do juiz do tra
balho substituto dentro da região em que atua estão estabelecidos nos regimen
tos internos de cada um dos TRTs. Por não haver entrância na Justiça do Tra
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balho, a promoção do juiz do trabalho substituto (forma como ingressou na
magistratura trabalhista) se dá diretamente para a ocupação de juiz do traba
lho titular de uma Vara específica.
§ Io Para o fim mencionado no c a p u t deste artigo, o território da Região
poderá ser dividido em zonas, compreendendo a jurisdição de uma ou mais
Juntas, a juízo do Tribunal Regional do Trabalho respectivo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

O juiz do trabalho substituto será designado conforme a conveniência do
TRT ao qual está ligado, sendo alocado somente nos limites territoriais da re
gião respectiva, que pode ser internamente subdividida para melhor distribui
ção dos juizes substitutos. Veja, ainda, a Resolução CSJT n. 63/2010, modifica
da na 9a Sessão Ordinária do CSJT (27.11.2015), que alterou de 1.000 para 1.500
o número de processos nas Varas do Trabalho para justificar a presença de um
juiz titular e um juiz substituto.
§ 2o A designação referida no c a p u t deste artigo será de atribuição do
Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não havendo dispo
sição regimental específica, de quem este indicar.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

É preciso observar sempre o regimento interno de cada TRT para os fins des
te parágrafo.
§ 3o Os Juizes do Trabalho Substitutos, quando designados ou estiverem
substituindo os Juizes Presidentes de Juntas, perceberão os vencimentos
destes.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento e previu o juiz do trabalho como órgão de primeiro
grau da Justiça do Trabalho.
§ 4o O Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho ou, não haven
do disposição regimental específica, que este indicar, fará a lotação e a mo
vimentação dos Juizes Substitutos entre as diferentes zonas da Região na
hipótese de terem sido criadas na forma do § Io deste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.
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É preciso observar sempre o regimento interno de cada TRT para os fins des
te parágrafo, sendo que a alocação dos juizes substitutos se dará pelo juiz-presidente do TRT, caso não houver sido estipulada outra forma no regimento in
terno do tribunal respectivo.
Art. 657. Os Presidentes de Juntas e os Presidentes Substitutos perceberão
a remuneração ou os vencimentos fixados em lei.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista e o órgão colegiado de pri
meiro grau. Os presidentes substitutos eram os antigos juizes suplentes das Jun
tas de Conciliação e Julgamento. Quando designado, o juiz substituto recebia
a mesma remuneração do presidente da Junta. Hoje, nas atividades da Vara, há
apenas seu juiz do trabalho titular; e, em suas férias, licenças ou outro motivo
relevante, atua o juiz do trabalho substituto, que ingressou na carreira por con
curso e ainda não foi promovido, substituindo o primeiro em todas as suas
funções jurisdicionais e administrativas. Poderá, ainda, ser designado um juiz
do trabalho substituto para atuar como auxiliar, ou seja, estando presente na
Vara o titular ou o substituto, o auxiliar cooperará com as atividades da Vara
em situações especiais (como nas hipóteses de pautas estendidas, núm ero de
julgamentos superior ao regular, atividades extraordinárias determinadas pela
corregedoria). Veja o art. 10 da Resolução CSJT n. 63/2010 a respeito do quan
titativo de cargos de juiz do trabalho substituto, em cada Região, que corres
ponde ao núm ero de Varas do Trabalho.
Art. 658. São deveres precípuos dos Presidentes das Juntas, além dos que
decorram do exercício de sua função:
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento, pois o órgão de primeiro grau deixou de ser colegiado
pela extinção da figura do juiz classista. Este artigo trata de deveres fundamen
tais dos juizes que atuam nas Varas do Trabalho, ou seja, do magistrado res
ponsável por cada uma das Varas.
a ) manter perfeita conduta pública e privada;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Justifica-se a manutenção de perfeita conduta pública e privada, pois o juiz
precisa ter condição moral de sustentar sua autoridade para a boa condução
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de suas prerrogativas e atribuições. Essa exigência se coaduna com a necessá
ria idoneidade moral do magistrado (art. 654, § 4o, b, da CLT).
abster-se de atender a solicitações ou recomendações relativamente aos
feitos que hajam sido ou tenham de ser submetidos à sua apreciação;
b)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Eventual atendimento a solicitações ou recomendações pode significar ad
vocacia em proveito de uma das partes - não permitido ao magistrado - e pode
até configurar crime. De forma mais gravosa, o art. 95, parágrafo único, II, da
CF, estabeleceu expressa vedação aos juizes receber, a qualquer título ou pre
texto, custas ou participação em processo. Obviamente esta disposição não se
confunde com o fato de o juiz do trabalho atender em seu gabinete advogados
ou partes que solicitarem despachar diretamente com o magistrado em casos
de excepcional relevância, hipóteses em que o juiz não estará advogando em
favor de uma das partes, mas atendendo a uma situação cuja apreciação seria
inútil caso aguardasse a petição seguir para sua análise.
residir dentro dos limites de sua jurisdição, não podendo ausentar-se
sem licença do Presidente do Tribunal Regional;
c)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Essa exigência vem prevista no art. 93, VII, da CF e justifica-se pelo fato de
o magistrado dever conhecer mais profundamente as características do terri
tório no qual atua.
Contudo, o magistrado pode requerer licença ao Presidente do TRT ao qual
está vinculado para residir em local outro que não o da sua jurisdição. Veja a
Resolução n. 37/2007, do CNJ, que dispõe sobre a obrigatoriedade de os Tri
bunais regulamentarem os casos excepcionais de juizes residirem fora das res
pectivas comarcas.
despachar e praticar todos os atos decorrentes de suas funções, dentro
dos prazos estabelecidos, sujeitando-se ao desconto correspondente a 1 (um)
dia de vencimento para cada dia de retardamento.
d)

Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Esta alínea não mais produz efeitos quanto ao desconto de vencimentos por
dia de retardamento de atos decorrentes da função do juiz do trabalho. Poder-se-ia argumentar a ineficácia advir do fato de há muito tempo as Constitui
ções federais brasileiras não permitirem a redutibilidade dos vencimentos dos
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magistrados. No entanto, a obediência a prazos legais imposta ao magistrado
não depende somente dele, mas de toda a estrutura do próprio Tribunal Re
gional a que está ligado e, muitas vezes, até do orçamento respectivo. Se esta
alínea pudesse ser seguida à risca hodiernamente, com a crescente e avoluma
da demanda por créditos trabalhistas e aumento da competência da Justiça do
Trabalho, e considerando, muitas vezes, a dificuldade de recursos materiais e
humanos, em muitos casos o magistrado ficaria praticamente sem vencimen
tos. A tão criticada dificuldade em dar andamento processual decorre, entre
outros fatores, de falta de recursos materiais e de pessoal; e, muitas vezes, do
modo como partes e advogados agem durante o processado, apresentando ma
nifestações francamente procrastinatórias e acabando, na prática, por retardar
a prestação jurisdicional.
Art. 659. Competem privativamente aos Presidentes das Juntas, além das
que lhes forem conferidas neste Título e das decorrentes de seu cargo, as
seguintes atribuições:
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento.
I - presidir às audiências das Juntas;
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. O juiz do trabalho, ainda que substituto (o caput
prevê presidente por se referir ao juiz concursado das antigas Juntas, em con
traposição aos juizes classistas que tam bém ali atuavam), sempre deve estar
presente às audiências. Na Justiça do Trabalho podem ser: unas (concentração
dos atos processuais) ou fracionadas, sendo estas últimas divididas em iniciais
(atos de tentativa de conciliação, recebimento da defesa e reconvenção, e de
avaliação de exceções e preliminares), de instrução (se não foi realizada na pri
meira audiência, serão ouvidos depoimentos pessoais e testemunhas) e de jul
gamento. Sempre será possível a realização de audiência especial para tentati
va de conciliação, em qualquer fase processual, inclusive na execução. As regras
sobre as audiências nos dissídios individuais estão elencadas nos arts. 843 e
segs. e nos dissídios coletivos, a partir do art. 860 da CLT.
II - executar as suas próprias decisões, as proferidas pela Junta e aquelas
cuja execução lhes for deprecada;
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A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. O princípio da perpetuatio jurisdictionis vem tradu
zido nos arts. 877 e 877-A da CLT e significa que o juízo que tiver julgado originariamente o dissídio é também o competente para sua execução. Portanto,
perpetua-se o poder de dizer o direito para o prolator da decisão, salvo exce
ções trazidas na lei. Este inciso prevê a execução das próprias decisões do juiz
do trabalho e das proferidas pela Vara; hoje, as duas disposições estão unifica
das. Quando havia Juntas de Conciliação e Julgamento, a decisão em fase cog
nitiva era, geralmente, prolatada pelo juiz-presidente e os juizes classistas, mas
as decisões na execução somente ficavam a cargo do juiz-presidente. Hoje o
juiz do trabalho deverá se responsabilizar tanto pela fase cognitiva quanto pela
de execução. Quanto à execução das decisões que lhe forem deprecadas, cabe
ao juiz do trabalho do órgão deprecado (que recebeu a carta precatória) reali
zar diligências e atos processuais pertinentes, atendendo ao espírito de mútua
colaboração com os demais órgãos da Justiça do Trabalho. Sobre o tema carta
precatória, veja comentário ao art. 653, e, da CLT.
III - dar posse aos Juizes classistas nomeados para a Junta, ao chefe de
Secretaria e aos demais funcionários da Secretaria;
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho, aca
bando por derrogar tacitamente o dispositivo quanto aos juizes classistas (vogais).
Não havendo mais classistas, a primeira parte deste inciso encontra-se tacitamen
te derrogada. A posse do diretor de secretaria (antigamente denominado secre
tário) e dos demais funcionários, inclusive os ocupantes de cargo em comissão,
deve ser inscrita em livro próprio e assinada pelo juiz titular da Vara e pelo em
possado, salvo exceções previstas nos regimentos internos dos TRTs respectivos.
IV - convocar os suplentes dos Juizes classistas, no impedimento destes;
Veja nota desta Seção.

Derrogado tacitamente pela EC n. 24/99, que extinguiu os juizes classistas
(vogais) e previu órgão monocrático no primeiro grau de jurisdição.
V
- representar ao Presidente do Tribunal Regional da respectiva juris
dição, no caso de falta de qualquer Juiz classista a 3 (três) reuniões conse
cutivas, sem motivo justificado, para os fins do art. 727;
Veja nota desta Seção.
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Derrogado tacitamente em razão da EC n. 24/99, que extinguiu a represen
tação classista na Justiça do Trabalho.
VI - despachar os recursos interpostos pelas partes, fundamentando a
decisão recorrida antes da remessa ao Tribunal Regional, ou submetendo-os
à decisão da Junta, no caso do art. 894;
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Sobre os recursos na Justiça do Trabalho, veja arts.
893 e segs. da CLT.
Os recursos interpostos devem ser objeto de despacho, determinando o seu
processamento ou denegando o seguimento, com indicação precisa sobre qual
requisito recursal não está presente. Em relação à última parte deste inciso, os
embargos eram recursos que cabiam contra decisão da própria Vara - Juntas
de Conciliação e Julgamento à época - e eram submetidos à sua apreciação,
mas não mais existem. Sobre o tema, veja comentário do art. 649, § Io, da CLT.
VII
Junta;

- assinar as folhas de pagamento dos membros e funcionários da

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Os pagamentos dos vencimentos de juizes e servi
dores das Varas do Trabalho são feitos diretamente nas suas contas bancárias
pelo setor responsável do TRT respectivo com emissão dos demonstrativos de
pagamento ou sua disponibilização via internet, salvo disposição em contrário
no respectivo regimento interno. As presenças são certificadas pelo diretor de
secretaria de cada uma das Varas pelos controles de jornada e pela informação
de frequência no caso de ocupantes de cargos que os dispensam, e assinadas
pelo juiz responsável, com envio ao TRT ao qual está ligado, salvo outra forma
de organização conforme o Tribunal determinar.
VIII - apresentar ao Presidente do Tribunal Regional, até 15 de feverei
ro de cada ano, o relatório dos trabalhos do ano anterior;
A estatística e o controle de produtividade se dão conforme estipulação de
cada um dos Tribunais Regionais, previstos nos respectivos regimentos inter
nos e demais normas administrativas. Veja as Resoluções do CNJ de ns. 4/2005,
que cria o Sistema de Estatística do Poder Judiciário, e 76/2009, que dispõe so
bre os princípios do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, estabelece seus
indicadores, fixa prazos, determina penalidades e dá outras providências, bem
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como a Resolução n. 49/2007, que trata da organização do Núcleo de Estatís
tica e Gestão Estratégica nos órgãos do Poder Judiciário relacionados no art.
92, II a VII, da CF, entre os quais incluem-se os tribunais e juizes do trabalho.
Ainda, as Portarias do CNJ de ns. 615/2009, que constitui o Comitê Gestor Na
cional do Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário, e 216/2012, que regula
menta o Sistema de Estatísticas do Poder Judiciário. A existência da atividade
estatística nos tribunais é essencial à boa administração da Justiça, cuja trans
parência com o jurisdicionado é corolário necessário para o respeito a alguns
dos mais importantes princípios da administração pública: legalidade, publi
cidade, eficiência e moralidade (art. 37, caput, da CF).
IX
- conceder medida liminar, até decisão final do processo em reclama
ções trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada
pelos parágrafos do art. 469 desta Consolidação;
Inciso acrescentado pela Lei n. 6.203, de 1704.1975.

Criticou-se, à época, a inserção deste inciso, pois, diante do poder geral de
cautela do juiz, ele obviamente é exemplificativo. No entanto, já foi sustentado
que o legislador estabelecer tal regra (e pressupõe-se que as normas jurídicas
não são inúteis) significa apenas, no caso de transferência de empregado com
alteração unilateral de contrato de trabalho por parte do empregador, haver
possibilidade de concessão de medida liminar.
Em 1996, o inciso X também foi incluído e tal questionamento, renovado.
Ocorre que, por meio do poder geral de cautela, o juiz pode atender às neces
sidades dos partícipes da relação processual, com a licença da lei (art. 5o da Lei
de Introdução às normas do Direito Brasileiro, art. 297 do CPC/2015, antes dis
ciplinado no art. 798 do CPC/73 e arts. 769 e 889 da CLT). Não se descarta,
contudo, a observância dos requisitos legais para a concessão de liminares e
medidas cautelares no processo judiciário do trabalho, devendo estar presen
tes o fum us boni iuris e o periculum in moray além, eventualmente, de outros
requisitos relativos ao tipo de provimento requerido, observados, ainda, outros
tipos de tutelas jurisdicionais criados pelo CPC/2015.
Os incisos IX e X deste artigo correspondem às únicas medidas cautelares
em espécie previstas na legislação trabalhista. As demais, nominadas ou inominadas, são adaptadas do direito processual civil.
X
- conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclama
ções trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afas
tado, suspenso ou dispensado pelo empregador.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.270, de 17.04.1996.
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A medida liminar em reclamação trabalhista para reintegração de dirigente
sindical afastado, suspenso ou dispensado pelo empregador poderá ser concedi
da antes (preparatória) ou durante reclamação trabalhista ou inquérito para apu
ração de falta grave. Sobre o tema da estabilidade do dirigente sindical, veja art.
8o, VIII, da CF. Sobre mandato de dirigente sindical, veja art. 543 da CLT, e sobre
inquérito para apuração de falta grave, veja arts. 494,652, b, e 853 a 855 da CLT.
Seção IV
D o s Juizes Classistas das Juntas
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinçdo dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99, pois o órgão de primeiro grau deixou de ser colegiado pela
extinção da figura do juiz classista.
Art. 660. Os Juizes classistas das Juntas são designados pelo Presidente
do Tribunal Regional da respectiva jurisdição.
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99. Os juizes classistas, chamados vogais antes da CF vigente,
com punham as Juntas de Conciliação e Julgamento, juntam ente com o juiz-presidente (de carreira). Após a EC n. 24/99, tal representação classista foi
extinta e a Junta passou a ser denominada Vara do Trabalho, porque somente
ficou sob a responsabilidade do juiz do trabalho (juízo monocrático). Os clas
sistas também atuavam junto aos TRTs e ao TST.
Art. 661. Para o exercício da função de Juiz classista da Junta ou suplente
deste são exigidos os seguintes requisitos:
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99.
a ) ser brasileiro;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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Como não havia disposição em contrário, os juizes classistas poderiam ser
brasileiros natos ou naturalizados.
b ) ter reconhecida idoneidade moral;

A mesma idoneidade moral exigida ao magistrado de carreira também era
necessária aos juizes classistas, pois exerciam, em boa parte, atividades seme
lhantes com direito a voto nas decisões em fase cognitiva.
c) ser maior de 25 (vinte e cinco) anos e ter menos de 70 (setenta) anos;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A restrição de idade mínima somente se justificaria na hipótese de o juiz to
gado também sofrer tal limitação. A idade máxima é compreensível, em razão
da aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade (LC n. 152/2015).
d ) estar no gozo dos direitos civis e políticos;

Tal previsão tinha correlação com a importância do cargo ocupado e a ne
cessidade de idoneidade moral e social dos juizes classistas para exercício de
suas prerrogativas.
e) estar quite com o serviço militar;

A regularização junto ao serviço militar para os homens, pois somente de
les se exige apresentação ou alistamento, sempre foi requisito para o exercício
das funções de juizes, classistas ou não, além de candidatos a ingressar na ad
ministração pública direta.
f)
contar mais de 2 (dois) anos de efetivo exercício na profissão e ser
sindicalizado.

A sindicalização era obrigatória porque os classistas assumiam o papel de re
presentantes dos empregados, de um lado, e representantes de empregadores,
de outro; e deveriam conhecer de perto as lutas de classes e a realidade vivida
pelas partes envolvidas nos conflitos de interesses.
Parágrafo único. A prova da qualidade profissional a que se refere a alínea
/ deste artigo é feita mediante declaração do respectivo Sindicato.
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O sindicato que indicasse o juiz classista deveria providenciar tal declaração
de qualidade profissional.
Art. 662. A escolha dos Juizes classistas das Juntas e seus suplentes far-se-á dentre os nomes constantes das listas que, para esse efeito, forem enca
minhadas pelas associações sindicais de primeiro grau ao Presidente do
Tribunal Regional.
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99. Os próprios sindicatos da base territorial das Juntas de Con
ciliação e Julgamento poderíam indicar candidatos ao cargo de classista, e elei
ção e contestação aos eleitos se faziam na forma estabelecida pelos parágrafos
deste artigo. Da decisão dos TRTs para impugnação da eleição do classista ca
bia recurso para o TST (Súmula n. 167 do TST, cancelada).
§ Io Para esse fim, cada Sindicato de empregadores e de empregados, com
base territorial extensiva à área de jurisdição da Junta, no todo ou em par
te, procederá, na ocasião determinada pelo Presidente do Tribunal Regional,
à escolha de 3 (três) nomes que comporão a lista, aplicando-se à eleição o
disposto no art. 524 e seus §§ Io a 3o.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 5.657, de 04.06.1971.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Tanto os sindicatos da classe econômica (emprega
dores) como da classe profissional (trabalhadores) indicavam três nomes pos
síveis para o cargo de juiz classista em sua base territorial, escolhidos na forma
de eleição, como se faz para os cargos de diretoria e conselho fiscal dos sindi
catos (art. 524, §§ Io e 3o, da CLT).
§ 2o Recebidas as listas pelo Presidente do Tribunal Regional, designará
este, dentro de 5 (cinco) dias, os nomes dos Juizes classistas e dos respectivos
suplentes, expedindo para cada um deles um título, mediante a apresentação
do qual será empossado.
Veja nota desta Seçõo.

Após o envio da lista dos eleitos nos sindicatos, o juiz-presidente do TRT res
pectivo escolhia e designava os novos juizes classistas e seus suplentes.
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§ 3o D entro de 15 (quinze) dias, contados da data da posse, pode ser
contestada a investidura do Juiz classista ou do suplente, por qualquer in
teressado, sem efeito suspensivo, por meio de representação escrita, dirigi
da ao Presidente do Tribunal Regional.
Veja nota desta Seçõo.

A contestação da investidura poderia ser apresentada por qualquer interes
sado, por meio de representação escrita dirigida ao juiz-presidente do TRT res
pectivo, sem que o classista precisasse aguardar o desfecho da questão, ou seja,
poderia continuar trabalhando normalmente.
§ 4o Recebida a contestação, o Presidente do Tribunal designará imedia
tamente relator, o qual, se houver necessidade de ouvir testemunhas ou de
proceder a quaisquer diligências, providenciará para que tudo se realize com
a m aior brevidade, submetendo, por fim, a contestação ao parecer do Tri
bunal, na primeira sessão.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Após contestação à impugnação da investidura do juiz classista ou seu su
plente, o juiz-presidente do Tribunal Regional designava relator e submetia o
processado ao parecer do tribunal, em sua primeira sessão.
§ 5o Se o Tribunal julgar procedente a contestação, o Presidente provi
denciará a designação de novo Juiz classista ou suplente.
Parágrafo com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
Veja nota desta Seçõo.

Acolhida a impugnação, o vogal ou suplente deixava de exercer suas ativida
des junto à antiga Junta de Conciliação e Julgamento e outro vogal ou suplen
te seria designado.
§ 6o Em falta de indicação pelos Sindicatos, de nomes para representantes
das respectivas categorias profissionais e econômicas nas Juntas de Concilia
ção e Julgamento, ou nas localidades onde não existirem Sindicatos, serão
esses representantes livremente designados pelo Presidente do Tribunal Regio
nal do Trabalho, observados os requisitos exigidos para o exercício da função.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Esta regra era de difícil aplicabilidade prática, tendo em vista a proliferação
de sindicatos no território nacional e o forte interesse que tinham em eleger
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seus membros para figurarem como juizes classistas ou suplentes junto à Jus
tiça do Trabalho.
Art. 663. A investidura dos Juizes classistas das Juntas e seus suplentes é
de 3 (três) anos, podendo, entretanto, ser dispensado, a pedido, aquele que
tiver servido, sem interrupção, durante metade desse período.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada pela
EC n. 24/99. A investidura tinha a previsão de três anos e os classistas ou suplen
tes poderíam ser dispensados, se assim requeressem, após o exercício de metade
desse período. Contudo, não parece razoável que não pudessem ser dispensados
em momento anterior se a relevância do pedido assim o justificasse. Por causa
da previsão de investidura de três anos, apesar de a EC n. 24/99 extinguir a
representação classista, os vogais e suplentes que ainda cumpriam seus manda
tos tiveram o direito de levá-lo a efeito até o final, caindo a composição colegiada somente após o final de tais mandatos, ocorrendo em momentos diversos nas
Juntas de Conciliação e Julgamento, até todas passarem a ser Varas do Trabalho.
§ Io Na hipótese da dispensa do Juiz classista a que alude este artigo, assim
como nos casos de impedimento, morte ou renúncia, sua substituição far-se-á pelo suplente, mediante convocação do Presidente da Junta.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Os suplentes substituíam os classistas nas hipóteses
de falecimento, impedimento ou renúncia, devendo ser convocados pelo juiz-presidente da antiga Junta de Conciliação e Julgamento para tal fim.
§ 2o Na falta do suplente, por impedimento, morte ou renúncia serão
designados novo Juiz classista e o respectivo suplente, dentre os nomes
constantes das listas a que se refere o art. 662, servindo os designados até o
fim do período.
Veja nota desta Seção.

Quando também o suplente fosse impedido, morresse ou renunciasse, novo
classista e respectivo suplente eram designados, escolhidos entre os nomes da
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lista tríplice prevista no § Io do art. 662, e deviam servir até o fim do período
do mandato do classista anterior e respectivo suplente, a menos que houvesse
nova hipótese de morte, impedimento ou renúncia.
Art. 664. Os Juizes classistas das Juntas e seus suplentes tomam posse
perante o Presidente da Junta em que têm de funcionar.
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99. A nomeação era feita pelo presidente do TRT; mas, no pri
meiro grau, a posse era feita perante o juiz-presidente da Junta de Conciliação
e Julgamento.
Art. 665. Enquanto durar sua investidura, gozam os Juizes classistas das
Juntas e seus suplentes das prerrogativas asseguradas aos jurados.
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99. Somente benefícios expressamente concedidos em lei pode
ríam ser usufruídos pelos juizes classistas e seus suplentes, porque possuíam
regime jurídico próprio, não gozando as mesmas benesses concedidas aos jui
zes togados.
Art. 666. Por audiência a que comparecerem, até o máximo de 20 (vinte)
por mês, os Juizes classistas das Juntas e seus suplentes perceberão a grati
ficação fixada em lei.
Veja nota desta Seção.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99. Veja art. 5o da Lei n. 9.655/98.
Art. 667. São prerrogativas dos Juizes classistas das Juntas, além das refe
ridas no art. 665:
Veja nota desta Seção.

a ) tomar parte nas reuniões do Tribunal a que pertençam;
b ) aconselhar às partes a conciliação;
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c) votar no julgamento dos feitos e nas matérias de ordem interna do

Tribunal, submetidas às suas deliberações;
d ) pedir vista dos processos pelo prazo de 24 (vinte e quatro) horas;
e) formular, por intermédio do Presidente, aos litigantes, testemunhas e
peritos, as perguntas que quiserem fazer, para esclarecimento do caso.
A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada
pela EC n. 24/99. A maioria das atividades elencadas neste artigo não se trata
va de meras prerrogativas dos juizes, mas de atribuições obrigatórias, pois eles
não deveríam se com portar como meros figurantes, mas atuar efetivamente
para a realização de conciliação e participar das decisões. As sentenças do pri
meiro grau registravam os votos, trazendo em seu bojo a forma de decisão para
cada um dos temas suscitados nos processos: procedente, improcedente ou pro
cedente em parte (além das demais possibilidades de extinção do feito com ou
sem julgamento do mérito, arquivamento etc.), por unanimidade ou maioria.
CAPÍTULO III
D O S JUÍZOS DE DIREITO

Art. 668. Nas localidades não compreendidas na jurisdição das Juntas de
Conciliação e Julgamento, os Juízos de Direito são os órgãos de administra
ção da Justiça do Trabalho, com a jurisdição que lhes for determinada pela
lei de organização judiciária local.
A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. A CF, com a nova redação do art. 112, dada pela EC n.
45/2004, determinou a lei criar as Varas do Trabalho e, nas comarcas não abran
gidas por sua jurisdição, os juizes de direito (juizes da Justiça comum estadual)
terem a jurisdição trabalhista, com recurso para o TRT da região respectiva.
Isso, por um lado, consubstancia-se em uma garantia ao jurisdicionado para
levar à apreciação do Judiciário seus conflitos de interesse, ainda que o local no
qual deva ser proposta a ação não esteja abrangido por uma das Varas da Jus
tiça especializada. Tal previsão também se encontra inserida na Lei Orgânica
da Magistratura Nacional (LC n. 35/79), consentânea com a Súmula n. 169 do
extinto TFR. A competência para a jurisdição trabalhista conferida ao juízo de
direito decorre da não criação das Varas do Trabalho em alguns locais, segun
do a lei de organização judiciária. Neste caso, o jurisdicionado se socorre da
Justiça comum. Por outro lado, muito se discute acerca da atuação dos juizes
estaduais na seara trabalhista por não terem, geralmente, formação específica
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adequada, e a formalidade com que lidam no processo civil poder influenciar
negativamente no informalismo desejado no processo trabalhista. No entan
to, foi essa a solução encontrada pela lei para corrigir a eventual falta de Varas
do Trabalho no primeiro grau de jurisdição, porque a estruturação da Justiça do
Trabalho, de âmbito federal, em um país com as dimensões do Brasil, é gradual,
e a escassez de recursos materiais e humanos impôs tal solução imediata para
o problema. Quando estiver tratando da matéria trabalhista, o juiz de direito
vincula-se ao TRT que tem domínio sobre tal base territorial. Dessa forma, se
houver recurso, o juízo competente será o TRT abrangido por aquela localida
de; ou o TST, dentro das competências materiais e funcionais respectivas. Pe
rante esses órgãos, o juiz de direito responderá por seus atos. No juízo de di
reito, nunca houve a participação da representação classista, já que o primeiro
funcionou sempre em juízo monocrático no primeiro grau de jurisdição e não
colegiado, como nas antigas Juntas de Conciliação e Julgamento. Sobre os car
tórios e os escrivães dos juízos de direito investidos na administração da Justi
ça do Trabalho, veja arts. 7 1 6 e 7 1 7 d a CLT. Veja, ainda, a Resolução CSJT n.
63/2010, modificada na 9a Sessão Ordinária do CSJT (27.11.2015), que alterou
de 350 para 600 o número de processos que justifique a criação de Varas Tra
balhistas em localidades onde estas não existem (art. 9o).
Art. 669. A competência dos Juízos de Direito, quando investidos na ad
ministração da Justiça do Trabalho, é a mesma das Juntas de Conciliação e
Julgamento, na forma da Seção II do Capítulo II.
A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. O juízo de direito está investido do poder de dizer o
direito no caso concreto, nos dissídios decorrentes da relação de trabalho, tan
to quanto o juízo da Justiça especializada, mas somente com competência re
sidual, ou seja, quando a localidade não for abrangida por uma Vara do Tra
balho.
§ Io Nas localidades onde houver mais de um Juízo de Direito a compe
tência é determinada, entre os Juizes do Cível, por distribuição ou pela di
visão judiciária local, na conformidade da lei de organização respectiva.
Se houver mais de um juízo de direito, como no caso de haver mais de uma
Vara da Justiça comum, a competência será definida entre os juizes do cível (o
que é bastante razoável pela similitude da matéria relação contratual), por dis
tribuição ou divisão judiciária local, conforme a lei de organização judiciária
respectiva.
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§ 2o Quando o critério de competência da lei de organização judiciária
for diverso do previsto no parágrafo anterior, será competente o Juiz do
Cível mais antigo.
Se o critério de competência não coincidir com aquele do § I o, a competên
cia é determ inada pela antiguidade na comarca do juiz do cível. Por falta de
previsão legal regulando a matéria, questionou-se, ainda, a competência de Vara
do Trabalho criada em localidade na qual antes não havia, em relação aos pro
cessos já em andamento na Justiça comum investida na jurisdição trabalhista.
Entretanto, tratando-se de norma processual, por princípio aplicada de plano,
parece mais seguro afirmar que, havendo em determinada localidade a criação
de Vara do Trabalho onde antes atuava a Justiça comum investida com a juris
dição trabalhista, esta deve imediatamente remeter os autos à nova Justiça es
pecializada, que dará andamento ao processado, seja qual for a fase processual.
A Súmula n. 10 do STJ, que rege a matéria mencionando as antigas Juntas de
Conciliação e Julgamento, confirma esse entendimento.
CAPÍTULO IV
D O S T R IB U N A IS R E G IO N A IS D O TRABALHO

Veja Lei n. 7.701/88, que dispõe sobre a especialização de turmas dos tribu
nais do trabalho em processos coletivos e dá outras providências.
Seção I
Da C om posição e do Funcionamento
Vejo arts. 111 o 116 da CF, sobre a extinção dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).
Para o art. 670, veja o Anexo II da CLT

Art. 670. Os Tribunais Regionais das Ia e 2a Regiões compor-se-ão de onze
juizes togados, vitalícios, e de seis juizes classistas, temporários; os da 3a e
4a Regiões, de oito juizes togados, vitalícios, e de quatro classistas, tempo
rários; os da 5a e 6a Regiões, de sete juizes togados, vitalícios e de dois clas
sistas, temporários; os da 7a e 8a Regiões, de seis juizes togados, vitalícios, e
de dois classistas, temporários, todos nomeados pelo Presidente da República.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 5.442, 24.05.1968.

Veja Leis ns. 6.241, de 22.09.1975, que criou a 9 aRegião; 6.655, de 02.05.1979,
que alterou a com posição do Tribunal da 2° Região; 6.904, de 50.04.1981, que al
terou a com posição dos Tribunais d a 1°, 2 a, 4 a e 5 a Regiões; 6.915, de 01.06.1981,
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que criou a 1 I a Região; 6.927, de 07.07.1981, que criou a 10a Região; 6.928, de
07.07.1981, que criou a 12° Região; 7.119, de 30.08.1983, que alterou a com po
sição dos Tribunais da I a, 2 a, 3 a, 4 a e 6 a Regiões; 7.324, de 18.06.1985, que criou
a 13a Região; 7.325, de 18.06.1985, que alterou a com posição dos Tribunais da
5 a, 6 a, 8°, 9 a e 10a Regiões; 7.520, de 15.07.1986, que criou a 15a Região; 7.523,
de 17.07.1986, que criou a 14° Região; 7.671, de 21.09.1988, que criou a 16a
Região; 7.842, de 18.10.1989, que alterou a com posição da 12a Região; 7.872,
de 08.11.1989, que criou a 17° Região; 7.873, de 09.11.1989, que criou a 18a
Região; 7.911, de 07.12.1989, que alterou a com posição da 4 a Região; 7.962,
de 21.12.1989, que alterou a redação do inciso VII do art 3 3 da Lei n. 7.729, de
16.01.1989; 8.215, de 25.07.1991, que criou a 2 1 a Região; 8.217, de 27.08.1991,
que alterou a com posição da 8 a Região; 8.219, de 29.08.1991, que criou a 19a
Região; 8.221, de 05.09.1991, que criou a 2 2 ° Região; 8.233, de 10.09.1991,
que criou a 2 0 a Região; 8.430, de 08.06.1992, que criou a 23° Região; 8.431, de
09.06.1992, que criou a 2 4 a Região; 8.471, de 07.10.1992, que alterou a com 
posição da 6 a Região; 8.473, de 19.10.1992, que alterou a com posição da 15a
Região; 8.474, de 20.10.1992, que alterou a com posição da 10a Região; 8.480, de
07.11.1992, que alterou a com posição da 2 a Região; 8.491, de 20.11.1992, que
alterou a com posição da 4 a Região; 8.492, de 20.11.1992, que alterou a com posi
ção da 9 a Região; 8.493, de 20.11.1992, que alterou a com posição da 5 a Região;
8.497, de 26.11.1992, que alterou a com posição do TRT da 3 a Região; 8.531, de
15.12.1992, que alterou a com posição do TRT da I a Região; 8.621, de 08.01.1993,
que alterou a com posição do TRT da 12a Região; 8.947, de 08.12.1994, que al
terou a com posição do TRT d a 8 a Região; 11.964, de 03.07.2009, que alterou a
com posição do TRT d a 18a Região; 11.986, de 27.07.2009, que alterou a com 
posição do TRT d a 170 Região; 11.987, de 27.07.2009, que alterou a com posição
do TRT d a 11° Região; 11.999, de 29.07.2009, que alterou a com posição do TRT
d a 7 a Região; 12.001, de 29.07.2009, que alterou a com posição do TRT da 15a
Região; 12.098, de 24.11.2009, que alterou a com posição do TRT d a 2° Região.

É preciso lembrar que a EC n. 24/99 eliminou a previsão dos juizes classistas constante neste artigo, portanto, devem ser desconsiderados. Hoje, somen
te há juizes togados, vitalícios. Os TRTs são órgãos do segundo grau da juris
dição trabalhista. Os sites de consulta dos TRTs sofreram alteração por meio
de duas Resoluções da Presidência do CNJ, a de n. 41, de 11.09.2007, que dis
põe sobre a utilização do domínio primário “.jus.br” pelos órgãos do Poder Ju
diciário, e a de n. 45, de 17.12.2007, sobre a padronização dos endereços ele
trônicos dos órgãos do Poder Judiciário. Assim, os TRTs alteraram o endereço
eletrônico, em geral seguindo esta regra: utiliza-se a expressão “trt”, seguida do
núm ero da região ou da sigla do Estado da Federação respectivo e do dom í
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nio “ jus.br”. Dessa forma, a prim eira região, por exemplo, é acessada assim:
www.trtl.jus.br, e, a segunda região: www.trtsp.jus.br.
Por meio do site do Tribunal Regional é possível verificar o andamento dos
processos no primeiro e no segundo graus de jurisdição, obter informações so
bre jurisprudência e normas do Tribunal Regional, juizes atrelados ao tribunal
respectivo, concursos públicos etc. Sobre as Secretarias dos Tribunais Regio
nais, veja art. 718 da CLT.
A lei federal cria os Tribunais Regionais e altera a organização e a divisão ju 
diciárias, por meio de proposta do TST (art. 96, II, c e d, da CF). A primeira re
dação foi alterada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968; várias outras alterações de
ram-se por leis que criaram as diversas Regiões e modificaram a composição
de algumas já criadas.
§ Io Haverá um suplente para cada juiz representante classista.
Veja nota desta Seçdo.

Neste parágrafo, vale a nota inserta no caput deste artigo, de eliminação da
previsão dos juizes classistas e, como consequência, de seus suplentes. Hoje, há
somente juizes togados, vitalícios.
É preciso ressaltar que este parágrafo foi vetado quando das alterações do
art. 670 da CLT, feitas por meio da Lei n. 5.442/68. As razões do veto (encon
tradas no site da Presidência da República: www.presidencia.gov.br) explicam
que, no que se refere aos juizes dos TRTs, não deveria haver, à época, limitação
à competência do Presidente da República em lei ordinária, uma vez que o as
sunto era da órbita do Poder Constituinte.
§ 2o Nos Tribunais Regionais constituídos de 6 (seis) ou mais Juizes to
gados, e menos de 11 (onze), 1 (um) deles será escolhido dentre advogados,
1 (um) dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do
Trabalho e os demais dentre Juizes do Trabalho, Presidentes de Junta da
respectiva Região, na forma prevista no parágrafo anterior.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.398, de 21.06.1946, e com reda
ção dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. A composição dos TRTs está prevista no art. 115 da CF,
mínimo de sete juizes, recrutados, quando possível, na respectiva região, e no
meados pelo presidente da República, entre brasileiros com mais de 30 e me
nos de 65 anos, sendo: “I - um quinto dentre advogados com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Traba
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lho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art. 94;
II - os demais, mediante promoção de juizes do trabalho por antiguidade e me
recimento, alternadamente”. O Projeto de EC n. 29/2000 (que deu origem à EC
n. 45/2004) propunha alterar a denominação de juiz do trabalho, no segundo
grau de jurisdição, para desembargador federal do trabalho, mas o texto não
vingou. Apesar disso, os Regimentos Internos dos TRTs aprovaram a modifi
cação, com cuja nomenclatura entitularam seus membros. Com isso, a maté
ria deve ser objeto de deliberação do Conselho Superior da Justiça do Traba
lho, mas, de qualquer form a, os Regimentos Internos dos TRTs devem ser
sempre observados. O art. 93, X, da CF, dispõe sobre a necessidade de motiva
ção das decisões administrativas dos tribunais e que estas serão realizadas em
sessão pública (esta última exigência foi introduzida com a EC n. 45/2004); dis
pondo, ainda, sobre o quorum no caso de decisões disciplinares (maioria ab
soluta de seus membros). Quanto à motivação e publicidade dos julgamentos
dos órgãos do Poder Judiciário, veja inciso IX do mesmo artigo.
§ 3o Nos Tribunais do Trabalho das demais Regiões, terão assento três
juizes alheios aos interesses profissionais.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

Neste parágrafo, vale a nota inserta no caput deste artigo, de eliminação da
previsão dos juizes classistas e, como consequência, de seus suplentes. Hoje, há
somente juizes togados, vitalícios.
É preciso ressaltar que este parágrafo foi vetado quando das alterações do
art. 670 da CLT, feitas por meio da Lei n. 5.442/68. As razões do veto (encon
tradas no site da Presidência da República: www2.planalto.gov.br) explicam
que, no que se refere aos juizes dos TRTs, não deveria haver, à época, limitação
à competência do Presidente da República em lei ordinária, uma vez que o as
sunto era da órbita do Poder Constituinte.
§ 4o Os Juizes classistas referidos neste artigo representarão, paritariamente, empregadores e empregados.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seçõo.

Neste parágrafo, vale a nota inserta no caput deste artigo de eliminação da
previsão dos juizes classistas. Há, portanto, sua derrogação tácita. Percebe-se
que, assim como no primeiro grau de jurisdição, a representação classista tam
bém era paritária no segundo grau, ou seja, deveria haver representantes dos
empregadores e dos empregados.
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§ 5o Haverá 1 (um) suplente para cada Juiz classista.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seção.

Neste parágrafo, vale a nota inserta no caput deste artigo, de eliminação da
previsão dos juizes classistas e, como consequência, de seus suplentes.
§ 6o Os Tribunais Regionais, no respectivo regimento interno, disporão
sobre a substituição de seus Juizes, observados, na convocação de Juizes
inferiores, os critérios de livre escolha e antiguidade, alternadamente.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja art. 115, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.

Cada um dos regimentos internos dos TRTs deverá ser observado quanto à
substituição de juizes e convocação de juizes de grau de jurisdição inferior. O art.
118 da LC n. 35/79 (Lei Orgânica da Magistratura Nacional) estipula que, se for
caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a trinta dias, de membro dos
TRTs, poderão ser convocados juizes, em substituição, escolhidos por decisão da
maioria absoluta do tribunal respectivo; ou, se houver, de seu órgão especial.
Q uanto ao tema, veja a Resolução n. 17/2006, da Presidência do CNJ, que
define parâmetros a serem observados na escolha de magistrados para substi
tuição dos membros dos Tribunais.
§ 7o Dentre os seus Juizes togados, os Tribunais Regionais elegerão os
respectivos Presidente e Vice-Presidente, assim como os Presidentes de
Turmas, onde as houver.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A forma de eleição é regulamentada por cada Tribunal Regional do Traba
lho, em seu Regimento Interno.
§ 8o Os Tribunais Regionais da Ia e 2a Regiões dividir-se-ão em Turmas,
facultada essa divisão aos constituídos de, pelo menos, 12 (doze) Juizes.
Cada Turma se comporá de 3 (três) Juizes togados e 2 (dois) classistas, um
representante dos empregados e outro dos empregadores.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seção.

A composição das Turmas se fazia com cinco juizes, três togados e dois classis
tas. No entanto, com a edição da EC n. 24/99, houve extinção dos juizes cias-
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sistas, as Turmas passaram a se compor na forma do respectivo Regimento In
terno, sujeito a alterações. Por exemplo, o art. 62 do Regimento Interno do TRT
da 2a Região indica serem cinco os Desembargadores do Trabalho (redação
dada pela Resolução Administrativa n. 4/2014) que compõem as Turmas, alte
rando seu texto original, que incluía a representação classista.
Art. 671. Para os trabalhos dos Tribunais Regionais existe a mesma incom
patibilidade prevista no art. 648, sendo idêntica a forma de sua resolução.
O art. 671 refletia no segundo grau de jurisdição o disposto pelo art. 648 da
CLT sobre a incompatibilidade de trabalharem juntos, nas antigas Juntas de
Conciliação e Julgamento, os parentes consanguíneos e afins até terceiro grau,
quando havia, ainda, a representação classista. Entretanto, a EC n. 24/99, que
extinguiu a previsão dos vogais, tornou a letra da lei inútil, tanto no primeiro
como no segundo grau da jurisdição trabalhista.
Art. 672. Os Tribunais Regionais, em sua composição plena, deliberarão
com a presença, além do Presidente, da metade e mais um do número de
seus Juizes, dos quais, no mínimo, 1 (um) representante dos empregados e
outro dos empregadores.
C a p u t com redaçõo dado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Já não mais se fala em representantes de empregados e empregadores, pois
eram os juizes classistas, com previsão extinta pela EC n. 24/99. Em todos os
parágrafos deste artigo, é preciso observar cada um dos regimentos internos
dos TRTs; mas, para a composição plena do tribunal respectivo, subsiste a exi
gência de presença de pelo menos a metade mais um do número de juizes, além
do presidente. A CF prevê a possibilidade de criação de órgão especial nos tribu
nais (art. 93, XI, da CF, com a nova redação dada pela EC n. 45/2004), quando
o número de julgadores for superior a 25. Exige-se o mínimo de 11 e o máxi
mo de 25 membros, para o exercício de atribuições administrativas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se metade das
vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo Tribunal Pleno. A Re
solução n. 16, de 30.05.2006 (publicada em 02.06.2006), da Presidência do CNJ,
estabelece critérios para a composição e eleição do órgão Especial dos Tribu
nais e dá outras providências.
§ Io As Turmas somente poderão deliberar presentes, pelo menos, 3 (três)
dos seus Juizes, entre eles os 2 (dois) classistas. Para a integração desse
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q u o r u m , poderá o Presidente de uma Turma convocar Juizes de outra, da

classe a que pertencer o ausente ou impedido.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seçõo.

O presente parágrafo não é mais válido em relação à presença dos juizes classistas, extintos. Hoje, o quorum m ínimo de funcionamento das Turmas deve
ser observado no regimento interno respectivo. Para completar o quorum m í
nimo, em caso de necessidade, o presidente da Turma respectiva poderá con
vocar juizes de outra Turma.
§ 2o Nos Tribunais Regionais, as decisões tomar-se-ão pelo voto da maioria
dos Juizes presentes, ressalvada, no Tribunal Pleno, a hipótese de declaração
de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público (art. 116 da Constituição).
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Quando se tratar de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do po
der público, o art. 97 da CF exige a maioria absoluta de membros dos Tribu
nais Regionais ou do respectivo órgão especial (veja Súmula vinculante n. 10
do STF). Quanto às demais decisões judiciais nos tribunais, basta a maioria. É
sempre necessário consultar o regimento interno respectivo, para compreen
der como se darão sessões e votações em cada caso.
§ 3o O Presidente do Tribunal Regional, excetuada a hipótese de declara
ção de inconstitucionalidade de lei ou ato do poder público, somente terá
voto de desempate. Nas sessões administrativas, o Presidente votará como
os demais Juizes, cabendo-lhe, ainda, o voto de qualidade.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Excetuado o caso de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato do po
der público, no qual o TRT deverá deliberar pela maioria absoluta, o presiden
te do TRT atuará somente na hipótese de desempate, exceto nas sessões admi
nistrativas, em que votará como os outros juizes. É importante sempre observar
o Regimento Interno do TRT respectivo.
§ 4o No julgamento de recursos contra decisão ou despacho do Presiden
te, do Vice-Presidente ou do Relator, ocorrendo empate, prevalecerá a deci
são ou despacho recorrido.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
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Se houver recurso contra decisão ou despacho do próprio presidente do TRT,
seu vice-presidente ou relator, e havendo empate, a decisão ou o despacho re
corridos serão mantidos.
Art. 673. A ordem das sessões dos Tribunais Regionais será estabelecida
no respectivo Regimento Interno.
Todos os Tribunais Regionais possuem seus próprios regimentos internos,
que podem ser conferidos nos sites respectivos (veja comentário ao art. 670 da
CLT, para consulta dos sites de cada região).
Seção II
Da Jurisdição e Competência
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção d os juizes dassistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I d a CLT).
Para o art 674, veja o Anexo III da CLT

Art. 674. Para efeito da jurisdição dos Tribunais Regionais, o território
nacional é dividido nas oito regiões seguintes:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

I a Região - Estados da Guanabara, Rio de Janeiro e Espírito Santo;
2a Região - Estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso;
3a Região - Estados de Minas Gerais e Goiás e Distrito Federal;
4a Região - Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina;
5a Região - Estados da Bahia e Sergipe;
6a Região - Estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do
Norte;
7a Região - Estados do Ceará, Piauí e Maranhão;
8a Região - Estados do Amazonas, Pará, Acre e Territórios Federais do
Amapá, Rondônia e Roraima.
A Justiça do Trabalho está subdivida em 24 Regiões. Atualmente diferem das
disposições do artigo a 7a Região, que somente ficou com o Estado do Ceará
(Maranhão é a 16a e Piauí é a 22a); a 8a Região, que conjuga os Estados do Pará
e do Amapá; a 10a Região, que congrega o Distrito Federal e o Estado de To
cantins; e a 1Ia Região, que une os Estados de Amazonas e Roraima.
Parágrafo único. Os tribunais têm sede nas cidades: Rio de Janeiro ( I a
Região), São Paulo (2a Região), Belo Horizonte (3a Região), Porto Alegre
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(4a Região), Salvador (5a Região), Recife (6a Região), Fortaleza (7a Região)
e Belém (8a Região).
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 5.839, de 05.12.1972.
Veja Leis ns. 6.241, de 22.09.1975, que criou a 9 aRegião; 6.915, de 01.06.1981,
que criou a 1 I a Região; 6.927, de 07.07.1981, que criou a 10° Região; 6.928, de
07.07.1981, que criou a 12a Região; 7.324, de 18.06.1985, que criou a 13a Região;
7.523, de 17.07.1986, que criou a 14a Região; 7.520, de 15.07.1986, que criou a
15a Região; 7.671, de 21.09.1988, que criou a 16° Região; 7.872, de 08.11.1989,
que criou a 17 a Região; 7.873, de 09.11.1989, que criou a 18a Região; 8.215, de
25.07.1991, que criou a 2 1 aRegião; 8.219, de 29.08.1991, que criou a 19 aRegião;
8.221, de 05.09.1991, que criou a 2 2 a Região; 8.233, de 10.09.1991, que criou a
2 0 ° Região; 8.430, de 08.06.1992, que criou a 2 3 a Região; 8.431, de 09.06.1992,
que criou a 24° Região; e Leis Com plem entares ns. 20, de 01.07.1974, que uni
ficou o s Estados da G uanabara e Rio de Janeiro; 31, de 11.10.1977, que criou o
Estado do M ato Grosso do Sul, pelo desm em bram ento do Estado do M ato Grosso;
41, de 22.12.1981, que criou o Estado de Rondônia.

O art. 670 da CLT define a composição dos tribunais de cada região. Várias
leis alteraram este artigo, porque a organização judiciária foi se adequando à
dinâmica do desenvolvimento econômico e social. São elas: Lei n. 5.839/72 (deu
redação ao art. 674 da CLT); LC n. 20/74 (unificou os Estados da Guanabara e
do Rio de Janeiro, a partir de 15.03.1975); Lei n. 6.241/75 (criou a 9a Região);
LC n. 31/77 (criou o Estado do Mato Grosso do Sul, pelo desmembramento do
Estado do Mato Grosso); Lei n. 6.915/81 (criou a 1Ia Região); Lei n. 6.927/81
(criou a 10a Região); Lei n. 6.928/81 (criou a 12a Região); LC n. 41/81 (criou o
Estado de Rondônia); Lei n. 7.324/85 (criou a 13a Região); Lei n. 7.520/86 (criou
a 15a Região); Lei n. 7.523/86 (criou a 14a Região); Lei n. 7.671/88 (criou a 16a
Região); Lei n. 7.872/89 (criou a 17a Região); Lei n. 7.873/89 (criou a 18a Re
gião); Lei n. 8.215/91 (criou a 21a Região); Lei n. 8.219/91 (criou a 19a Região);
Lei n. 8.221/91 (criou a 22a Região); Lei n. 8.233/91 (criou a 20a Região); Lei
n. 8.430/92 (criou a 23a Região); e Lei n. 8.431/92 (criou a 24a Região).
Art. 675. (R e v o g a d o p e la L e i ru 5 .4 4 2 , d e 2 4 .0 5 .1 9 6 8 .)

Art. 676. O número de regiões, a jurisdição e a categoria dos Tribunais
regionais, estabelecidos nos artigos anteriores, somente podem ser alterados
pelo Presidente da República.
Veja art. 113, C F (Anexo I da CLT), que dispõe de m odo diverso.
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Os arts. 96, II, a a d, e 113 da CF derrogaram tacitamente este artigo, por ser
do STF, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Justiça a competência pri
vativa para propor ao Poder Legislativo respectivo a alteração do número de
membros dos tribunais inferiores, criação, extinção de cargos e remuneração
dos serviços auxiliares e dos juízos, criação ou extinção dos tribunais inferio
res e alteração de organização e divisão judiciárias, observada a questão da do
tação orçamentária, conforme previsão do art. 169 da Lei Maior.
Art. 677. A competência dos Tribunais Regionais determina-se pela forma
indicada no art. 651 e seus parágrafos e, nos casos de dissídio coletivo, pelo
local onde este ocorrer.
Sobre o tema competência, veja notas ao art. 651 e seus parágrafos; e sobre
dissídio coletivo, veja comentário ao art. 678,1, a, da CLT. Para conhecer a for
ma de organização interna e de atribuição de competência ao Tribunal Pleno,
às Turmas, às Seções e Subseções dos Tribunais Regionais (nem todas as sub
divisões existem em todos os TRTs), é preciso verificar cada um dos regimen
tos internos dos Tribunais Regionais respectivos. Quanto aos dissídios coleti
vos, o Tribunal Regional que abranger as categorias reivindicantes deve ser
competente para dirim ir o conflito de interesses. Os TRTs são competentes,
ainda que não haja previsão no Regimento Interno respectivo, para apreciar
ação anulatória, com objetivo de anular cláusula de convenção coletiva ou acor
do coletivo. Entretanto, se a discussão extrapola sua base territorial, a compe
tência é do TST. Além disso, das decisões administrativas proferidas pelos TRTs,
cabe recurso para o TST, que se limitará ao exame da legalidade, não podendo
adentrar o mérito de oportunidade e conveniência dos atos administrativos
emanados dos tribunais inferiores.
Art. 678. Aos Tribunais Regionais, quando divididos em Turmas, compete:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Além das Turmas, alguns TRTs também têm seções especializadas e órgãos
especiais, como forma de melhor dividir as matérias tratadas, conforme previ
são legal ou Regimento Interno respectivo.
I - ao Tribunal Pleno, especialmente:
Inciso com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O art. 93, XI, da CF permite a criação de órgão especial quando houver núme
ro superior a 25 julgadores no TRT, constituído o órgão especial de no m íni
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mo 11 e no máximo 25 membros, para o exercício de atribuições administra
tivas e jurisdicionais delegadas da competência do tribunal pleno, provendo-se
metade das vagas por antiguidade e outra metade por eleição pelo tribunal ple
no (redação dada pela EC n. 45/2004), a serem definidas pelo regimento inter
no respectivo. Não se pode deixar de observar tais regimentos internos no to
cante às competências de cada órgão dos TRTs, pois se organizam, por vezes,
de forma diversa, de modo a atender mais prontamente às necessidades locais.
a) processar, conciliar e julgar originariamente os dissídios coletivos;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Processar e julgar originariamente significa que o interessado deverá subme
ter seu conflito de interesse diretamente e ab initio a este tribunal, na forma de
sua composição. O art. 114, § 2o, da CF, embasa a competência da Justiça do
Trabalho para a conciliação e julgamento dos dissídios coletivos. A Carta Mag
na atribuiu especial relevância à negociação coletiva (art. 7o, XXVI), tendência
que tem sido preconizada há algum tempo na doutrina e jurisprudência. O art.
114, § Io, da CF dispõe que, frustrada a negociação coletiva, as partes poderão
eleger árbitros. Essas partes são as interessadas na fixação de normas de âmbi
to coletivo: os sindicatos da categoria ou profissionais (de empregados) e os
sindicatos das categorias econômicas (de empregadores); ou, ainda, entre os
primeiros e alguma empresa em particular. A Lei n. 8.984/95 estende a competên
cia da Justiça do Trabalho para conciliar e julgar dissídios originados no cumpri
mento de convenções coletivas de trabalho ou acordos coletivos de trabalho,
mesmo quando ocorram entre sindicatos, ou entre sindicato de trabalhadores
e o empregador, o que não estava previsto no art. 114 da CF/88. Entretanto,
com a nova redação deste artigo constitucional, preconizada pela EC n. 45/2004,
foi inserido o inciso III no art. 114 da CF, para esclarecer que a Justiça do Tra
balho tem competência para processar e julgar ações sobre representação sin
dical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e em 
pregadores. O art. 616 da CLT exige a negociação coletiva, entretanto, quando
não há autocomposição, ou seja, quando estas partes não contratam esponta
neamente por meio de convenções coletivas (art. 611 da CLT) ou acordos co
letivos (art. 611, § Io, da CLT), devem submeter o conflito de interesses a ór
gão que solucione os impasses, por meio de conciliação ou de decisão, com a
licença da lei (art. 114, § 2o, da CF, e art. 616, § 2o, da CLT). É a denominada
heterocomposição. Quando a Justiça do Trabalho atua neste papel, concilia o
conflito de interesses coletivo ou julga um dissídio coletivo (arts. 856 e segs. da
CLT). O resultado poderá ser uma sentença normativa, nos casos de dissídio
coletivo de interesse (nos quais as partes intencionam criar novas normas ju 
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rídicas atinentes às condições de trabalho para a categoria, ou no âm bito de
uma empresa ou algumas empresas em particular).
É matéria palpitante a questão do Poder Normativo da Justiça do Trabalho,
que estaria, segundo alguns, em tese, avançando na esfera da atividade típica
do Poder Legislativo (art. 2o da CF), ao fixar normas de observância obrigató
ria entre as partes. O argumento contrário à ocorrência de invasão das funções
de outro Poder da União é a limitação dos efeitos da decisão em anada pelo
Judiciário neste caso: limitada ao caso concreto de uma ou algumas empresas
ou à categoria, sem o caráter geral das leis. Alega-se, ainda, que a separação de
Poderes da União, cláusula pétrea (art. 60, § 4o, III, da CF) e princípio funda
mental da política nacional, não estaria sendo violada, pois não se quebrou a
tipicidade das funções atribuídas a cada um deles. Os Poderes Legislativo, Exe
cutivo e Judiciário realizam, dentro de competência atribuída por lei, ativida
des secundárias pertencentes ao outro Poder quando, por exemplo, órgão do
Poder Executivo julga, por meio de sindicância, questões disciplinares de seus
servidores, ou quando órgão do Poder Legislativo decide sobre questões admi
nistrativas acerca de seus recursos materiais e humanos, ou, finalmente, quan
do o Poder Judiciário exerce seu poder normativo. Sobre repercussão da vigên
cia das sentenças normativas nos contratos de trabalho, veja Súmula n. 277 do
Col. TST. Quando um a das partes envolvidas no dissídio coletivo interpuser
recurso ordinário da decisão normativa para o TST, atribui-se faculdade ao
presidente do TST para designar audiência de conciliação relativamente a pe
dido de concessão de efeito suspensivo (Resolução n. 120/2003 do TST, que
aprovou a Instrução Normativa n. 24 do mesmo órgão).
Porém, outra alteração bastante relevante da EC n. 45/2004 foi a redação
dada ao § 2o do art. 114: “Recusando-se qualquer das partes à negociação co
letiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dis
sídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o
conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem
como as convencionadas anteriorm ente” Antes se entendia que a negociação
coletiva era obrigatória caso uma das partes tentasse o ajuste e não obtivesse
sucesso. Mas, com a modificação do texto, há duas interpretações doutrinárias.
Alguns entendem (como no TRT do Rio Grande do Sul) que o consenso das
partes para a propositura de ação coletiva na Justiça do Trabalho, quando elas
buscam solução para dissídio econômico, é mera faculdade. Outros, e a ten
dência mostra que parecem se tratar da maioria, dizem que a norma afastou a
exigência da negociação coletiva quando não há autocomposição, sendo que,
nesse mesmo posicionamento, há duas vertentes: esse comum acordo se carac
teriza por uma condição da ação ou por um pressuposto processual. Os que
defendem a primeira posição dizem que a ausência da prova do comum acor
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do implica falta de interesse enquanto utilidade, e que pode ser suprida em
juízo. Assim, se a parte citada oferecer resistência à discussão judicial, o pro
cesso deve ser extinto sem resolução do mérito (art. 267, VI, do CPC/73 - art.
485, VI, do CPC/2015). Caso contrário, a ação pode ser processada. Já os que
veem a segunda opção como correta, partem do princípio de que a prova de as
partes terem escolhido espontaneamente o Judiciário como solucionador do
conflito deve ser trazida já com a petição inicial, sob pena de extinção do feito
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e re
gular do processo (art. 267, IV, do CPC/73 - art. 485, IV, do CPC/2015).
b ) processar e julgar originariamente:
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Processar e julgar originariamente significa que o interessado deverá subme
ter seu conflito de interesses diretamente a este tribunal, na forma de sua com
posição. Portanto, as hipóteses aqui elencadas não são decisões revisoras de ou
tras decisões, mas ações de competência originária do Tribunal Pleno do TRT.
Na alínea anterior, o legislador incluiu a possibilidade de conciliação, o que não
ocorre com esta alínea, pois neste caso, não há contato com as partes envolvi
das para a tentativa de conciliação.
1) as revisões de sentenças normativas;
Item com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

As sentenças normativas já proferidas comportam revisões de competência
originária do próprio órgão prolator da decisão. São os chamados dissídios co
letivos de revisão ou revisionais. Sobre o tema, veja arts. 873 a 875 da CLT.
2) a extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos;
Item com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Sobre extensão das decisões proferidas em dissídios coletivos, veja arts. 868
a 871 da CLT.
3) os mandados de segurança;
Item com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Cada TRT terá competência para processar e julgar mandado de segurança,
quando a autoridade dita coatora estiver sob a jurisdição do tribunal respecti
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vo. A Súmula n. 433 do STF indica que: “É competente o Tribunal Regional do
Trabalho para julgar mandado de segurança contra ato de seu presidente em
execução de sentença trabalhista (D / 06.07.1964). Geralmente, os TRTs regu
lam seu processamento em seus regimentos internos, que devem ser sempre
observados. O mandado de segurança é instituto que visa proteger o direito lí
quido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data (art. 5o, LXIX,
da CF e Lei n. 12.016/2009). Havendo denegação, cabe recurso ordinário para
o TST. Sobre mandado de segurança no TST, veja arts. 209 a 212 do Regimen
to Interno do TST. A EC n. 45/2004 inseriu expressamente a previsão de com
petência da Justiça do Trabalho para processar e julgar mandados de seguran
ça (art. 114, IV, da CF).
4)
as impugnações à investidura de Juizes classistas e seus suplentes nas
Juntas de Conciliação e Julgamento;
Item com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seçõo.

A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento. Tacitamente derrogado por não haver mais
classistas e seus suplentes na Justiça do Trabalho. Sobre o tema, veja notas aos
arts. 660 e segs. da CLT.
c) processar e julgar em última instância:
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

É de competência do Tribunal Pleno dos TRTs o processamento e julgamento
das hipóteses a seguir elencadas, em revisão de decisão anteriorm ente profe
rida por órgão de grau inferior ou por composição diferente do próprio tri
bunal.
1) os recursos das multas impostas pelas Turmas;
Item com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Assim como as Varas do Trabalho (veja comentário ao art. 652, d, da CLT),
as Turmas dos TRTs podem im por multas às partes de origens diversas (art.
678, II, c, da CLT), como aquelas em razão da litigância de má-fé, atentado à
dignidade da Justiça, em embargos protelatórios, entre outras, podendo, inclu
sive, estarem previstas no próprio regimento interno do TRT respectivo. Cabe
ao Tribunal Pleno julgar os recursos das multas impostas pelas Turmas.
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2)
as ações rescisórias das decisões das Juntas de Conciliação e Julgamen
to, dos Juizes de Direito investidos na jurisdição trabalhista, das Turmas e
de seus próprios acórdãos;
Item com redoçõo dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Sobre a ação rescisória, ver arts. 836 da CLT e 966 a 975
do CPC/2015, anteriormente disciplinada nos arts. 485 e segs. do CPC/73, além
dos Regimentos Internos dos TRTs.Veja com entário ao caput do art. 643 da
CLT. Sobre ação rescisória no TST, veja arts. 213 a 218 do Regimento Interno
do mesmo órgão.
3)
os conflitos de jurisdição entre as suas Turmas, os Juizes de Direito
investidos na jurisdição trabalhista, as Juntas de Conciliação e Julgamento,
ou entre aqueles e estas;
Item com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Os conflitos de jurisdição que são de competência do
Tribunal Pleno do TRT são os gerados entre suas próprias Turmas e os susci
tados pelos juizes de direito investidos na jurisdição trabalhista, ou entre os jui
zes do trabalho nas Varas do Trabalho ou, finalmente, entre os juizes de direi
to e os juizes do trabalho das Varas do Trabalho (art. 803, a, da CLT). Sobre os
conflitos de competência e de atribuições no TST, veja arts. 201 a 208 do Regi
mento Interno do TST.
d) julgar em única ou última instância:
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Cabe ao Tribunal Pleno dos TRTs também o julgamento nas hipóteses se
guintes.
1) os processos e os recursos de natureza administrativa atinentes aos
seus serviços auxiliares e respectivos servidores;
Item com redaçõo dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O processo administrativo concernente aos servidores abrangidos por cada
um dos TRTs deve ser apreciado pelo respectivo Tribunal Pleno.
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2)
as reclamações contra atos administrativos de seu Presidente ou de
qualquer de seus membros, assim como dos Juizes de primeira instância e
de seus funcionários;
Item com redação dado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Também compete ao Tribunal Pleno a apreciação de reclamações contra atos
administrativos de seus integrantes, presidente, seus membros, juizes do pri
meiro grau de jurisdição e demais funcionários. Se ato administrativo contra
riar súmula do STF aplicável ou aplicá-la indevidamente, cabe reclamação ao
STF, conforme previsão do art. 103-A, § 3o, da CF (com redação dada pela EC
n. 45/2004). O art. 103-B da CF, também inserido por tal EC, prevê que o CNJ
receba e conheça as reclamações contra membros ou órgãos do Poder Judiciá
rio, inclusive seus serviços auxiliares, serventias etc.
II - às Turmas:
Inciso com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Assim como no primeiro grau de jurisdição, no qual há mais de uma Vara
do Trabalho em uma determinada localidade, as Turmas também estão sujei
tas à distribuição dos feitos em que atuarão, como mais uma forma de im pri
m ir lisura ao procedimento.
a ) julgar os recursos ordinários previstos no art. 895, a;
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O art. 895 da CLT trata de recurso ordinário das decisões definitivas das Va
ras e juízos, no prazo de oito dias para apresentação do recurso, e também das
contrarrazões, que são julgadas pelas Turmas dos TRTs. Esta alínea a mencio
nada não consta mais no art. 895 da CLT.
b ) julgar

os agravos de petição e de instrumento, estes de decisões denegatórias de recursos de sua alçada;
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O agravo de petição, interposto no prazo de oito dias, está previsto no art.
897, a y da CLT, e tem por finalidade a impugnação às decisões proferidas na fase
da execução trabalhista. O artigo detalha cabimento, requisitos para conheci
mento e efeitos. O agravo de instrumento também será interposto no prazo de
oito dias e está previsto no art. 897, b, da CLT. Este último cabe de despacho que
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denegar seguimento a recursos, e as Instruções Normativas ns. 16/99 e 40/2016
do 0)1. TST regulam seu procedimento. Para mais detalhes, veja art. 897 da CLT.
Os regimentos internos dos TRTs geralmente dispõem a respeito de instruções
específicas para o processamento desses recursos na região respectiva. O agra
vo de instrumento que será julgado pelas Turmas deve ser de decisão denegatória de recursos, cuja competência para julgar seja das Turmas do TRT. Para ca
bimento do agravo de instrumento, veja também a Súmula n. 353 do TST.
impor multas e demais penalidades relativas a atos de sua competência
jurisdicional, e julgar os recursos interpostos das decisões das Juntas e dos
Juizes de Direito que as impuserem.
c)

Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 instituiu as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de
Conciliação e Julgamento. Esta alínea permite às Turmas a aplicação de mul
tas ou penalidades relativas a ato de sua competência, decisão que é sujeita a
recurso que será julgado pelo Tribunal Pleno (art. 678,1, c, 1, da CLT). A alínea
prevê, ainda, que as Turmas julgarão os recursos de multas e penalidades im 
postas pelos juizes do trabalho nas Varas do Trabalho, ou pelos juizes de direi
to investidos na jurisdição trabalhista.
Parágrafo único. Das decisões das Turmas não caberá recurso para o
Tribunal Pleno, exceto no caso do inciso I da alínea cdo item 1, deste artigo.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O aludido item 1 da alínea c do inciso I deste artigo trata de recurso de mul
ta ou penalidade imposta pelas Turmas dos TRTs. Veja comentário respectivo.
Art. 679. Aos Tribunais Regionais não divididos em Turmas, compete o
julgamento das matérias a que se refere o artigo anterior, exceto a de que
trata o inciso I da alínea c do item 1, como os conflitos de jurisdição entre
Turmas.
Artigo com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O regimento interno do TRT da respectiva região de interesse deve sempre ser
verificado em relação à divisão em Turmas. Obviamente não se fala em conflitos
de jurisdição entre Turmas, caso o TRT não tenha se organizado dessa forma.
Art. 680. Compete, ainda, aos Tribunais Regionais, ou suas Turmas:
C a p u t com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
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a ) d e t e r m in a r à s J u n t a s e a o s J u iz e s d e D i r e i t o a r e a liz a ç ã o d o s a t o s p r o 
c e s s u a i s e d i l i g ê n c i a s n e c e s s á r ia s a o j u l g a m e n t o d o s f e it o s s o b s u a a p r e c ia ç ã o ;

Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Este inciso corrobora a mútua colaboração que deve exis
tir entre os órgãos da Justiça do trabalho (comentário ao art. 646 da CLT). Ha
vendo necessidade, os TRTs podem determinar às Varas ou aos juizes de direito,
quando no exercício da jurisdição trabalhista, a realização de diligências ou
quaisquer atos processuais que se relacionem com os feitos sob sua apreciação.
b ) f i s c a l i z a r o c u m p r i m e n t o d e s u a s p r ó p r i a s d e c is õ e s ;
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O cumprimento de qualquer de suas decisões deve ser fiscalizado e pode sê-lo por impulso oficial.
c) d e c l a r a r a n u l i d a d e d o s a t o s p r a t i c a d o s c o m i n f r a ç ã o d e s u a s d e c is õ e s ;
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Os atos praticados com infração de decisão dos juizes dos tribunais regio
nais são passíveis de nulidade, sem prejuízo das sanções administrativas, civis
e penais cabíveis.
d ) j u lg a r a s s u s p e iç õ e s a r g u id a s c o n t r a s e u s m e m b r o s ;
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Sobre o tema, veja comentário ao art. 653, c, da CLT. Deve ser sempre obser
vado, ainda, o Regimento Interno de cada TRT.
e) j u l g a r a s e x c e ç õ e s d e i n c o m p e t ê n c i a q u e l h e s f o r e m o p o s t a s ;
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Sobre o tema, veja comentário ao art. 653, d, da CLT, e Regimento Interno
do TRT respectivo.
f)

r e q u is it a r à s a u t o r id a d e s c o m p e t e n t e s a s d ilig ê n c ia s n e c e s s á r ia s a o

e s c l a r e c i m e n t o d o s f e it o s s o b a p r e c ia ç ã o , r e p r e s e n t a n d o c o n t r a a q u e l a s q u e
n ã o a t e n d e r e m a t a is r e q u i s i ç õ e s ;

Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
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Sobre o tema, veja comentário ao art. 653 da CLT.
g)
exercer, em geral, no interesse da Justiça do Trabalho, as demais atri
buições que decorram de sua jurisdição.
Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Sobre a ampla liberdade na direção do processo nos tribunais, veja art. 765
da CLT. Os Regimentos Internos de cada TRT podem prever outras atribuições
não trazidas na lei, desde que não se contraponham a normas hierarquicamen
te superiores.
Seção III
D o s Presidentes dos Tribunais Regionais
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção dos juizes dassistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

Art. 681. Os Presidentes e Vice-Presidentes dos Tribunais Regionais do
Trabalho tom arão posse perante os respectivos Tribunais.
C a p u t com redaçõo dada pela Lei n. 6.320, de 05.04.1976.

As posses do presidente e do vice-presidente de cada TRT se darão perante
o próprio TRT em que atuarem, na forma prevista pelo respectivo regimento
interno.
Parágrafo único. (Revogado pela Lei n. 6.320, de 05.04.1976.)

Art. 682. Competem privativam ente aos Presidentes dos Tribunais Re
gionais, além das que forem conferidas neste e no título e das decorrentes
do seu cargo, as seguintes atribuições:
A leitura tanto do caput quanto dos incisos deste artigo precisa ser acompa
nhada por cada um dos Regimentos Internos dos TRTs.
I - (Revogado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.)

II - designar os Juizes dassistas das Juntas e seus suplentes;
Veja nota desta Seçõo.
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A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento, também derrogou tacitamente este inci
so, pois extinguiu a previsão de juizes classistas na Justiça do Trabalho. Sobre
o tema, veja arts. 660 e segs. da CLT.
III
- dar posse aos Presidentes de Juntas e Presidentes Substitutos, aos
Juizes classistas e suplentes e funcionários do próprio Tribunal e conceder
férias e licenças aos mesmos e aos Juizes classistas e suplentes das Juntas;
Veja nota desta Seçõo.

A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento, também derrogou tacitamente este inciso
no tocante aos vogais e suplentes, pois extinguiu a previsão de juizes classistas
na Justiça do Trabalho. Continua em vigor a competência privativa dos presi
dentes dos TRTs para dar posse aos juizes do trabalho no primeiro grau de ju
risdição, tanto como substitutos, quando do ingresso no concurso público,
quanto como titulares de Vara do Trabalho, bem como aos funcionários do
próprio tribunal, além da concessão de férias e licenças.
IV - presidir às sessões do Tribunal;
Faz parte das atribuições do presidente encabeçar as sessões do TRT no qual
atua.
V - presidir às audiências de conciliação nos dissídios coletivos;
A conciliação tem posição de destaque na Justiça do Trabalho como um todo,
razão pela qual o presidente do TRT fará esta tentativa toda vez que for instau
rado o dissídio coletivo, na forma do art. 862 da CLT.
VI - executar suas próprias decisões e as proferidas pelo Tribunal;
O presidente do TRT tem competência para impulsionar o cumprimento de
suas decisões e das proferidas pelo tribunal no qual atua.
VII
tes;

- convocar suplentes dos Juizes do Tribunal, nos impedimentos des

Havendo impedimento, outro juiz do próprio tribunal atuará.
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VIII - representar ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho contra
os Presidentes, Juizes classistas e Juizes representantes classistas nos casos
previstos no art. 727 e seu parágrafo único;
Vejo nota desta Seçdo.

Tacitamente derrogado quanto aos classistas pela EC n. 24/99, que extinguiu
a previsão desse tipo de representatividade na Justiça do Trabalho.
IX - despachar os recursos interpostos pelas partes;
Havendo recurso das decisões proferidas pelo TRT, o presidente despachará.
X
- requisitar às autoridades competentes, nos casos de dissídio coletivo,
a força necessária, sempre que houver ameaça de perturbação da ordem;
Dentro do poder geral de comando do próprio TRT e dos feitos submetidos
ao tribunal respectivo, o presidente tem autoridade para requisitar força poli
cial em qualquer caso. Este inciso trata especificamente da hipótese de dissídio
coletivo: se comparecerem interessados em grande número, pode haver algum
tipo de tumulto.
XI - exercer correição, pelo menos uma vez por ano, sobre as Juntas, ou
parcialmente sempre que se fizer necessário, e solicitá-la, quando julgar
conveniente, ao Presidente do Tribunal de Justiça, relativamente aos Juizes
de Direito investidos na administração da Justiça do Trabalho;
A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento. A correição será efetuada na forma pre
vista no Regimento Interno de cada TRT, pelo próprio presidente do tribunal,
se não comportar juiz corregedor; ou por este, nos tribunais maiores, cuja for
m a de nomeação tam bém está contida no regimento interno respectivo. Ao
menos uma vez ao ano, o juiz corregedor e seus colaboradores comparecem às
Varas do Trabalho para fazer um levantamento do andamento dos processos,
determinar eventuais correções nos procedimentos adotados pela secretaria e
fornecer demais orientações para sua adequação à lei e às normas do TRT res
pectivo e eventualmente do TST.
Quando o juiz de direito estiver exercendo a jurisdição trabalhista, não será
o TRT da respectiva região o responsável pela correição, mas o presidente do
TRT solicitará tal providência ao presidente do TJ respectivo.
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XII - distribuir os feitos, designando os Juizes que os devem relatar;
As Turmas estão sujeitas à distribuição dos feitos em que atuarão, sendo
designado, entre os juizes de cada Turma, o relator responsável pela redação fi
nal do feito.
XIII
- designar, dentre os funcionários do Tribunal e das Juntas existen
tes em uma mesma localidade, o que deve exercer a fimção de distribuidor;
A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento. Há de ser feita a designação do distribui
dor dos feitos em todos os graus da jurisdição trabalhista.
XIV - assinar as folhas de pagamento dos Juizes e servidores do Tribunal.
Os pagamentos dos vencimentos de juizes e servidores dos TRTs são feitos
diretamente às suas contas bancárias, com emissão dos demonstrativos de pa
gamento ou sua disponibilidade via internet, exceto previsão diferenciada em
cada TRT.
§ Io Na falta ou impedimento do Presidente da Junta e do substituto da
mesma localidade, é facultado ao Presidente do Tribunal Regional designar
substituto de outra localidade, observada a ordem de antiguidade entre os
substitutos desimpedidos.
A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento. Na hipótese de falta ou impedimento do
juiz do trabalho que estiver atuando em uma determinada Vara do Trabalho,
o presidente designará juiz do trabalho substituto, entre os desimpedidos, ob
servando-se a ordem de antiguidade.
§ 2o Na falta ou impedimento do Juiz classista da Junta e do respectivo
suplente, é facultado ao Presidente do Tribunal Regional designar suplente
de outra Junta, respeitada a categoria profissional ou econômica do repre
sentante e a ordem de antiguidade dos suplentes desimpedidos.
Veja nota desta Seçõo.

A EC n. 24/99 previu a instituição das Varas do Trabalho em substituição às
Juntas de Conciliação e Julgamento, também derrogou tacitamente este pará
grafo, pois extinguiu a previsão de juizes classistas na Justiça do Trabalho.
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§ 3 o N a f a lt a o u i m p e d i m e n t o d e q u a l q u e r J u i z r e p r e s e n t a n t e c l a s s i s t a e
s e u r e s p e c t iv o s u p le n t e , é f a c u lt a d o a o P re s id e n t e d o T r ib u n a l R e g io n a l
d e s i g n a r u m d o s J u iz e s c la s s is t a s d e J u n t a d e C o n c i l i a ç ã o e J u l g a m e n t o p a r a
f u n c io n a r n a s s e s s õ e s d o T r ib u n a l, r e s p e it a d a a c a t e g o r ia p r o f is s io n a l o u
e c o n ô m ic a d o re p re se n ta n te .

Parágrafo acrescentado pela Lei n. 3.440, de 27.08.1958.
Veja nota desta Seção.

Texto tacitamente derrogado pela EC n. 24/99, que extinguiu a previsão de
juizes classistas na Justiça do Trabalho.
A r t . 6 8 3 . N a f a lt a o u i m p e d i m e n t o d o s P r e s i d e n t e s d o s T r i b u n a i s R e g i o 
n a is , e c o m o a u x ilia r e s d e ste s, s e m p r e q u e n e c e s s á r io , f u n c io n a r ã o s e u s
s u b s t it u t o s .
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

É preciso observar o Regimento Interno do TRT respectivo.
§ I o N o s c a s o s d e f é r ia s , p o r 3 0 ( t r i n t a ) d i a s , lic e n ç a , m o r t e o u r e n ú n c i a ,
a c o n v o c a ç ã o c o m p e t ir á d ir e t a m e n t e a o P r e s id e n t e d o T r ib u n a l S u p e r io r
d o T r a b a lh o .

Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Sobre férias, licença, morte ou renúncia será necessário observar o Regimen
to Interno do TRT respectivo, bem como o do TST.
§ 2 o N o s d e m a is c a so s, m e d ia n t e c o n v o c a ç ã o d o p r ó p r i o P r e s id e n t e d o
T r ib u n a l o u c o m u n ic a ç ã o d o s e c r e t á r io d e ste , o P r e s id e n t e S u b s t it u t o a s s u 
m i r á i m e d i a t a m e n t e o e x e r c íc io , c i e n t e o P r e s i d e n t e d o T r i b u n a l S u p e r i o r
d o T r a b a lh o .

Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Veja comentário ao parágrafo anterior.
Seção IV
D o s Juizes Representantes
Classistas dos Tribunais Regionais
A E C n. 24, de 09.12.1999, que prom oveu diversas alterações n a Justiça do Tra
balho, determinou nova com posição a o s Tribunais Regionais, com postos por juizes
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togados, advogados e m em bros do Ministério Público, n a forma do art 111, § 2 o,
d a C F (posteriormente revogado pela E C n. 45, de 08.12.2004); assim, o s arts.
6 8 4 a 6 8 9 perderam, n a prática, eficácia a partir d essa Emenda. Conservam os,
contudo, a redaçõo adaptada, ao m enos para servir de roteiro e eventual preen
chimento de lacunas.
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção d os juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I d a CLT).

Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada pela EC n. 24/99, pois se
extinguiu a figura do juiz classista.
A r t . 6 8 4 . O s J u iz e s r e p r e s e n t a n t e s c l a s s i s t a s d o s T r i b u n a i s R e g i o n a i s s ã o
d e s ig n a d o s p e lo P r e s id e n t e d a R e p ú b lic a .

Veja nota desta Seção.
P a r á g r a f o ú n ic o . A o s J u iz e s r e p r e s e n t a n t e s c la s s is t a s d o s e m p r e g a d o s e
d o s e m p re g a d o re s , n o s T r ib u n a is R e g io n a is , a p lic a m -s e a s d is p o s iç õ e s d o
a rt. 6 6 1 .

Antigo § I o renum erado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seção.

Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada pela EC n. 24/99.
§ 2o (Revogado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.)

A r t . 6 8 5 . A e s c o l h a d o s J u iz e s e s u p l e n t e s d o s T r i b u n a i s R e g i o n a i s , r e p r e 
s e n t a n t e s d o s e m p r e g a d o r e s e e m p r e g a d o s , é f e it a d e n t r e o s n o m e s c o n s 
ta n te s d a s lis t a s p a r a e sse f im e n c a m in h a d a s a o P r e s id e n t e d o T r ib u n a l
S u p e r i o r d o T r a b a l h o p e la s a s s o c i a ç õ e s s i n d i c a i s d e g r a u s u p e r i o r c o m s e d e
n a s r e s p e c t iv a s R e g iõ e s .
§ I o P a r a o e f e it o d e s t e a r t i g o , o C o n s e l h o d e R e p r e s e n t a n t e s d e c a d a a s 
s o c ia ç ã o s in d ic a l d e g r a u s u p e r io r , n a o c a s iã o d e t e r m in a d a p e lo P r e s id e n t e
d o T r ib u n a l S u p e r io r d o T r a b a lh o , o r g a n iz a r á , p o r m a io r ia d e v o to s, u m a
lis t a d e 3 (t rê s) n o m e s .
§ 2 o O P r e s id e n t e d o T r i b u n a l S u p e r io r d o T r a b a lh o s u b m e t e r á o s n o m e s
c o n s t a n t e s d a s lis t a s a o P r e s id e n t e d a R e p ú b lic a , p o r in t e r m é d io d o M i n i s 
t r o d a J u s t iç a .

Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 25.06.1954.

Toda esta Seção encontra-se tacitamente derrogada pela EC n. 24/99.
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A r t . 6 8 6 . (S u p rim id o p e lo D e cre to -le i n. 9.797 , de 09.09.1946.)

A r t . 6 8 7 . O s J u iz e s r e p r e s e n t a n t e s c la s s is t a s d o s T r i b u n a i s R e g i o n a i s t o m a m
p o s s e p e r a n t e o r e s p e c t i v o P r e s id e n t e .

Vejo noto desto Seção.
T o d a e s t a S e ç ã o e n c o n t r a - s e t a c it a m e n t e d e r r o g a d a p e la E C n . 2 4 / 9 9 .

A r t . 6 8 8 . A o s J u iz e s r e p r e s e n t a n t e s c la s s is t a s d o s T r i b u n a i s R e g io n a is
a p l i c a m - s e a s d i s p o s i ç õ e s d o a r t . 6 6 3 , s e n d o a n o v a e s c o l h a f e it a d e n t r e o s
n o m e s c o n s t a n t e s d a s lis t a s a q u e se re fe re o a rt. 6 8 5 , o u n a f o r m a in d ic a d a
n o a r t . 6 8 6 e, b e m a s s i m , a s d o s a r t s . 6 6 5 e 6 6 7 .

Vejo noto desto Seção.
T o d a e sta S e ç ã o e n c o n t r a - s e t a c it a m e n t e d e r r o g a d a p e la E C n . 2 4 / 9 9 .

A r t . 6 8 9 . P o r s e s s ã o a q u e c o m p a r e c e r e m , a té o m á x im o d e 1 5 ( q u in z e )
p o r m ê s , p e r c e b e r ã o o s J u iz e s r e p r e s e n t a n t e s c l a s s i s t a s e s u p l e n t e s d o s T r i 
b u n a i s R e g i o n a i s a g r a t i f i c a ç ã o f i x a d a e m lei.
C a p u t com redoção dodo pelo Decreto-lein. 8.737, de 19.01.1946.

Vejo noto desto Seção.
P a r á g r a f o ú n ic o . O s J u iz e s r e p r e s e n t a n t e s c la s s is t a s q u e r e t iv e r e m p r o 
c e s s o s a lé m d o s p r a z o s e s t a b e le c id o s n o R e g im e n t o I n t e r n o d o s T r i b u n a i s
R e g io n a is s o f r e r ã o a u t o m a t ic a m e n t e , n a g r a t ific a ç ã o m e n s a l a q u e t e r ia m
d ir e it o , d e s c o n t o e q u i v a l e n t e a 1 / 3 0 ( u m t r i n t a a v o s ) p o r p r o c e s s o r e t id o .

Porágrafo ocrescentodo pelo Decreto-lein. 8.737, de 19.01.1946.
Vejo nota desto Seção.
T o d a e s t a S e ç ã o e n c o n t r a - s e t a c it a m e n t e d e r r o g a d a p e la E C n . 2 4 / 9 9 .

CAPÍTULO V
D O TRIBU N AL SU P E R IO R D O TRABALHO

Seção I
Disposições Preliminares
A r t . 6 9 0 . 0 T r ib u n a l S u p e r io r d o T ra b a lh o , c o m se d e n a C a p it a l d a R e p ú 
b lic a e j u r is d iç ã o e m t o d o o t e r r it ó r io n a c io n a l, é a in s t â n c ia s u p e r io r d a
J u s t iç a d o T r a b a l h o .
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C a p u t com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

O art. 111,1, da CF, instituiu o TST como órgão da Justiça do Trabalho, e o
art. I o do atual Regimento Interno do TST (aprovado pela Resolução Admi
nistrativa n. 1.295/2008 e publicado no Diário da Justiça da União de 09.05.2008)
o define como órgão de cúpula de tal Justiça especializada. O art. 12 da Lei Or
gânica da Magistratura Nacional prevê a existência do TST. O § Io do art. 111-A
da CF, inserido pela EC n. 45/2004, estabeleceu que a lei dispõe sobre a com
petência do TST. Somente em 13.07.2016, com a promulgação da EC n. 92, o
TST foi inserido especificamente na CF como órgão do Poder Judiciário, no
inciso II-A do art. 92.
A CF atribui competência ao TST para propor ao Poder Legislativo altera
ção do número de membros dos tribunais inferiores, criação e extinção de car
gos, deliberação acerca da remuneração dos serviços auxiliares e dos juízos a
ele vinculados, fixação de subsídio de seus membros e dos juizes (respeitados
os limites previstos no art. 37, XI, da CF), inclusive dos tribunais inferiores,
criação ou extinção de tribunais inferiores e alteração da organização e da di
visão judiciárias (art. 96, II, da CF). Sobre a fixação de subsídio, vide a Resolu
ção n. 13/2006 da Presidência do CNJ, modificada pelas Resoluções ns. 27 e 42
do mesmo órgão, ressaltando-se que é importante verificar a decisão plenária
da liminar na ADIn n. 3.854, que suspendeu a eficácia do seu art. 2o.
O TST possui regimento interno próprio regulando os atos jurisdicionais e
administrativos a ele submetidos, que pode ser consultado pelo site www.tst.
jus.br. O art. 67 do Regimento Interno do TST trata de sua competência: “ [...]
processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal or
dinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos que
excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os conflitos de direito sindical,
assim como outras controvérsias decorrentes de relação de trabalho, e os lití
gios relativos ao cumprimento de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e
de convenções e acordos coletivos”. A competência de cada órgão do TST vem
disposta nos artigos seguintes do Regimento Interno.
O art. 111-A, § 2o, da CF, dispõe que funcionarão junto ao TST: “I - a Esco
la Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ca
bendo-lhe, entre outras funções, regulamentar os cursos oficiais para o ingres
so e promoção na carreira; II - o Conselho Superior da Justiça do Trabalho,
cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a supervisão administrativa, orçamentá
ria, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus
[...]”. Esses órgãos também estão previstos no Regimento Interno do TST, no
parágrafo único do art. 59, e sobre suas competências vide arts. 68 a 77.
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Parágrafo único. O Tribunal funciona na plenitude de sua composição ou
dividido em Turmas, com observância da paridade de representação de
empregados e empregadores.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Parágrafo único tacitamente derrogado em sua parte final, pela EC n. 24/99,
pois extinguiu a previsão da representação classista na Justiça do Trabalho. Na
verdade, o TST se compõe, segundo o art. 59 do seu Regimento Interno, dos
seguintes órgãos: Tribunal Pleno (art. 62, com competência no art. 68), Órgão
Especial (art. 63, com competências nos arts. 69 e 76), Seção Especializada em
Dissídios Coletivos (art. 64, com competências nos arts. 70 e 76), Seção Espe
cializada em Dissídios Individuais (art. 65, com competências nos arts. 71 e
76), dividida em duas Subseções Especializadas, a SDI-1 e a SDI-2 (art. 65, §§ 2o
e 4o), e as Turmas (art. 66, com competências nos arts. 72 e 76).
Veja Lei n. 7.701, de 21.12.1988, que dispõe sobre a especialização de Tur
mas dos tribunais do trabalho em processos coletivos e dá outras providências.
Arts. 691 e 692. (Suprimidospelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.)
Seção II
Da C om posição e Funcionamento do Tribunal Superior do Trabalho
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

Art. 693.0 Tribunal Superior do Trabalho compõe-se de dezessete juizes
com a denominação de Ministros, sendo:
C a p u t com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Veja art. 111-A, C F (Anexo I d a CLT).

a) onze togados e vitalícios, nomeados pelo Presidente da República,
depois de aprovada a escolha pelo Senado Federal, dentre brasileiros natos,
maiores de trinta e cinco anos, de notável saber jurídico e reputação ilibada;
Alínea com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O art. 111-A da CF dispõe que o TST compor-se-á de 27 ministros, escolhi
dos entre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos, com notável saber
jurídico e reputação ilibada, nomeados pelo presidente da República, após apro
vação pela maioria absoluta do Senado Federal (caput alterado pela EC n. 92,
de 13.07.2016), dos quais, sendo um quinto entre advogados com mais de dez
anos de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público do Tra
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balho com mais de dez anos de efetivo exercício, observado o disposto no art.
94 da CF. Os demais são juizes dos TRTs, oriundos da magistratura da carrei
ra, indicados pelo próprio Tribunal Superior.
O art. 94 da CF trata do chamado quinto constitucional e prevê que um quin
to dos lugares dos tribunais dos estados e do Distrito Federal será composto de
membros do Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advo
gados de notório saber jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional, indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de re
presentação das respectivas classes. Composição e investidura dos ministros do
TST: veja Regimento Interno respectivo, arts. 3o a 6o. Posse e prerrogativas: veja
arts. 7o a 10. Férias, licenças, substituições e convocações: veja arts. 11 a 19. Con
vocação extraordinária: veja art. 20. Aposentadoria: veja arts. 21 a 27. Dispo
nibilidade e aposentadoria por interesse público: veja art. 28.
b) seis classistas, com mandato de três anos, em representação paritária

dos empregadores e dos empregados, nomeados pelo Presidente da Repú
blica de conformidade com o disposto nos §§ 2o e 3o deste artigo.
Alínea com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota desta Seção.

Em razão de a EC n. 24/99 ter eliminado a previsão dos juizes classistas, sub
sistiram apenas ministros, juizes togados e vitalícios, restando tacitamente derrogada esta alínea.
§ Io Dentre os juizes togados do Tribunal Superior do Trabalho, alheios
aos interesses profissionais, serão eleitos o Presidente, o Vice-Presidente e
o Corregedor, além dos presidentes das turmas na forma estabelecida em
seu regimento interno.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 25.06.1954.

O art. 29 do Regimento Interno do TST estabeleceu três cargos de direção
daquele tribunal: presidência, vice-presidência e corregedoria-geral. A respei
to da eleição e posse, veja arts. 30 a 33. Sobre presidente do TST, veja arts. 707
da CLT e 34 e 35 do Regimento Interno do TST. Sobre vice-presidente do TST,
veja arts. 708 da CLT e 36 e 37 do Regimento Interno do TST. Sobre correge
dor, veja arts. 709 da CLT e 38 a 41 do Regimento Interno do TST.
§ 2o Para nomeação trienal dos juizes classistas, o Presidente do Tribunal
Superior do Trabalho publicará edital, com antecedência mínima de 15
(quinze) dias, convocando as associações sindicais de grau superior, para
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que cada uma, m ediante m aioria de votos do respectivo Conselho de Re
presentantes, organize um a lista de 3 (três) nomes, que será encaminhada,
po r interm édio daquele Tribunal, ao M inistro da Justiça e Negócios Inte
riores dentro do prazo que for fixado no edital.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.
Veja nota desta Seçdo.

A EC n. 24/99 eliminou a previsão dos juizes classistas. Veja organização da
Justiça do Trabalho nos arts. 111a 116 da CF (Anexo I da CLT).
§ 3o Na lista de que trata o parágrafo anterior figurarão somente brasi
leiros natos, de reconhecida idoneidade, maiores de 25 anos, quites com o
serviço militar, que estejam no gozo de seus direitos civis e políticos e con
tem mais de dois anos de efetivo exercício da profissão ou se encontrem no
desempenho de representação profissional prevista em lei.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.

A EC n. 24/99 eliminou a previsão dos juizes classistas. Veja organização da
Justiça do Trabalho nos arts. 111a 116 da CF (Anexo I da CLT).
§ 4o (Vetado.)
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Art. 694. Os juizes togados escolher-se-ão: sete, dentre m agistrados da
Justiça do Trabalho, dois, dentre advogados no efetivo exercício da profissão,
e dois, dentre membros do Ministério Público da União junto à Justiça do
Trabalho.
Artigo restabelecido com nova redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O conteúdo deste artigo foi substituído pelo art. 111, § Io, da CF, revogado pela
EC n. 45/2004. Veja comentário ao art. 693, a, da CLT e ao art. 111-A, I, da CF.
Art. 695. (Suprimido pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.)

Art. 696. Im portará em renúncia o não comparecimento do membro do
Tribunal, sem motivo justificado, a mais de 3 (três) sessões ordinárias con
secutivas.
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A LC n. 35, de 14.03.1979, dispõe de m odo diverso.

Férias, licenças, substituições e convocações: veja arts. 11 a 19 do Regimen
to Interno do TST. Convocação extraordinária: veja art. 20. Aposentadoria: veja
arts. 21 a 27. Disponibilidade e aposentadoria por interesse público: veja art.
28. Sobre vacância ou impossibilidade temporária ou definitiva de posse dos
cargos de direção, veja arts. 30, § Io, e 31. Sobre substituição nos Tribunais, veja
arts. 114 a 119 da LC n. 35/79.
§ Io Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o Presidente do Tribunal
comunicará, imediatamente, o fato ao Ministério da Justiça e Negócios
Interiores, a fim de que seja feita a substituição do juiz renunciante, sem
prejuízo das sanções cabíveis.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Parágrafo tacitamente derrogado pelos arts. 26 e segs. da LC n. 35/79.
§ 2o Para os efeitos do parágrafo anterior, a designação do substituto será
feita dentre os nomes constantes das listas de que trata o § 2o do art. 693.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Conteúdo deste parágrafo prejudicado pela derrogação tácita do § I o pela
LC n. 35/79.0 § 2o do art. 693 trata da nomeação de juizes classistas, mas a EC
n. 24/99 eliminou sua previsão.
Art. 697. Em caso de licença superior a 30 (trinta) dias, ou de vacância,
enquanto não for preenchido o cargo, os Ministros do Tribunal poderão ser
substituídos mediante convocação de Juizes, de igual categoria, de qualquer
dos Tribunais Regionais do Trabalho, na forma que dispuser o Regimento
do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 6.289, de 11.12.1975.

Férias, licenças, substituições e convocações: veja arts. 11 a 19 do Regimen
to Interno do TST. Convocação extraordinária: veja art. 20. Aposentadoria: veja
arts. 21 a 27. Disponibilidade e aposentadoria por interesse público: veja art.
28. Sobre vacância ou impossibilidade temporária ou definitiva de posse dos
cargos de direção, veja arts. 30, § I o, e 31.
Vacância, ausências eventuais ou afastamentos temporários de Presidente de
Turma, veja art. 80 do Regimento Interno do TST.
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Art. 698. (Suprimido pelo Decreto-lei ti. 8.737, de 19.01.1946.)

Art. 699.0 Tribunal Superior do Trabalho não poderá deliberar, na ple
nitude de sua composição, senão com a presença de, pelo menos, nove de
seus juizes, além do Presidente.
C a p u t com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Sobre a composição do Tribunal Pleno do TST, veja art. 62, § Io, do Regi
mento Interno do TST, que exige a presença mínima de quatorze ministros e
dita as matérias para as quais é necessária a maioria absoluta. A competência
do Tribunal Pleno vem disposta no art. 68 do Regimento Interno do TST. Veja
Lei n. 7.701/88, que dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribunais do
trabalho em processos coletivos e dá outras providências.
Parágrafo único. As turmas do Tribunal, compostas de 5 (cinco) juizes,
só poderão deliberar com a presença de pelo menos, três de seus membros,
além do respectivo presidente, cabendo também a este funcionar como
relator ou revisor nos feitos que lhe forem distribuídos conforme estabele
cer o regimento interno.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Veja Lei n. 7.701/88, que dispõe sobre a especialização de Turmas dos Tribu
nais do Trabalho em processos coletivos e dá outras providências. Sobre a com
petência das Turmas do TST, veja arts. 72 e 76 do Regimento Interno. As Tur
mas se compõem de três ministros e não cinco (art. 66 do Regimento Interno
do TST), por causa da extinção dos juizes classistas, e há necessidade da pre
sença de todos para julgamento (art. 66, parágrafo único, do Regimento Inter
no). Nas ausências eventuais ou afastamentos tem porários do Presidente de
Turma, este será substituído por um ministro mais antigo do Colegiado (art.
80, § Io, do Regimento Interno do TST), e, na hipótese de vacância, o ministro
mais antigo do Colegiado respectivo assume (caput do art. 80 do Regimento
Interno do TST).
Art. 700.0 Tribunal reunir-se-á em dias previamente fixados pelo Presi
dente, o qual poderá, sempre que for necessário, convocar sessões extraor
dinárias.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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O art. 9 6 ,1, a, da CF, atribui competência privativa aos tribunais para dispor
sobre competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e ad
ministrativos. Justificam sessões extraordinárias, convocadas pelo presidente
do TST (Regimento Interno, art. 35, XXVII): ações de dissídio coletivo, m an
dado de segurança, ações declaratórias alusivas a greve ou a situação de rele
vante interesse público que requeiram apreciação urgente (Regimento Interno
do TST, art. 20).
Art. 701. As sessões do Tribunal serão públicas e começarão às 14 (qua
torze) horas, terminando às 17 (dezessete) horas, mas poderão ser prorro
gadas pelo Presidente em caso de manifesta necessidade.
C a p u t com redaçõo dado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

As sessões serão públicas, exceto no caso do § 2o deste artigo, e se regerão pe
los arts. 114 e seguintes do Regimento Interno do TST e demais normas inter
nas do mesmo órgão. Em relação ao horário de funcionamento das sessões e
de atendimento ao público, é preciso observar as normas internas do TST (Re
solução Administrativa, conforme art. 288 do Regimento Interno do TST).
§ Io As sessões extraordinárias do Tribunal só se realizarão quando forem
comunicadas aos seus membros com 24 (vinte e quatro) horas, no mínimo,
de antecedência.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O Regimento Interno do TST dispõe que, durante as férias, as sessões ex
traordinárias devem ser comunicadas com antecedência mínima de 48 horas
(art. 20). Sobre as matérias que ensejam a convocação de sessão extraordiná
ria, veja comentário ao art. 700 da CLT.
§ 2o Nas sessões do Tribunal, os debates poderão tornar-se secretos, des
de que, por motivo de interesse público, assim resolver a maioria de seus
membros.
Parágrafo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Exemplo de debate secreto, entre vários outros no TST, é o previsto no art. 28
do Regimento Interno do TST, que trata da disponibilidade ou aposentadoria
de ministro do TST, assegurada ampla defesa. Sobre os temas disponibilidade e
aposentadoria compulsória, veja, ainda, art. 93, VIII, da CF, e art. 28 da Lei Or
gânica da Magistratura Nacional (LC n. 35/79), bem como a LC n. 152/2015.
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Seção III
Da Competência do Tribunal Pleno

Art. 702. (Revogado pela Lei n. 7.701, de 21.12.1988.)
Seção IV
Da Com petência da Câm ara de Justiça do Trabalho

A Câmara de Justiça do Trabalho foi substituída pelo TST, conforme o art.
690 da CLT.
Arts. 703 a 705. (Suprimidospelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.)
Seção V
Da Competência da Câm ara de Previdência Social

Art. 706. (Suprimido pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.)
Seção VI
D as Atribuições do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Art. 707. Compete ao Presidente do Tribunal:
C a p u t com redoçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O art. 9 6 ,1, a, da CF, atribui competência aos tribunais para eleger seus ór
gãos diretivos, como sua presidência. Sobre as atribuições do presidente do TST,
veja art. 35 do Regimento Interno do TST. Disposições gerais sobre presidên
cia, veja art. 34 do Regimento Interno do TST. Sobre o exercício do poder de
polícia pelo presidente do TST, veja arts. 42 a 44 do Regimento Interno do TST.
Sobre a representação por desobediência ou desacato, veja art. 45 do mesmo
Regimento Interno.
a) presidir às sessões do Tribunal, fixando os dias para a realização das
sessões ordinárias e convocando as extraordinárias;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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Especificamente sobre o tema, o art. 35 do Regimento Interno do TST dis
põe que compete ao presidente do TST: “designar as sessões ordinárias e ex
traordinárias do Tribunal Pleno, do órgão Especial e das Seções Especializa
das, podendo convocar, durante as férias coletivas, com antecedência de quarenta
e oito horas, sessões extraordinárias para julgamento de ações de dissídio co
letivo, m andado de segurança e ação declaratória alusiva a greve ou a situação
de relevante interesse público que requeiram apreciação urgente” (XXVII), “di
rigir os trabalhos do Tribunal e presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Ó r
gão Especial e das Seções Especializadas” (XXVIII).
b) superintender todos os serviços do Tribunal;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como chefe máximo do TST, seu presidente deverá superintender todos os
serviços prestados pelo órgão de cúpula da Justiça do Trabalho.
expedir instruções e adotar as providências necessárias para o bom
funcionamento do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho;
c)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O próprio TST e os demais órgãos da Justiça do Trabalho deverão acatar as
providências adotadas e as instruções expedidas pelo presidente do TST, com
a finalidade de homogeneização de procedimentos e m útua colaboração, rea
lizadas com a observância de não excederem a independência administrativa
de cada órgão.
fazer cumprir as decisões originárias do Tribunal, determinando aos
Tribunais Regionais e aos demais órgãos da Justiça do Trabalho a realização
dos atos processuais e das diligências necessárias;
d)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O art. 35, XXXIII, do Regimento Interno do TST determina a competência
do presidente do TST para: “praticar os demais atos de gestão necessários ao
funcionamento dos serviços, encaminhando ao Órgão Especial as questões de
caráter relevante”. Havendo necessidade imperiosa para fazer cum prir as deci
sões do TST, o presidente poderá determinar aos órgãos da Justiça do Traba
lho de grau inferior que realizem atos processuais ou diligências. Deve haver
m útua colaboração entre os órgãos da Justiça do Trabalho.
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submeter ao Tribunal os processos em que tenha de deliberar e designar,
na forma do Regimento Interno, os respectivos relatores;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
e)

É preciso observar sempre o Regimento Interno do TST quanto a esta alínea.
despachar os recursos interpostos pelas partes e os demais papéis em
que deva deliberar;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
f)

Havendo recurso das decisões do próprio TST, o presidente irá despachá-lo,
além dos demais papéis inerentes ao cargo ocupado.
determinar as alterações que se fizerem necessárias na lotação do pes
soal da Justiça do Trabalho, fazendo remoções e x officio de servidores entre
os Tribunais Regionais, Juntas de Conciliação e Julgamento e outros órgãos,
bem como conceder as requeridas que julgar convenientes ao serviço, res
peitada a lotação de cada órgão;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
g)

A EC n. 24/99 criou as Varas do Trabalho em substituição às Juntas de Con
ciliação e Julgamento. Esta alínea insere um a prerrogativa delicada ao presi
dente do TST, pois ele deverá respeitar a lotação de cada órgão, mas tem a per
missão de fazer remoções de ofício de servidores entre os TRTs e Varas do
Trabalho; o que pode causar algumas insatisfações ou constrangimentos entre
os removidos. Entretanto, obviamente, sua decisão deverá ser fundamentada e
justificada em caso de necessidade imperiosa, a fim de não configurar questão
meramente política ou injusta. Veja Resolução n. 219/2016 do CNJ.
h)
conceder licenças e férias aos servidores do Tribunal, bem como impor-lhes as penas disciplinares que excederem da alçada das demais autori
dades;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O art. 35, XX, do Regimento Interno do TST, atribui competência ao presi
dente do TST para “conceder licença e férias ao Diretor-Geral da Secretaria do
Tribunal Superior do Trabalho, ao Secretário-Geral da Presidência e aos servi
dores de seu gabinete”. Esta alínea da CLT permite ao presidente do TST, ain
da, a imposição de penalidade disciplinar aos servidores quando excederem a
competência das demais autoridades, consoante previsão do inciso XVI do art.
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35 do Regimento Interno do TST: “impor aos servidores penas disciplinares de
demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e decidir os recursos
interpostos das penalidades que forem aplicadas pelo Diretor-Geral da Secre
taria do Tribunal Superior do Trabalho”. A imposição de penalidade não é dis
cricionária, mas vinculada, ou seja, o presidente do TST tem o dever de impor
a penalidade, quando cabível, ainda que a lei ou o Regimento Interno permita
alguma opção entre as penalidades possíveis.
dar posse e conceder licença aos membros do Tribunal, bem como
conceder licenças e férias aos Presidentes dos Tribunais Regionais;
i)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Sobre o tema da competência do presidente do TST para dar posse a seus
ministros, diretor-geral de coordenação judiciária, diretor-geral de coordena
ção administrativa e secretário-geral da presidência, e nomeação de servidores
para os cargos em comissão e designação de servidores para o exercício de fun
ções comissionadas nos gabinetes de ministro, veja art. 35, XVII a XIX, do Re
gimento Interno do TST. Sobre a concessão de licença e férias ao Diretor-Geral da Secretaria do TST, ao Secretário-Geral da Presidência e aos servidores de
seu Gabinete, veja inciso XX do mesmo art. 35. Não há previsão no Regimen
to Interno do TST para o seu Presidente conceder licenças e férias aos Presi
dentes dos Tribunais Regionais.
apresentar ao Ministro da Justiça, até 31 de março de cada ano, o re
latório das atividades do Tribunal e dos demais órgãos da Justiça do Trabalho.
j)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O art. 35, V, do Regimento Interno do TST, dispõe sobre o controle externo
realizado pelo órgão auxiliar do Poder Legislativo, o Tribunal de Contas da
União, prevendo que, na forma da lei, o presidente do TST a ele submete as
contas do órgão superior da Justiça do Trabalho.
Sobre o controle interno, conforme o Regimento Interno do TST, cabe ao
presidente do TST editar ato de composição do tribunal e dos órgãos judicantes, dando publicidade no caso de renovação da direção do TST ou alteração
de sua composição (art. 35, VII, do Regimento Interno do TST), apresentar ao
Órgão Especial, anualmente, na segunda quinzena do mês seguinte ao térmi
no de cada ano de seu mandato, a resenha dos trabalhos realizados no ano an
terior e, até 30 de junho, o Relatório Geral da Justiça do Trabalho (art. 35, VIII),
e dar publicidade mensalmente, no órgão oficial, dos dados estatísticos relati
vos às atividades jurisdicionais do tribunal e dos ministros (art. 35, IX).
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Veja as Resoluções do CNJ de ns. 4, de 16.08.2005, que cria o sistema de es
tatística do Poder Judiciário; 76, de 12.05.2009, que dispõe sobre os princípios
do Sistema de Estatística do Poder Judiciário, estabelece seus indicadores, fixa
prazos, determina penalidades e dá outras providências; e 49, de 18.12.2007,
que trata da organização do Núcleo de Estatística e Gestão Estratégica nos ór
gãos do Poder Judiciário relacionados no art. 92, II a VII, da CF, entre os quais
incluem-se os tribunais e juizes do trabalho. Veja, ainda, as Portarias do CNJ
de ns. 615/2009, que constitui o Comitê Gestor Nacional do Sistema de Esta
tísticas do Poder Judiciário, e 216/2012, que regulamenta o Sistema de Estatís
ticas do Poder Judiciário.
Importante lembrar que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho funcio
na junto ao TST, e, além de realizar a supervisão administrativa, orçamentária,
financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus,
tem competência para apresentar várias propostas de melhorias ao TST nessas
áreas de atuação.
Parágrafo único. O Presidente terá 1 (um) secretário por ele designado
dentre os funcionários lotados no Tribunal, e será auxiliado por servidores
designados nas mesmas condições.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O presidente tem colaboradores em seu gabinete e, entre eles, um Secretário-Geral por ele empossado (arts. 291, caput e parágrafo único, e 35, XVIII, do
Regimento Interno do TST).
Seção VII
Das Atribuições do Vice-Presidente

Art. 708. Compete ao Vice-Presidente do Tribunal:
C a p u t com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

O art. 29 do Regimento Interno do TST elenca a vice-presidência como car
go de direção do TST, preenchido mediante eleição, na forma prevista em seus
arts. 30 a 33. Sobre o vice-presidente do TST, veja arts. 36 e 37 do Regimento
Interno do TST. Disposições gerais sobre vice-presidência, veja art. 34 do Re
gimento Interno do TST.
a) substituir o Presidente e o Corregedor em suas faltas e impedimentos;
Alínea com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.
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Sobre o tema, veja arts. 15 (transcrito no parágrafo único a seguir) e 3 6 ,1
(“Compete ao Vice-Presidente: I - substituir o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho nas férias, ausências e impedimentos”), ambos do
Regimento Interno do TST.
b) (Suprimida pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.)

Parágrafo único. Na ausência do Presidente e do Vice-Presidente, será o
Tribunal presidido pelo Juiz togado mais antigo, ou pelo mais idoso quan
do igual a antiguidade.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Sobre esse tema, veja o art. 15 do Regimento Interno do TST, que dispõe:
“Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, 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 Justi
ça do Trabalho e os Ministros, em ordem decrescente de antiguidade; II - o Vi
ce-Presidente, pelo Presidente, ou, na ausência desse, pelo Corregedor-Geral
da Justiça do Trabalho, e, em sequência, pelos Ministros, em ordem decrescen
te de antiguidade; III - o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo Vice-Presidente, ou, na ausência desse, pelo Presidente, e, em sequência, pelos Mi
nistros, em ordem decrescente de antiguidade; IV - o Presidente da Turma,
pelo Ministro mais antigo presente na sessão; V - o Presidente da Comissão, pe
lo mais antigo entre os seus membros; e VI - qualquer dos membros das Co
missões, pelo respectivo suplente”.
Seção VIII
Das Atribuições do Corregedor
Seção com denom inação dada pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Art. 709. Compete ao Corregedor, eleito dentre os Ministros togados do
Tribunal Superior do Trabalho:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

A corregedoria é cargo de direção do TST, preenchido mediante eleição, na
forma prevista nos arts. 29 a 33 do Regimento Interno do mesmo órgão. Sobre
corregedor, veja arts. 39 a 41 do Regimento Interno do TST. Disposições gerais
sobre a corregedoria, veja art. 38 do Regimento Interno do TST. Há também o
Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho, sistematiza
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do pela Resolução Administrativa n. 1.455/2011 do TST (editada inicialmente
pela Resolução Administrativa n. 75/94 do TST, que teve a redação consolida
da pela Resolução Administrativa n. 1.128/2006 e alterada pela Resolução Ad
ministrativa n. 1.261/2007, ambas do mesmo órgão), cujo art. 6o indica a ex
tensa competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
I - exercer funções de inspeção e correição permanente com relação aos
Tribunais Regionais e seus Presidentes;
Inciso com redação dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Diversamente do Regimento Interno anterior do TST, que especificava as
atribuições do corregedor-geral, o texto atual menciona, no art. 39, que: “A
competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho será definida no Re
gimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho”. O art. 6o, I, do
Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho estabelece a
competência do Corregedor-Geral para: “I - exercer funções de inspeção per
manente ou periódica, ordinária ou extraordinária, geral ou parcial sobre os
serviços judiciários de segundo grau da Justiça do Trabalho”. Além disso, o art.
6o, X, do mesmo Regimento, impõe ao Corregedor-Geral da Justiça do Traba
lho: “apresentar ao órgão Especial, na última sessão do mês seguinte ao do tér
m ino de cada ano de sua gestão, relatório circunstanciado das atividades da
Corregedoria-Geral durante o ano findo”.
II - decidir reclamações contra os atos atentatórios da boa ordem pro
cessual praticados pelos Tribunais Regionais e seus Presidentes, quando
inexistir recurso específico;
Inciso com redaçdo dad a pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

O art. 39 do Regimento Interno do TST dita que: “A competência do Corre
gedor-Geral da Justiça do Trabalho será definida no Regimento Interno da Cor
regedoria-Geral da Justiça do Trabalho”. O art. 6o, II, do Regimento Interno da
Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho estabelece a competência do Cor
regedor-Geral para decidir correições parciais contra atos atentatórios da boa
ordem processual praticados pelos Tribunais Regionais, seus presidentes e jui
zes, quando inexistir recurso processual específico. Havia, ainda, o procedimen
to de reclamação, previsto nos arts. 196 a 200 do Regimento Interno do TST;
medida que era destinada à preservação da competência do tribunal ou à ga
rantia da autoridade de suas decisões e julgada pelo órgão Especial (art. 196,
§ 3o), porém, o Ato Regimental n. 2/2011 revogou tais artigos, findando essa
possibilidade.
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III - (Revogado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.)

§ Io Das decisões proferidas pelo Corregedor, nos casos do artigo, caberá
o agravo regimental, para o Tribunal Pleno.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.

Os arts. 40 e 235, VI, do Regimento Interno do TST, preveem o cabimento
de agravo regimental para o Órgão Especial contra as decisões proferidas pelo
corregedor-geral, devendo este último relatá-lo (art. 236, § Io, do Regimento
Interno do TST). O art. 6 9 ,1,g, do Regimento Interno do TST dispõe que ao
órgão especial do TST cumpre “julgar os agravos regimentais interpostos con
tra decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho”. Os arts.
35 e 36 do Regimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho
prevê o agravo regimental: “Art. 35. Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral caberá Agravo Regimental para o Órgão Especial do TST, na conformi
dade do art. 69 ,1, g, do RITST. Parágrafo único. O prazo para a interposição do
Agravo Regimental é de 8 (oito) dias, a partir da publicação da decisão no Diá
rio Eletrônico da Justiça do Trabalho ou do conhecimento pelo interessado, se
anterior à publicação, mediante certidão lavrada nos autos. Art. 36 Conclusos
os autos, o Corregedor-Geral determinará a sua inclusão em pauta para julga
mento, no prazo de 20 (vinte) dias. Parágrafo único. Lavrará o acórdão do Agra
vo Regimental o Corregedor-Geral, se m antida a decisão agravada, ou o Mi
nistro cuja divergência haja prevalecido”.
§ 2o O Corregedor não integrará as Turmas do Tribunal, mas participará,
com voto, das sessões do Tribunal Pleno, quando não se encontrar em correição ou em férias, embora não relate nem revise processos, cabendo-lhe,
outrossim, votar em incidente de inconstitucionalidade, nos processos ad
ministrativos e nos feitos em que estiver vinculado por visto anterior à sua
posse na Corregedoria.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dada pela Lei n. 7.121, de 08.09.1983.

Veja o art. 38 do Regimento Interno do TST, que dispõe: “O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho não concorre à distribuição de processos, participan
do, quando não estiver ausente em função corregedora, das sessões dos órgãos
judicantes da Corte, exceto de Turmas, com direito a voto”. Já o art. 3o do Re
gimento Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho indica que: “O
Corregedor-Geral, quando não estiver ausente em função corregedora ou im
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possibilitado pelo exercício dos seus encargos, participará das sessões do Tri
bunal Pleno, do órgão Especial, das Seções Especializadas e do Conselho Su
perior da Justiça do Trabalho, com direito a voto, concorrendo à distribuição
dos processos apenas no último Órgão”.
CAPÍTULO VI
D O S SE R V IÇ O S AUXILIARES DA JUSTIÇA D O TRABALHO
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressão Juntas de Conciliação e Jul
gamento, com o órgãos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do Trabalho
e Varas do Trabalho, essas confirmadas posteriormente pela E C n. 45, de 08.12.2004.

Mais que normas de direito material e direito processual, a CLT apresenta,
em seu Título VIII, um conjunto de regras que estruturam a própria Justiça do
Trabalho. O Capítulo VI, inserto no referido Título, cuidou de disciplinar os
serviços auxiliares dessa Justiça especializada, por meio de uma série de nor
mas relativas à organização, às atribuições e às responsabilidades de seus princi
pais órgãos. O Capítulo em apreço inicia pela secretaria da Vara, tratando de
pois dos distribuidores, do cartório dos juízos de direito investidos da jurisdição
trabalhista, das secretarias dos tribunais regionais, dos oficiais de justiça e dos
oficiais de justiça avaliadores.
Seção I
Da Secretaria das Juntas de Conciliação e Julgamento
Veja nota deste Capítulo.

Art. 710. Cada Junta terá 1 (uma) secretaria, sob a direção de funcionário
que o Presidente designar, para exercer a função de chefe de secretaria, e que
receberá, além dos vencimentos correspondentes ao seu padrão, a gratifica
ção de função fixada em lei.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.757, de 19.01.1946.

A redação anterior deste artigo, dada pelo Decreto-lei n. 8.737/46, fazia refe
rência à Junta de Conciliação e Julgamento e ao secretário. A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista, e as antigas Juntas de Conciliação e Julgamento
passaram a ser denominadas Varas do Trabalho. O secretário, por sua vez, pas
sou a chefe de secretaria após a reestruturação de cargos e salário. Com o adven
to da Lei n. 5.645/70, sua denominação foi alterada para diretor de secretaria.
A Lei n. 409/48 determina que a competência para nomeação do funcioná
rio que ocupará o cargo de diretor de secretaria é do presidente dos TRTs. Da
mesma forma, são nomeados e demitidos os demais funcionários das Varas. O
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diretor de secretaria ocupa cargo em comissão de direção e de assessoramento superior. A Lei n. 6.635/79 criou o cargo de assistente de juiz.
Art. 711. Compete à secretaria das Juntas:
Vejo nota deste Capítulo.

O art. 711 apresenta o rol de atribuições da Secretaria da Vara. Esse rol não
é taxativo, pois além das atividades discriminadas, outras podem ser determi
nadas pelo juiz titular, a critério deste, para o perfeito atendimento dos jurisdicionados.
a) o recebimento, a autuação, o andamento, a guarda e a conservação dos
processos e outros papéis que lhe forem encaminhados;
A secretaria é responsável pela parte administrativa e burocrática da Vara.
Para tal fim, conta com funcionários que ocupam os cargos de analistas judi
ciários e técnicos judiciários, que ficam subordinados ao diretor de secretaria.
O processo judicial eletrônico (PJE), atualmente regulamentado, no âmbito da
Justiça do Trabalho, pela Resolução CSJT n. 136/2014, com base nas diretrizes
contidas na Lei n. 11.419/2006, redefiniu significativamente as atribuições das
secretarias das Varas. Atualmente, por força do art. 26 da citada resolução, a
distribuição da ação e a juntada da respostay dos recursos e das petições em geral,
todos em formato digital, nos autos de processo eletrônico, serão feitas diretamen
te por aquele que tenha capacidade postulatória, sem necessidade da intervenção
da secretaria judicial, deforma automática, mediante recibo eletrônico de proto
colo, disponível permanentemente para guarda do peticionante. Em outros ter
mos, a própria parte passou a realizar parcela razoável do trabalho que antes
era executado pelas secretarias judiciais no que tange à autuação dos proces
sos, realizando, ao alimentar o sistema eletrônico, uma série de procedimentos
antes confiados a técnicos judiciários, tais como o cadastramento das partes, a
especificação da classe da ação, dentre outros. Com isso, houve uma inegável
desburocratização das rotinas das secretarias das Varas em relação aos proces
sos autuados após a implementação do PJE. Quanto àqueles anteriores à infor
matização, contudo, a maioria não foi digitalizada, constituindo-se ainda por
autos físicos. Em relação a esses processos, as atribuições dos servidores das Va
ras do Trabalho pouco mudaram.
b) a manutenção do protocolo de entrada e saída dos processos e demais
papéis;
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A Justiça do Trabalho modernizou-se para o melhor atendimento das neces
sidades de seus jurisdicionados. Por essa razão, as secretarias das Varas estão
informatizadas. O controle de protocolo de entrada e saída de processos e de
mais papéis, efetuado atualmente por meio do sistema de computação (e não
mais pelo arcaico sistema de livros) restringe-se aos autos físicos e, em breve,
também cairá em desuso ante o avanço do processo judicial eletrônico
c) o registro das decisões;

Por meio do sistema informatizado, são registrados o andamento do proces
so e seus principais atos. Esse sistema facilita o acompanhamento dos atos pro
cessuais pelos interessados.
a informação, às partes interessadas e seus procuradores, do andamen
to dos respectivos processos, cuja consulta lhes facilitará;
d)

As Varas do Trabalho contam com um servidor que exerce o cargo de auxi
liar de expediente - atendente de balcão - , encarregado de fornecer os proces
sos aos interessados para consulta, bem como lhes prestar as informações neces
sárias. Nas secretarias informatizadas, as partes e seus procuradores podem
consultar os terminais e, por meio deles, tomar ciência do andamento dos pro
cessos.
No que tange aos processos judiciais eletrônicos, muito por força deste dis
positivo e também com o escopo de assegurar o pleno acesso à justiça, foi pre
visto no art. 10 da Resolução CSJT n. 136/2014 que: “os órgãos da Justiça do
Trabalho manterão instalados equipamentos à disposição das partes, advoga
dos e interessados para consulta aos autos digitais, digitalização e envio das pe
ças processuais e documentos em meio eletrônico”.
e) a abertura de vista dos processos às partes, na própria secretaria;

O diretor de secretaria ou o auxiliar de expediente pode proceder à abertura
de vistas dos processos físicos às partes, para manifestação, na própria secretaria.
Assim, não há necessidade de retirada, em carga, do processo para peticionar.
f ) a contagem das custas devidas pelas partes, nos respectivos processos;

A secretaria da Vara deve efetuar os cálculos das custas devidas, sempre que
isso for solicitado pelas partes. A CLT, em seus arts. 789 a 790-B, com a nova
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redação dada pela Lei n. 10.537/2002, trata das custas processuais no processo
de conhecimento, de execução e cautelar.
o fornecimento de certidões sobre o que constar dos livros ou do ar
quivamento da secretaria;
g)

As secretarias das Varas são obrigadas a fornecer certidões quando requeri
das pelas partes ou por procuradores. Na atualidade, os dados são obtidos, ge
ralmente, por meio do sistema informatizado.
h ) a realização das penhoras e demais diligências processuais;

Cabe à secretaria da Vara a expedição de mandados de penhora, que serão
cumpridos pelo oficial de justiça avaliador. Em alguns grandes centros, como
São Paulo, foram criadas as centrais de mandados, que são responsáveis pela
distribuição, pelo controle e pela fiscalização do cumprimento dos mandados.
As centrais de mandados ficam sob a direção de um servidor, que desempenha
a função de coordenador, e de um juiz substituto.
o desempenho dos demais trabalhos que lhe forem cometidos pelo
Presidente da Junta, para melhor execução dos serviços que lhe estão afetos.
i)

Veja nota deste Capítulo.

O trabalho da secretaria da Vara é vasto e complexo; por essa razão, o dire
tor de secretaria delega atribuições aos servidores que o auxiliam. A Lei n.
9.421/96 disciplina a carreira dos servidores do Poder Judiciário Federal. Ao
juiz titular, ou ao juiz que estiver lhe substituindo, cabe a orientação e a super
visão dos trabalhos.
Art. 712. Compete especialmente aos chefes de secretaria das Juntas de
Conciliação e Julgamento:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Veja nota deste Capítulo.

Este dispositivo disciplina as atribuições do atual diretor de secretaria da Vara
do Trabalho.
a ) superintender os trabalhos da secretaria, velando pela boa ordem do

serviço;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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O diretor de secretaria da Vara é responsável por todos os serviços inerentes
à secretaria, cabendo-lhe fiscalizar os demais servidores no desempenho de suas
funções para que seja realizada a movimentação processual e sejam atendidas
as necessidades e os interesses dos jurisdicionados.
b) cumprir e fazer cumprir as ordens emanadas do Presidente e das au

toridades superiores;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O diretor de secretaria cumpre ordens do juiz titular quanto à movimenta
ção dos processos, bem como cum pre ordens de caráter administrativo com
relação aos servidores, além das advindas dos tribunais superiores.
submeter a despacho e assinatura do Presidente o expediente e os papéis
que devam ser por ele despachados e assinados;
c)

Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O diretor de secretaria deve providenciar a juntada das petições aos autos e
submetê-las a despacho e assinatura do juiz que preside a Vara. Da mesma for
ma deve proceder com os demais documentos a serem assinados pelo juiz. De
acordo com o art. 152, VI, do CPC/2015, os atos meramente ordinatórios po
dem ser praticados pelo diretor sem necessidade de submissão ao juiz, deven
do este, contudo, editar ato destinado a regulamentar tal atribuição (§ I o do
art. 152 do CPC/2015).
abrir a correspondência oficial dirigida à Junta e ao seu Presidente, a
cuja deliberação será submetida;
d)

Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota deste Capítulo.

Entre os deveres burocráticos do diretor de secretaria está o dever de abrir
as correspondências dirigidas à Vara e, quando for necessário, submetê-las à
apreciação do juiz.
e)

tomar por termo as reclamações verbais nos casos de dissídios indivi

duais;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Nos grandes centros urbanos, existe um setor encarregado de tomar a termo
as reclamações verbais e, por essa razão, essa atividade não é exercida pelo di
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retor de secretaria. Ressalte-se, todavia, que tal prática é cada vez menos usual,
pois a regra tem sido a reclamação escrita e elaborada por advogado. As recla
mações verbais são admitidas somente nos dissídios individuais comuns, ou
seja, naqueles movidos pelo empregado em face do empregador. No inquérito
para apuração de falta grave do empregado estável, a reclamação deverá ser
apresentada pelo empregador por escrito (art. 853 da CLT). Nos dissídios co
letivos, a instância será instaurada mediante representação escrita ao presiden
te do tribunal (art. 856 da CLT). Da mesma forma, não se admite reclamação
verbal nos embargos de terceiros e na ação civil pública.
promover o rápido andamento dos processos, especialmente na fase de
execução, e a pronta realização dos atos e diligências deprecadas pelas au
toridades superiores;
f)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Tal regra é a expressão ou a síntese de três princípios gerais do processo: im
pulso oficial, celeridade processual e efetividade da jurisdição. Todos os órgãos
do Poder Judiciário, não apenas o juiz, têm o dever de observar tais princípios
para o cumprimento da prestação jurisdicional. Assim, acomete-se ao diretor
de secretaria a incumbência de velar pelo rápido andamento dos processos celeridade e impulso oficial - com o intuito de garantir às partes a efetiva sa
tisfação de seus interesses - efetividade da jurisdição.
g ) secretariar as audiências da Junta, lavrando as respectivas atas;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota deste Capítulo.

O diretor de secretaria delega essa função a um servidor, que é denominado
secretário de audiência e de gabinete. Atualmente, o servidor que é designado
para esse mister recebe gratificação de função.
h ) subscrever as certidões e os termos processuais;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como responsável pela secretaria, o diretor deve assinar as certidões e os ter
mos processuais, a fim de outorgar autenticidade aos atos praticados.
dar aos litigantes ciência das reclamações e demais atos processuais de
que devam ter conhecimento, assinando as respectivas notificações;
i)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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Esta disposição legal atende aos princípios do contraditório, da ampla defe
sa e da publicidade dos atos processuais. Na prática, as notificações são assina
das e expedidas pelo servidor que recebeu delegação do diretor de secretaria
para tal.
executar os demais trabalhos que lhe forem atribuídos pelo Presidente
da Junta.
j)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Veja nota deste Capítulo.
Além das atribuições descritas neste dispositivo, compete ao diretor de se
cretaria executar todos os trabalhos determinados pelo juiz, para o bom aten
dimento dos interesses dos jurisdicionados.
Parágrafo único. Os serventuários que, sem motivo justificado, não rea
lizarem os atos, dentro dos prazos fixados, serão descontados em seus ven
cimentos, em tantos dias quantos os do excesso.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O artigo sob comento e suas alíneas tratam das atribuições do diretor de se
cretaria. Portanto, parece que este parágrafo está deslocado, pois comina m ul
ta aos servidores por descumprimento dos prazos; o certo seria prever a pena
lidade somente ao diretor de secretaria.
Seção II
D o s Distribuidores

Art. 713. Nas localidades em que existir mais de uma Junta de Concilia
ção e Julgamento haverá um distribuidor.
Veja nota deste Capítulo.

O distribuidor é necessário nos locais em que houver mais de uma Vara para
que se efetue a distribuição equânime dos serviços e para que seja preservado
o princípio do juiz natural, por meio do qual se evita que as partes escolham o
juiz que apreciará a sua causa.
Com o advento do processo judicial eletrônico (PJE), a figura de um servi
dor responsável pelo serviço de distribuição em breve desaparecerá. Com efei
to, vaticina o art. 26 da Resolução CSJT n. 136/2014 que a distribuição da ação
será feita diretamente por aquele que tenha capacidade postulatória, sem ne
cessidade da intervenção da secretaria judicial, de forma automática, median
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te recibo eletrônico. Em complemento, estabelece o § 2o do mesmo artigo que
“o sistema fornecerá, por ocasião da ação, o número atribuído ao processo, o
órgão Julgador para o qual foi distribuída e, se for o caso, o local, a data e ho
rário de realização da audiência, da qual estará o autor imediatamente intima
do”. Já o art. 27 da citada resolução prevê que “poderão ser criadas outras fun
cionalidades no sistema que indiquem a ocorrência de possível prevenção,
suspeição e impedimento, bem como de litispendência e coisa julgada”. Final
mente, prescreve o art. 28 do mesmo regramento que “em regra, a distribuição
de ações, a interposição de recursos e de incidentes serão unicamente por meio
eletrônico, salvo na hipótese de embargos de terceiros, ações cautelares, agra
vos de instrumento e demais incidentes quando ajuizados ou interpostos em
processos que tramitam por meio físico”. Em outros termos, após a implemen
tação do PJE, a distribuição convencional, realizada por um servidor judiciá
rio, somente ocorre em casos de incidentes interpostos em processos que cor
rem por meio físico.
Art. 714. Compete ao distribuidor:
Este dispositivo fixa as atribuições do distribuidor.
a) a distribuição, pela ordem rigorosa de entrada, e sucessivamente a cada

Junta, dos feitos que, para esse fim, lhe forem apresentados pelos interes
sados;
Veja nota deste Capítulo.

O distribuidor procedia à distribuição dos feitos de forma alternada para
cada Vara do Trabalho. Em algumas regiões, fora adotado o sistema de sorteio,
que era realizado diariamente na presença de um juiz substituto. Esse critério
evitava que a parte escolhesse a Vara e o juiz para a apreciação do feito, visto
que coibia a possibilidade de o interessado permaneçer na fila e contar o nú
mero de pessoas à sua frente ou, ao distribuir várias reclamações, escolhesse a
Vara que apreciaria uma determinada ação.
Como comentado no artigo anterior, contudo, a implantação do processo
judicial eletrônico (PJE) reduziu drasticamente as atribuições do distribuidor,
já que a distribuição dos feitos passou a ser feita eletronicamente, e, em breve,
tal figura certamente deixará de existir.
b) o fornecimento, aos interessados, do recibo correspondente a cada

feito distribuído;
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Atualmente, em decorrência da adoção do processo judicial eletrônico, o sis
tema informatizado emite automaticamente um recibo de protocolo, disponí
vel permanentemente para guarda do peticionante (art. 26 da Resolução CSJT
n. 136/2014).
a manutenção de 2 (dois) fichários dos feitos distribuídos, sendo um
organizado pelos nomes dos reclamantes e o outro dos reclamados, ambos
por ordem alfabética;
c)

Os fichários eram necessários para o controle do número de ações ajuizadas
e a verificação da existência de mais de uma ação interposta pelo mesmo emprega
do em face do mesmo empregador. Os dados eram também utilizados para o
fornecimento de certidões, quando solicitadas. Atualmente, sobretudo, após o
advento do processo judicial eletrônico, o obsoleto sistema de fichários está total
mente superado, o que torna este dispositivo legal sem nenhum efeito prático.
o fornecimento a qualquer pessoa que o solicite, verbalmente ou por
certidão, de informações sobre os feitos distribuídos;
d)

Em que pese a previsão de que serão fornecidas a qualquer pessoa as infor
mações sobre os feitos distribuídos, essa regra sofre algumas limitações. Há
necessidade de que a pessoa a qual pretende obter as informações demonstre
seu interesse jurídico, como estabelece o art. 189, §§ Io e 2o, do CPC/2015. O u
tra limitação diz respeito aos feitos que correm em segredo de Justiça. Nesse
caso, a certidão ou a informação somente será fornecida com autorização do
juiz da causa. Atualmente, na maioria dos Tribunais Regionais do Trabalho,
esta certidão é conferida eletronicamente.
a baixa na distribuição dos feitos, quando isto lhe for determinado
pelos Presidentes das Juntas, formando, com as fichas correspondentes, fi
chários à parte, cujos dados poderão ser consultados pelos interessados, mas
não serão mencionados em certidões.
e)

Vejo nota deste Capítulo.

Ao fim do processo, o distribuidor procedia à respectiva baixa, quando isso
lhe era determinado pelo juiz da Vara. No entanto, m antinha os dados nos fi
chários, possibilitando a consulta dos interessados.
Em razão da informatização, esses procedimentos são executados, nos dias
de hoje, por meio de sistema de computação, não sendo necessária a determi
nação do juiz.
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Art. 715. Os distribuidores são designados pelo Presidente do Tribunal
Regional, dentre os funcionários das Juntas e do Tribunal Regional, exis
tentes na mesma localidade, e ao mesmo Presidente diretamente subordi
nados.
Veja nota deste Capítulo.

O cargo de distribuidor é exercido por servidor pertencente ao quadro fun
cional das Varas ou do tribunal, sendo designado pelo presidente do tribunal
regional, a quem fica subordinado. Contudo, como já destacado nos comentá
rios dos arts. 713 e 714, a, o processo judicial eletrônico tornou a figura do dis
tribuidor praticamente dispensável (hoje sua existência somente se justificaria
em razão da distribuição de incidentes de processos que ainda tram itam por
meio físico), o que certamente conduzirá, em um futuro próximo, à sua extinção.
Seção III
D o Cartório dos Juízos de Direito

Art. 716. Os cartórios dos Juízos de Direito, investidos na administração
da Justiça do Trabalho, têm, para esse fim, as mesmas atribuições e obri
gações conferidas na Seção I às secretarias das Juntas de Conciliação e Jul
gamento.
Veja nota deste Capítulo.

Nas localidades em que não há Vara do Trabalho, a jurisdição trabalhista é
exercida pelo juiz de Direito, auxiliado pelo seu respectivo cartório. Nesse caso,
os cartórios têm as mesmas atribuições conferidas às secretarias das Varas, e os
escrivães executam os serviços inerentes ao diretor de secretaria (arts. 710 a 712
da CLT).
Parágrafo único. Nos Juízos em que houver mais de um cartório, far-se-á
entre eles a distribuição alternada e sucessiva das reclamações.
Esta regra atende ao princípio da paridade, a fim de evitar o excesso de ser
viço para um juiz, bem como para o cartório. A distribuição fixa a competên
cia, que também pode ser fixada de acordo com a divisão judiciária local (art.
669, §§ 1° e 2o, da CLT).
Art. 717. Aos escrivães dos Juízos de Direito, investidos na administração
da Justiça do Trabalho, competem especialmente as atribuições e obrigações
dos chefes de secretaria das Juntas; e aos demais funcionários dos cartórios,
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as que couberem nas respectivas funções, dentre as que competem às secre
tarias das Juntas, enumeradas no art. 711.
Veja nota deste Capítulo.

Aos escrivães e aos demais funcionários dos cartórios dos juízos de direito,
quando investidos na jurisdição trabalhista, cabem as mesmas atribuições que
são desenvolvidas pelo diretor de secretaria e pelos demais funcionários das
Varas do Trabalho, devendo ser observadas, integralmente, as disposições da
CLT quanto a essa matéria.
Seção IV
D as Secretarias d o s Tribunais Regionais

Art. 718. Cada Tribunal Regional tem 1 (uma) secretaria, sob a direção
do funcionário designado para exercer a função de secretário, com a grati
ficação de função fixada em lei.
Artigo com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

A redação deste artigo foi dada pelo Decreto-lei n. 8.737/46, combinado com
o Decreto-lei n. 9.797/46. Atualmente, o secretário é denominado diretor-geral
e exerce cargo em comissão, como ocorre com o diretor de secretaria da Vara. As
demais secretarias dos tribunais regionais são chefiadas pelo diretor de secretaria.
Nos tribunais regionais, há a secretaria da presidência, da vice-presidência,
das turmas, e, em algumas regiões, há o diretor do Tribunal Pleno e das seções
especializadas. Os tribunais regionais têm funcionários que exercem os cargos
de analista, técnico e auxiliar judiciários, além de outros cargos, como é esta
belecido na Lei n. 9.421/96, que disciplina a carreira dos servidores do Poder
Judiciário Federal.
Art. 719. Competem à secretaria dos Tribunais, além das atribuições es
tabelecidas no art. 711, para a secretaria das Juntas, mais as seguintes:
Veja nota deste Capítulo.

Às secretarias do tribunal cabem as mesmas atribuições e responsabilidades
que são conferidas às secretarias das Varas, como é previsto no art. 711 da CLT,
além das atribuições estabelecidas no regimento interno.
a ) a conclusão dos processos ao Presidente e sua remessa, depois de des

pachados, aos respectivos relatores;
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A exemplo do que ocorre nas secretarias das Varas, nas secretarias dos tribu
nais os processos também são submetidos à apreciação do presidente para des
pachos e, após, são enviados ao relator para julgamento.
b) a organização e a manutenção de um fichário de jurisprudência do

Tribunal, para consulta dos interessados.
Nos grandes centros, os tribunais contam com um setor de jurisprudência,
que é muito útil para os interessados e para os juizes, pois fornece subsídio interpretativo para os julgamentos.
Parágrafo único. No regimento interno dos Tribunais Regionais serão
estabelecidas as demais atribuições, o funcionamento e a ordem dos traba
lhos de suas secretarias.
Além das atribuições constantes do estatuto celetista, o regimento interno
pode estabelecer outras, com a finalidade de organizar e facilitar os trabalhos
das secretarias.
Art. 720. Competem aos secretários dos Tribunais Regionais as mesmas
atribuições conferidas no art. 712 aos chefes de secretaria das Juntas, além
das que lhes forem fixadas no regimento interno dos Tribunais.
Artigo com redação ajustada n os termos d a Lei n. 409, de 25.09.1948.
Veja nota deste Capítulo.

Aos diretores de secretaria dos tribunais, são conferidas as mesmas atribui
ções do diretor de secretaria das Varas, mas, caso a organização e o funciona
mento dos tribunais sejam mais complexos, aos diretores de secretaria cabem,
ainda, as atribuições estabelecidas no regimento interno.
Seção V
D o s Oficiais de Justiça

Art. 721. Incumbe aos Oficiais de Justiça e Oficiais de Justiça Avaliadores
da Justiça do Trabalho a realização dos atos decorrentes da execução dos
julgados das Juntas de Conciliação e Julgamento e dos Tribunais Regionais
do Trabalho, que lhes forem cometidos pelos respectivos Presidentes.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Veja nota deste Capítulo.
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A nomenclatura oficial de justiça corresponde à nomenclatura do servidor
na Justiça comum. Na Justiça do Trabalho, a denominação é oficial de justiça
avaliador. As atribuições do oficial de justiça avaliador, na Justiça especializa
da, são mais restritas, pois estes atuam basicamente na execução. As notifica
ções, citações e intimações são efetuadas via postal. Somente em casos espe
ciais pode o oficial de justiça notificar ou intim ar as partes e as testemunhas.
Além dessas atribuições, pode o oficial de justiça atuar na condução coercitiva
de testemunhas, bem como realizar constatações, quando for determinado pelo
juiz da Vara. É na execução da sentença, contudo, que o oficial de justiça atua
em sua plenitude. A ele cabe citar, penhorar e avaliar os bens para a satisfação
dos direitos do credor.
§ Io Para efeito de distribuição dos referidos atos, cada Oficial de Justiça
ou Oficial de Justiça Avaliador funcionará perante uma Junta de Conciliação
e Julgamento, salvo quando da existência, nos Tribunais Regionais do Tra
balho, de órgão específico, destinado à distribuição de mandados judiciais.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota deste Capítulo.

Os oficiais de justiça avaliadores são lotados nas Varas. Em algumas regiões,
existe um setor específico para a distribuição e para o controle de mandados,
as chamadas centrais de mandados. Em tais hipóteses, é designado um funcio
nário para coordenar os trabalhos, os quais passam ainda pela supervisão de
um juiz substituto. Os tribunais regionais não têm oficiais de justiça. Nas opor
tunidades em que se torna necessária a execução de decisão dos tribunais, os
oficiais de justiça são requisitados nas Varas para cumpri-la.
§ 2o Nas localidades onde houver mais de uma Junta, respeitado o dis
posto no parágrafo anterior, a atribuição para o cumprimento do ato deprecado ao Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador será transferida
a outro Oficial, sempre que, após o decurso de 9 (nove) dias, sem razões que
o justifiquem, não tiver sido cumprido o ato, sujeitando-se o serventuário
às penalidades da lei.
Parágrafo com redaçáo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota deste Capítulo.

Ao ser distribuído o mandado, o oficial de justiça - naquelas localidades em
que a jurisdição trabalhista é exercida pela Justiça comum - ou o oficial de jus
tiça avaliador terá o prazo de nove dias para cumpri-lo. No caso de retarda
mento injustificado do cumprimento da ordem, o oficial de justiça será subs
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tituído por outro, e o infrator sofrerá a pena de suspensão e até demissão no
caso de reincidência. O prazo de nove dias estabelecido no presente parágrafo
enquadra-se na modalidade de prazo impróprio, isto é, aquele que não dá en
sejo à preclusão, mas cujo cumprimento, como já foi ressaltado, pode ser ob
jeto de fiscalização judicial, de modo a sujeitar o serventuário faltoso a sanções
administrativas.
§ 3o No caso de avaliação, terá o Oficial de Justiça Avaliador, para cum
primento do ato, o prazo previsto no art. 888.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

A exemplo do prazo previsto no dispositivo anterior, os dez dias, contados
da penhora, para que se proceda a avaliação do bem (art. 888) é espécie de pra
zo impróprio. Na prática, entretanto, a avaliação do bem já é feita pelo oficial
de justiça avaliador concomitantemente ao ato de penhora.
§ 4o É facultado aos Presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho
cometer a qualquer Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça Avaliador a rea
lização dos atos de execução das decisões desses Tribunais.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Em rigor, as decisões proferidas na Justiça do Trabalho são executadas no
primeiro grau. Contudo, nas hipóteses de ações de competência originária dos
tribunais, poderão ocorrer situações que ensejem a execução das decisões ne
les proferidas. Nesses casos, a execução poderá ser promovida por qualquer in
teressado ou ex officio (art. 878, caput , da CLT), bem como pelo Ministério Pú
blico do Trabalho (art. 878, parágrafo único, da CLT). A competência, por sua
vez, será do presidente do tribunal. São justamente de tais hipóteses que cuida
o parágrafo em apreço. Como nos tribunais não existe quadro próprio de ofi
ciais de justiça, poderão cometer a qualquer oficial vinculado às Varas ou à Cen
tral de Mandados a realização dos atos de execução. Ressalte-se, por derradei
ro, que, no dispositivo em epígrafe, acabou sendo expresso menos do que se
deveria. Isso porque o TST - e não somente os tribunais regionais - poderá
promover a execução de suas decisões e, assim, valer-se da realização de atos
pelos oficiais de justiça.
§ 5o Na falta ou impedimento do Oficial de Justiça ou Oficial de Justiça
Avaliador, o Presidente da Junta poderá atribuir a realização do ato a qual
quer serventuário.
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Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946, e com redação
dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota deste Capítulo.
A regra em comento consagra a possibilidade de nomeação de qualquer fun
cionário da Vara como oficial de justiça ad hoc para a prática de quaisquer atos
inerentes à função de oficial.
CAPÍTULO VII
DAS PEN ALID ADES

A EC n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressão Juntas de Conciliação e Jul
gamento, como órgãos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do Trabalho
e Varas do Trabalho, essas confirmadas posteriormente pela EC n. 45, de 08.12.2004.
De forma ampla e pouco sistemática, a CLT arrola, neste Capítulo, uma sé
rie de penalidades decorrentes de infrações das mais variadas espécies. A apli
cação dessas penas ora se destina aos sujeitos da relação de emprego, ora aos
membros da Justiça do Trabalho ou a pessoas que devam colaborar com o seu
bom funcionamento. Em face dessa heterogeneidade, a natureza das penalida
des também se apresenta de forma bem diversa. Em alguns casos, a pena reve
la-se de natureza administrativa, em outros, de natureza processual e com ca
ráter de coerção (v. g.y art. 729 da CLT).
Seção I
D o "Lock-out" e da Greve

Entende-se por lock-out- locaute - a paralisação dos trabalhos por inicia
tiva de em pregador ou de grupo de empregadores com o intuito de exercer
certa pressão aos trabalhadores e, assim, frustrar-lhes a negociação coletiva ou
dificultar-lhes o atendim ento de reivindicações. Constitui-se na antítese da
greve e apresenta como características a suspensão provisória da prestação de
serviços pelo fechamento da empresa e o não pagamento de salários. A CF/37
vedou expressamente tal prática, considerando-a, ao lado da greve, como um
recurso antissocial, nocivo ao trabalho e ao capital, bem como incompatível
com os superiores interesses da produção nacional (art. 139, in fine). As Cons
tituições que a sucederam foram silentes quanto ao tratam ento do locaute,
porém, a atual lei de greve (Lei n. 7.783/89) considera-o como ato ilícito em
seu art. 17 e assegura aos empregados a percepção dos salários durante a pa
ralisação.
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A greve, por sua vez, é a suspensão coletiva, temporária e pacífica, total ou
parcial, da prestação de serviços a empregador (art. 2o da Lei n. 7.783/89). É
promovida pelos trabalhadores como mecanismo de pressão para o atendi
mento de suas reivindicações. Atualmente, a greve é um direito fundamental
consagrado pela CF/88 em seu art. 9o, inserto no Título II, “Dos Direitos e Ga
rantias Fundamentais”. Mas, juridicamente, nem sempre foi assim considera
da. No início era considerada como mero fato social e não gozava de qualquer
proteção jurídica. Em 1890, o CP brasileiro, por meio do Decreto n. 847/1890,
proibiu-a. Porém, o Decreto n. 1.162/1890 passou a punir apenas a violência
no exercício da greve. A Constituição de 1937 considerou-a, novamente, como
ato ilícito (art. 139, in fine). A Lei Maior de 1946, pela primeira vez, consagrou
a greve como um direito dos trabalhadores, protegido pela ordem jurídica. Já
a CF/67, de forma retrógrada, proibiu a greve nos serviços públicos e nas ati
vidades essenciais.
A titularidade do direito de greve é dos próprios trabalhadores. Contudo, a
legitimidade para a sua instauração é cometida ao sindicato representativo da
categoria ou, supletivamente, a uma comissão de negociação (art. 4o, caput e
§ 2o, da Lei n. 7.783/89). A já mencionada Lei n. 7.783/89 apresenta outras re
gras e limitações ao direito de greve no setor privado e regula, inclusive, a pa
ralisação dos serviços considerados essenciais à coletividade.
Por fim, cumpre destacar que o art. 37, VII, da CF/88, garante aos servido
res públicos civis o exercício do direito de greve nos termos e nos limites defi
nidos em lei específica. Como tal lei ainda não foi elaborada, muitos - inclusi
ve o STF - sustentavam que não seria lícita a paralisação dos serviços no setor
público enquanto não adviesse a referida lei. Entretanto, essa posição jamais
poderia prevalecer diante do tratam ento despendido pela CF/88 à greve. De
fato, como já se ressaltou anteriormente, a greve foi consagrada como um di
reito fundamental dos trabalhadores e, assim, pode ser exercida de forma ime
diata em face do disposto no art. 5o, § Io, da própria Constituição. Nesse mis
ter, é importante esclarecer, ainda, que as normas definidoras de direitos e de
garantias fundamentais são sempre de eficácia plena ou contida, jamais de efi
cácia limitada. Dessa forma, mesmo se não existir a lei específica de que trata
o art. 37, VII, da CF/88, poderão os servidores, licitamente, exercer seu direito
de greve, que é limitado, enquanto não sobrevier a citada lei, pelo princípio da
razoabilidade e pelas demais regras que compõem o ordenam ento jurídico.
Nesse sentido, caminhou, em franca evolução, a jurisprudência do STF, conso
lidando-se no entendimento esposado no julgamento do Mandado de Injunção n. 708, realizado em 25.10.2007. Em referida oportunidade, decidiu a Su
prema Corte que, enquanto permanecer a omissão legislativa sobre o tema,
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aplicar-se-á o disposto na Lei n. 7.783/89, podendo o Judiciário impor, em de
terminados casos, a aplicação do regime deferido às atividades essenciais.
Art. 722. Os empregadores que, individual ou coletivamente, suspenderem
os trabalhos dos seus estabelecimentos, sem prévia autorização do Tribunal
competente, ou que violarem, ou se recusarem a cumprir decisão proferida
em dissídio coletivo, incorrerão nas seguintes penalidades:
Da forma como está redigido o artigo em comento, tem-se a impressão de
que, se houver autorização prévia do tribunal competente, poderá o emprega
dor praticar validamente o locaute. No entanto, não é essa a melhor interpre
tação a ser dada ao dispositivo. Com efeito, o art. 17 da Lei n. 7.783/89 consi
derou o locaute como um ato ilícito, proibido em qualquer situação. Assim,
não há que se cogitar na possibilidade de sua autorização judicial. As penas ar
roladas nas alíneas subsequentes impõem-se não só aos empregadores que pra
ticarem o locaute, mas também àqueles que descumprirem o que for estabele
cido em sentença normativa.
a) multa de cinco mil cruzeiros a cinquenta mil cruzeiros;
A multa em questão tem natureza administrativa e, por isso, não reverte ao
trabalhador. Deve ser aplicada pelo juiz ou pelo tribunal competente, segundo
o art. 903 da CLT (veja comentário a esse artigo). A multa referida na alínea foi
triplicada pelo disposto no art. 2o da Lei n. 7.855/89.0 sistema de valor de re
ferência regional, por sua vez, corresponde, hoje, à Ufir, instituída pela Lei n.
8.383/91, como medida de valor de tributos e de multas e penalidades de qual
quer natureza. Atualmente, as disposições relativas à Ufir estão contidas no art.
6o da Lei n. 10.192/2001.
b) perda do cargo de representação profissional em cujo desempenho
estiverem;

A utilização da expressão “representação profissional” na alínea em epígra
fe não foi m uito feliz, pois, normalmente, é usada para indicar representação
de trabalhadores, não de empregadores. De qualquer modo, o empregador que
cometer uma das atitudes previstas no caput, estará sujeito à penalidade pre
vista, competindo ao juiz ou tribunal aplicá-la (art. 903 da CLT).
c)
suspensão, pelo prazo de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, do direito de serem
eleitos para cargos de representação profissional.
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A mesma crítica feita à redação da alínea anterior deve ser observada para a
presente alínea. Ressalte-se apenas que a fixação do prazo de suspensão dentro
dos limites previstos no dispositivo é exemplo de exercício de poder discricio
nário pelo juiz ou pelo tribunal.
§ Io Se o empregador for pessoa jurídica, as penas previstas nas alíneas b
e c incidirão sobre os administradores responsáveis.
O cargo de representação dos empregadores - que ocorre, por exemplo, no
âmbito do sindicato de determinada categoria econômica ou no Conselho Cura
dor do FGTS (art. 3o da Lei n. 8.036/90) - só pode ser exercido por uma pessoa
física. Assim, de forma lógica, a aplicação das penalidades previstas nas alíneas
b c c também somente poderão referir-se a pessoas naturais, no caso, aos admi
nistradores responsáveis pela representação das pessoas jurídicas empregadoras.
§ 2o Se o empregador for concessionário de serviço público, as penas
serão aplicadas em dobro. Nesse caso, se o concessionário for pessoa jurídi
ca, o Presidente do Tribunal que houver proferido a decisão poderá, sem
prejuízo do cumprimento desta e da aplicação das penalidades cabíveis,
ordenar o afastamento dos administradores responsáveis, sob pena de ser
cassada a concessão.
Os princípios do direito administrativo da moralidade, da legalidade estrita
e da continuidade do serviço público embasam o tratamento mais rigoroso es
tabelecido no prescritivo em tela.
§ 3o Sem prejuízo das sanções cominadas neste artigo, os empregadores
ficarão obrigados a pagar os salários devidos aos seus empregados, durante
o tempo de suspensão do trabalho.
A norm a em apreço também é reproduzida pelo art. 17, parágrafo único, da
Lei n. 7.783/89. Por ser um ato ilegal, a prática do locaute gera aos trabalhado
res o direito de percepção dos salários, mesmo se não houver a prestação de
serviços. Sobreleva notar, ainda, que, independente das sanções previstas neste
artigo, poderá o empregado promover a rescisão indireta do contrato de traba
lho, com fulcro no art. 483, dyda CLT, uma vez que ofertar os serviços também
se constitui como uma das obrigações principais do empregador no contrato
de trabalho.
Arts. 723 a 725. (R ev o g a d o s p e la L e i n. 9 .8 4 2 , d e 0 7 .1 0 .1 9 9 9 .)
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Seção II
Das Penalidades contra
os M em bro s da Justiça do Trabalho
Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

Art. 726. Aquele que recusar o exercício da função de Juiz classista de
Junta de Conciliação e Julgamento ou de Juiz representante classista de Tri
bunal Regional, sem motivo justificado, incorrerá nas seguintes penas:
Veja nota deste Capítulo.
Veja nota desta Seção.

Com a CF/88, os vogais passaram a ser denominados “juizes classistas”, mes
mo quando atuavam nos órgãos de primeira instância - Juntas de Conciliação
e Julgamento. Com o advento da EC n. 24/99, foi extinta a representação clas
sista na Justiça do Trabalho. Tal extinção não ocorreu, contudo, de maneira
imediata, já que os juizes classistas que tiveram o seu mandato iniciado antes
da vigência da emenda puderam permanecer até o final do mandato. Embora
não tenha havido revogação expressa, após a EC n. 24/99 passou a não existir
mais a possibilidade de nomeação de juizes classistas, o que tornou o presente
artigo totalmente desprovido de eficácia. Infere-se, dessa forma, que a norma
em tela esteja tacitamente derrogada.
a ) sendo representante de empregadores, multa de Cr$ 100,00 (cem cru

zeiros) a Cr$ 1.000,00 (mil cruzeiros) e suspensão do direito de representa
ção profissional por dois a cinco anos;
A multa prevista na alínea, de caráter administrativo, hoje não mais se apli
ca ante a ineficácia da norma, após o advento da EC n. 24/99.
b) sendo representante de empregados, multa de Cr$ 100,00 (cem cruzei

ros) e suspensão do direito de representação profissional por dois a cinco
anos.
Os mesmos comentários feitos à alínea anterior aplicam-se ao dispositivo
em epígrafe.
Art. 727. Os Juizes classistas das Juntas de Conciliação e Julgamento, ou
Juizes representantes classistas dos Tribunais Regionais, que faltarem a 3
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(três) reuniões ou sessões consecutivas, sem motivo justificado, perderão o
cargo, além de incorrerem nas penas do artigo anterior.
Veja nota deste Capítulo.
Veja nota desta Seçõo.

Mesmo depois da entrada em vigor da EC n. 24/99, o artigo xn casu conti
nuou a ser aplicado aos juizes classistas que permaneciam no exercício de seus
mandatos. Atualmente, porém, todos os mandatos classistas já se exauriram,
de modo que a regra em epígrafe perdeu por completo a sua eficácia.
Parágrafo único. Se a falta for de presidente, incorrerá ele na pena de
perda do cargo, além da perda dos vencimentos correspondentes aos dias
em que tiver faltado às audiências ou sessões consecutivas.
O term o “presidente” refere-se ao juiz togado, de carreira ou ao nomeado
pelo quinto constitucional do Ministério Público e da OAB - no caso dos tri
bunais. A norma expressa neste parágrafo único, que já havia sido tacitamente derrogada pela LC n. 35/79, não foi também recepcionada pela CF/88, que
assegurou, em seu art. 95, as garantias da vitaliciedade e da irredutibilidade de
subsídio aos magistrados. Assim, somente por meio de sentença transitada em
julgado, poderá o juiz togado vitalício perder o seu cargo. Já a redução de seu
subsídio, a priori, apenas é excepcionada por aqueles dispositivos igualmente
constitucionais arrolados no art. 95, III.
Mesmo aos juizes togados não vitalícios - aqueles que ainda estão em está
gio probatório ou aqueles temporários previstos no a rt 17, § 4o, da LC n. 35/79 a perda do cargo é condicionada, pelo menos, a processo administrativo em
que se assegure a ampla defesa (art. 27 da LC n. 35/79 - Loman). O portuno é
destacar, nesse ponto, que o regramento apresentado pela Loman jamais alcan
çou os juizes classistas.
Art. 728. Aos presidentes, membros, juizes, Juizes classistas, e funcionários
auxiliares da Justiça do Trabalho, aplica-se o disposto no Título XI do Có
digo Penal.
Veja nota desta Seçõo.

O Título XI do CP refere-se aos crimes contra a administração pública. Os
juizes, funcionários e demais membros da Justiça do Trabalho enquadram-se
na definição de funcionário público para efeitos penais (art. 327 do CP); des
sa forma, podem ser sujeitos ativos de alguns dos crimes previstos nos arts. 312
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a 359 do CP. Cumpre salientar que os juizes do trabalho gozam de foro privi
legiado, por força do disposto nos arts. 105 e 108 da CF.
Seção III
De Outras Penalidades
Vejo arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção dos juizes clossistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

Art. 729.0 empregador que deixar de cumprir decisão passada em julga
do sobre a readmissão ou reintegração de empregado, além do pagamento
dos salários deste, incorrerá na multa de Cr$ 10,00 (dez cruzeiros) a Cr$
50,00 (cinquenta cruzeiros), por dia, até que seja cumprida a decisão.
O previsto neste artigo guarda grande similaridade com a norma do art. 536,
§ Io, do CPC/2015. Em ambos, busca-se a efetivação de uma tutela jurídica que
condena o réu a prestar obrigação de fazer, por meio da cominação de uma
multa de natureza processual, que reverte em favor do autor e que tem como
finalidade coagir o demandado ao cumprimento de sua obrigação.
Ao contrário do art. 536 do CPC/2015, a regra celetista prevê que a pena cominatória incidirá se a decisão que condena o empregador já tiver transitado
em julgado. Todavia, a interpretação deste artigo não deve ser restritiva. De fato,
o art. 659, X, da CLT - introduzido pela Lei n. 9.270/96 - , possibilita ao juiz
conceder liminar que autoriza, até a decisão final do processo, a reintegração
de dirigente sindical afastado pelo empregador. Sem a cominação da multa diá
ria, a concessão dessa medida tornaria inócua a determinação judicial, já que
não haveria outro mecanismo para a sua efetivação. Destarte, o art. 536, § Io,
do CPC/2015, deverá ser observado nesse tocante também nos processos em
curso na Justiça especializada (art. 769 da CLT), ante a sua compatibilidade
com os princípios que fundamentam o direito processual do trabalho e o des
compasso do texto celetista com a sua nova sistemática.
Outra diferença entre o art. 536 do CPC/2015 e o artigo em análise, da CLT,
está no fato de que, neste, o juiz, na fixação do valor da multa diária, atua com
um campo de discricionariedade bem menor, pois deve limitar-se aos valores
expressos na norma. Nesse mister, é relevante destacar ainda que o sistema de
valor de referência regional corresponde, hoje, à Ufir.
§ Io O empregador que impedir ou tentar impedir que empregado seu
sirva como juiz classista em Tribunal de Trabalho, ou que perante este
preste depoimento, incorrerá na multa de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros)
a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros).
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Veja nota desta Seção.
A primeira parte deste parágrafo encontra-se tacitamente derrogada pela EC
n. 24/99, que extinguiu a representação classista. A segunda parte considera
como ilícito a prática do em pregador tendente a im pedir que o empregado
preste depoimento na Justiça do Trabalho, seja na condição de parte, seja na
condição de testemunha. Caso assim proceda, incorrerá na pena prevista, que,
por sua vez, tem um caráter administrativo, portanto, não reverte em favor do
empregado, ao qual, contudo, é devida a remuneração do período em que teve
de ausentar-se no serviço para comparecer em juízo (Súmula n. 155 do TST).
Por fim, cabe mencionar que a multa referida no parágrafo foi triplicada pelo
disposto no art. 2° da Lei n. 7.855/89. O sistema de valor de referência regio
nal corresponde, hoje, à Ufir.
§ 2o Na mesma pena do parágrafo anterior incorrerá o empregador que
dispensar seu empregado pelo fato de haver servido como vogal ou presta
do depoimento como testemunha, sem prejuízo da indenização que a lei
estabeleça.
Os mesmos comentários feitos ao parágrafo anterior aplicam-se integral
mente ao presente dispositivo.
Art. 730. Aqueles que se recusarem a depor como testemunhas, sem mo
tivo justificado, incorrerão na multa de Cr$ 50,00 (cinquenta cruzeiros) a
Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros).
No processo do trabalho, a testemunha normalm ente comparece em juízo
independente de intimação (art. 825 da CLT). Se, entretanto, não comparecer
espontaneamente, será intim ada para que o faça, sob pena de ser conduzida
coercitivamente ao juízo e de ser-lhe aplicada a m ulta prevista no artigo em
tela. Poderão as testemunhas, contudo, recusar-se a depor, sem que haja a cominação das penas referidas, se para isso apresentarem justos motivos. Esses
motivos são os arrolados no art. 448 do CPC/2015, aplicáveis ao direito pro
cessual do trabalho por força do art. 769 da CLT, a saber: a) fatos que acarre
tem à testemunha grave dano, bem como ao seu cônjuge e aos parentes consanguíneos ou afins, em linha reta, ou na colateral até o terceiro grau; b) fatos
a cujo respeito, por estado ou profissão, deva guardar sigilo.
A m ulta referida no artigo foi triplicada pelo disposto no art. 2o da Lei n.
7.855/89. Já o sistema de valor de referência regional corresponde, hoje, à Ufir.
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Art. 731. Aquele que, tendo apresentado ao distribuidor reclamação verbal,
não se apresentar, no prazo estabelecido no parágrafo único do art. 786, à
Junta ou Juízo para fazê-lo tomar por termo, incorrerá na pena de perda, pelo
prazo de 6 (seis) meses, do direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho.
Veja nota deste Capítulo.

O reclamante que apresentar reclamação verbal terá o prazo de cinco dias,
contados da sua distribuição, para apresentar-se ao cartório ou à secretaria e
reduzi-la a termo. Caso, de forma imotivada, assim não proceda, ser-lhe-á apli
cada a pena prevista no preceptivo in casu, a qual tem natureza nitidamente
processual. Na prática, contudo, tem-se percebido que as reclamações verbais
têm se tornado uma prática cada vez menos usual, pois a regra tem sido a re
clamação escrita e elaborada por advogado. Além disso, como já destacado nos
comentários feitos ao art. 712, a, os grandes centros urbanos contam com um
setor encarregado de tomar a termo as reclamações verbais no ato em que elas
são feitas. Dessa maneira, tem sido pouco comum, na atualidade, a imposição
da penalidade aqui tratada.
Art. 732. Na mesma pena do artigo anterior incorrerá o reclamante que,
por 2 (duas) vezes seguidas, der causa ao arquivamento de que trata o art. 844.
A sanção prevista no artigo em epígrafe também tem índole processual. Desti
na-se a apenar o reclamante que, por sua negligência, dá causa ao arquivamen
to do processo - rectius, extinção sem julgamento de mérito - por ausentar-se
na audiência por duas vezes e de forma consecutiva. Por obstar o ajuizamento
de nova ação, há quem identifique tal penalidade com o instituto da perempção do direito processual civil. Contudo, com ele não se confunde, pois o au
tor no processo do trabalho poderá renovar a sua reclamação após seis meses,
de modo que não há a mesma natureza definitiva que há na perempção (art.
486, §3°, do CPC/2015).
Art. 733. As infrações de disposições deste Título, para as quais não haja
penalidades cominadas, serão punidas com a multa de Cr$ 50,00 (cinquen
ta cruzeiros) a Cr$ 5.000,00 (cinco mil cruzeiros), elevada ao dobro na
reincidência.
Os valores da multa referida no presente artigo foram triplicados pelo dis
posto no art. 2o da Lei n. 7.855/89. O sistema de valor de referência regional
corresponde, hoje, à Ufir.
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CAPÍTULO VIII
D IS P O S IÇ Õ E S G E R A IS

Art. 734.0 m inistro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá rever, ex
officio, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados de sua publicação no
órgão oficial, ou mediante representação apresentada dentro de igual prazo:
a) as decisões da Câmara da Previdência Social, quando proferidas pelo
voto de desempate, ou que violarem disposições expressas de direito ou
modificarem jurisprudência até então observada;
b) as decisões do presidente do Tribunal Nacional do Trabalho em m até
ria de previdência social.
Parágrafo único. O m inistro do Trabalho, Indústria e Comércio, poderá
avocar ao seu conhecimento os assuntos de natureza administrativa referen
tes às instituições de previdência social, sempre que houver interesse público.
Artigo tacitamente derrogado pelo Decreto-lei n. 72/66.
Art. 735. As repartições públicas e as associações sindicais são obrigadas
a fornecer aos Juizes e Tribunais do Trabalho e à Procuradoria da Justiça do
Trabalho as informações e os dados necessários à instrução e ao julgamen
to dos feitos submetidos à sua apreciação.
A regra em apreço é, sem dúvida, expressão do princípio inquisitório (art.
765 da CLT), que se faz sentir com maior intensidade no processo do trabalho
que no processo civil. Por ela, é garantido tanto aos juizes como aos membros
do Ministério Público do Trabalho o acesso a informações e a dados necessá
rios à instrução dos feitos que correm perante a Justiça do Trabalho, mantidos
por qualquer repartição pública ou por entidade sindical. Mesmo aquelas in
formações consideradas sigilosas não poderão ser sonegadas às autoridades
mencionadas no artigo em epígrafe, ante o poder requisitório que as mesmas
autoridades detêm.
Parágrafo único. A recusa de informações ou dados a que se refere este
artigo, por parte de funcionários públicos, im porta na aplicação das penali
dades previstas pelo Estatuto dos Funcionários Públicos por desobediência.
A recusa em colaborar com a Justiça pode acarretar ao funcionário público
a imposição de penalidades de caráter administrativo, previstas no estatuto que
rege as relações jurídicas existentes entre ele e a administração pública.
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TÍTULO IX
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Vejo orts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993, que dispõem sobre a organização,
a s atribuições e o Estatuto do Ministério Público da União, no Anexo IV da CLT.

CAPÍTULO I
D IS P O S IÇ Õ E S G E R A IS

Art. 736. O Ministério Público do Trabalho é constituído por agentes
diretos do Poder Executivo, tendo por função zelar pela exata observância
da Constituição Federal, das leis e demais atos emanados dos poderes pú
blicos, na esfera de suas atribuições.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Este artigo não foi recepcionado pela CF/88. Uma das mais importantes al
terações institucionais trazidas pela CF/88 relaciona-se ao Ministério Público,
o qual, de acordo com o art. 127, passou a ser uma instituição permanente e
essencial à função jurisdicional do Estado, por ser incumbido da defesa da or
dem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais in
disponíveis. Os seus membros não são mais agentes do Poder Executivo, mas
agentes políticos do Estado, que têm por função defender os interesses funda
mentais da sociedade.
É o Ministério Público uma instituição independente, destinada à preserva
ção dos valores fundamentais do Estado-comunidade. No Estado social demo
crático, o Ministério Público age na proteção dos fracos, bem como dos direi
tos e das situações de abrangência comunitária, ao atuar como advogado da
sociedade. Para isso, tem autonomia funcional, administrativa e financeira (art.
127, § 1°, da CF, e art. 22 da LC n. 75/93).
Assim, os membros do Ministério Público, no exercício de suas atribuições
institucionais, não recebem ordens do Governo, não prestam obediência aos
juizes nem aos órgãos superiores da instituição, pois agem com autonomia em
nome da sociedade, da lei, da justiça e da sua consciência jurídica.
Na esfera trabalhista, age o Ministério Público do Trabalho na defesa da CF
(por exemplo, arts. 7o e segs.), das leis infraconstitucionais e dos instrumentos
normativos que asseguram os direitos sociais, bem como as liberdades indivi
duais e coletivas dos trabalhadores. Como exemplos, podem-se citar o direito
de organização sindical, o direito ao meio ambiente do trabalho adequado e
sadio, o direito de não discriminação nas relações de trabalho, o direito ao re
gistro em carteira de trabalho, o direito a concurso público para ingresso no
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serviço público, a erradicação do trabalho escravo, a erradicação do trabalho
infantil, a regularização do trabalho do adolescente, o respeito às normas de
proteção ao trabalho da mulher, a realização de eleições livres e democráticas
nos sindicatos, a cobrança de contribuições sindicais sem ferir a lei e os direi
tos dos trabalhadores etc.
Como norte da sua atuação, o Ministério Público do Trabalho observa, en
tre outros, os fundamentos da República Federativa do Brasil, consubstanciados
na cidadania, na dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho
e da livre-iniciativa, cujo fim é assegurar a todos existência digna, conforme os
ditames da justiça social, observados os princípios da defesa do meio ambien
te, da redução das desigualdades sociais, da busca do pleno emprego, para que
seja promovido o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação (arts. Io e 170 da CF).
Para promover a observância da lei e a defesa dos interesses da sociedade,
desdobram-se suas funções em duas formas de atuação: uma, extrajudicial, des
tinada a investigar e descobrir as lesões à lei e aos interesses sociais que lhes são
denunciadas e buscar uma adequação de conduta; a outra, judicial, voltada a
responsabilizar os autores das lesões ao interesse público, já apuradas, quando
no âmbito extrajudicial não tenha sido possível a obtenção de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC).
Na atuação extrajudicial, o MPT usa o inquérito civil para investigar as de
núncias que lhe são feitas e nesse procedimento procura tom ar dos inquiridos
a assinatura dos Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). O TAC é um dos
mais utilizados instrumentos para tutela dos direitos trabalhistas, o que busca
a adequação de uma conduta irregular às exigências legais e tem natureza de
título executivo judicial, que se não cumprido propicia o ajuizamento de uma
ação de execução na própria Justiça do Trabalho.
Parágrafo único. Para o exercício de suas funções, o Ministério Público
do Trabalho reger-se-á pelo que estatui esta Consolidação e, na falta de
disposição expressa, pelas normas que regem o Ministério Público Federal.
As funções do Ministério Público do Trabalho foram totalmente modificadas
e ampliadas pela Constituição Federal de 1988; por isso, as normas desta Consolida
ção, especialmente o Título IX, pouco se lhe aplicam. No caso, o exercício das no
vas funções ministeriais é regido pela LC n. 75/93 (Lei Orgânica do Ministério
Público da União), que dispõe sobre sua organização, seu estatuto e suas atribuições.
O Título I e capítulos tratam das disposições gerais pertinentes aos quatro
ramos do Ministério Público da União: Ministério Público Federal, Ministério
Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Dis
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trito Federal e Territórios. O Título II, Capítulo II, trata, especificamente, do
Ministério Público do Trabalho. Aos instrumentos de atuação e respectivo pro
cedimento aplicam-se a Lei n. 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública), a Lei n.
8.078/90 (CDC) e o CPC/73, naquilo em que for compatível com a tutela dos
interesses metaindividuais. Especialmente da competência cuida o art. 83 da
LC n. 75/93 (veja o Anexo IV da CLT).
Cabe ao Ministério Público do Trabalho, ainda, no âmbito trabalhista, ins
taurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos para assegurar a
observância dos direitos sociais dos trabalhadores; requisitar à autoridade ad
ministrativa federal competente dos órgãos de proteção ao trabalho a instau
ração de procedimentos administrativos, podendo acompanhar e atuar na pro
dução de provas; ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela
Justiça do Trabalho, nas causas em que o órgão tenha intervido ou emitido pa
recer escrito; e exercer outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, des
de que compatíveis com a sua finalidade institucional.
Art. 737. O Ministério Público do Trabalho compõe-se da Procuradoria
da Justiça do Trabalho e da Procuradoria da Previdência Social, aquela
funcionando como órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o
Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, ambas diretamente subordi
nadas ao Ministro de Estado.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20 .0 5 .1 9 9 3 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Este artigo é totalmente incompatível com a nova ordem constitucional de
pois de 1988, que alçou o Ministério Público do Trabalho como instituição in
dependente, encarregada da defesa da ordem jurídica trabalhista, do Estado
democrático de direito nas relações de trabalho e dos interesses fundamentais
dos trabalhadores. Com efeito, não se trata mais de Procuradoria da Justiça do
Trabalho, como, equivocadamente, muitos ainda a denominam, mas, simples
mente, Procuradoria do Trabalho, cujos membros são emcarregados da defesa
dos direitos anteriormente elencados.
Não mais se fala em órgão de coordenação entre a Justiça do Trabalho e o
Ministério do Trabalho, hoje Ministério do Trabalho e Previdência Social. As
suas novas funções institucionais são, de acordo com a Constituição (art. 129
e incisos): a promoção do inquérito civil, da ação civil pública e demais medi
das judiciais necessárias à proteção do meio ambiente e de outros interesses di
fusos e coletivos; a defesa judicial dos direitos e interesses das populações in
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dígenas; a expedição de notificações nos procedimentos administrativos de sua
competência, requisitando informações e documentos para instruí-los, na for
ma da LC n. 75/93; e o exercício de outras funções que lhe forem conferidas,
desde que sejam compatíveis com sua finalidade. A Procuradoria da Previdên
cia Social, evidentemente, não mais integra o Ministério Público do Trabalho.
Art. 738. Os procuradores, além dos vencimentos fixados na tabela cons
tante do Decreto-lei n. 2.874, de 16 de dezembro de 1940, continuarão a
perceber a percentagem de 8%, por motivo de cobrança da dívida ativa da
União ou de multas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias
do trabalho e da previdência social.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Este dispositivo foi tacitamente derrogado pelo art. 196 da EC n. 1/69. Hoje,
os membros do Ministério Público, igualmente aos integrantes da Magistratu
ra, recebem subsídios, que são irredutíveis, fixados na forma do art. 39, § 4o, da
CF, ressalvado o disposto nos arts. 37, X e XI, 150, II, e 153, III e § 2o, I, da mes
ma Carta Maior.
Parágrafo único. Essa percentagem será calculada sobre as somas efeti
vamente arrecadadas e rateada de acordo com as instruções expedidas
pelos respectivos procuradores gerais.
Dispositivo incompatível com o disposto no art. 37, § 4o, da CF.
Art. 739. Não estão sujeitos a ponto os procuradores-gerais e os procura
dores.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Já que os membros do Ministério Público são agentes políticos do Estado,
evidentemente não estão sujeitos a controle de horário. Exercem suas atribui
ções com liberdade de horário; sujeitam-se, contudo, a orientações adm inis
trativas a cargo do procurador-geral do trabalho, na Procuradoria-Geral, e dos
procuradores-chefes, nas Procuradorias Regionais, na forma da LC n. 75/93.
Essas orientações não atingem a forma de atuação e de procedimentos, mas o
apoio administrativo que é dado aos procuradores, especialmente com relação
às ordens de serviço, distribuição de tarefas, designações para ofícios e disponibilização de servidores e material de apoio.
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CAPÍTULO II
DA P R O C U R A D O R IA DA JUSTIÇA D O TRABALHO

Seção I
Da Organização

Art. 740. A Procuradoria da Justiça do Trabalho compreende:
Vejo arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV do CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Como já foi mencionado, a designação correta é Procuradoria do Trabalho,
pois o Ministério Público, como instituição essencial à função jurisdicional do
Estado, é independente e autônom o; como tal, não pertence mais a nenhum
dos poderes da República. É ele uma instituição independente e indispensável
à função jurisdicional do Estado, a quem cabe a defesa da ordem jurídica, do
Estado Democrático de Direito e dos direitos e interesses sociais e indisponí
veis da sociedade.
a ) 1 (uma) Procuradoria-Geral, que funcionará junto ao Tribunal Supe

rior do Trabalho;
A Procuradoria-Geral do Trabalho é composta pelo(a) procurador(a)-geral
e por subprocuradores-gerais do trabalho, que atuam perante o TST, em itin
do pareceres nos processos em que se requer a atuação ministerial e partici
pando das sessões do tribunal. Cabe-lhes, ainda, ajuizar as ações originárias pe
rante aquela Corte Superior. O procurador-geral do trabalho é o chefe do
Ministério Público do Trabalho e será nomeado pelo procurador-geral da Re
pública na forma do comentário ao art. 744.
b) 8 (oito) Procuradorias Regionais, que funcionarão junto aos Tribunais

Regionais do Trabalho.
Veja Leis ns. 6.241, de 22.09.1975, que criou a 9 a Regido; 6.915, de 01.06.1981,
que criou a 11a Regido; 6.927, de 07.07.1981, que criou a 10a Regido; 6.928, de
07.07.1981, que criou a 12a Região; 7.324, de 18.06.1985, que criou a 13° Região;
7.520, de 15.07.1986, que criou a 15° Região; 7.523, de 17.07.1986, que criou a
14a Região do Justiço do Trabalho e o respectivo TRT; 7.671, de 21.09.1988, que
criou o 16a R e gião ; 7.872, d e 08.11.1989, q u e criou o 17a R e gião ; 7.873, de
09.11.1989, que criou a 18a Região; 8.215, de 25.07.1991, que criou o 2 1 a Região;
8.219, de 29.08.1991, que criou o 19a Região; 8.221, de 05.09.1991, que criou o
TRT d o 2 2 ° R e gião ; 8.233, de 10.09.1991, que criou o 2 0 a R e gião ; 8.466, de
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23.09.1992, que criou a Procuradoria R e gio n a l d o Trabalho d a 2 2 ° R e giõ o da
Justiça do Trabalho; 8.469, de 05.10.1992, que criou a Procuradoria Regional do
Trabalho d a 23° Regido d a Justiça do Trabalho, e 8.470, de 05.10.1992, que criou
a Procuradoria Regional do Trabalho d a 2 4 a Regido da Justiça do Trabalho.

Hoje são 24 procuradorias regionais espalhadas pelo Brasil inteiro, uma em
cada sede do respectivo TRT. As procuradorias regionais têm atuação em to
das as cidades pertencentes à sua jurisdição, que é a mesma do tribunal regio
nal respectivo. Por causa das grandes distâncias, essa atuação torna-se difícil,
razão pela qual foram criados por lei vários ofícios no Brasil inteiro para interiorização do Ministério Público do Trabalho, cuja experiência positiva já foi
dem onstrada por muitos ofícios instalados pelo Brasil, por exemplo. São as
chamadas PTMs (Procuradorias do Trabalho nos Municípios), que constam
nos sites de cada PRT. A PRT da Ia Região, por exemplo, é composta pela sede
e as seguintes PTMs: PTM Cabo Frio, PTM Campos dos Goytacazes, PTM Itaguaí, PTM Niterói, PTM Nova Friburgo, PTM Nova Iguaçu, PTM Petrópolis,
PTM Volta Redonda.
Nas Procuradorias Regionais do Trabalho atuam os procuradores regionais
e os procuradores do trabalho, coordenados por um procurador-chefe desig
nado pelo procurador-geral do trabalho entre os procuradores regionais lota
dos na respectiva regional. Se não houver procurador regional do trabalho in
teressado na chefia, poderá ser nomeado procurador do trabalho para o cargo
(art. 91, VI, da LC n. 75/93). Atualmente, conforme Portaria do procurador-geral do trabalho, os procuradores-chefes das regionais são eleitos pelos seus
pares e nomeados pelo procurador-geral do trabalho para mandatos de dois
anos, permitida a recondução.
Ao procurador-chefe compete, por delegação do procurador-geral do traba
lho: representar o Ministério Público do Trabalho; designar membro do Minis
tério Público do Trabalho para assegurar a continuidade dos serviços na regio
nal; praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal; e coordenar as
atividades do Ministério Público do Trabalho na respectiva região de atuação.
Os procuradores regionais do trabalho são designados para oficiar junto aos
TRTs e podem, em caso de afastamento de subprocuradores-gerais do traba
lho, ser convocados pelo procurador-geral do trabalho, mediante aprovação do
Conselho Superior, para substituí-los.
Os procuradores do trabalho são designados para funcionar junto aos TRTs
e, na forma das leis processuais, nos litígios trabalhistas que envolvam interes
ses de menores e de incapazes, de índios, da criança e do adolescente, do meio
ambiente do trabalho e outros direitos e interesses difusos e coletivos na esfe
ra trabalhista. Os procuradores do trabalho atuam na primeira instância; to
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davia, podem ser designados para atuar nas segunda e terceira instâncias da
Justiça do Trabalho, mediante designação do procurador-geral do trabalho,
com autorização do Conselho Superior. Conforme a organização interna, par
te dos procuradores do trabalho atuam como órgão agente, recebendo denún
cias, instaurando inquéritos civis, tomando Termos de Ajustamento de Con
duta e ajuizando ações judiciais, enquanto outra parte atua como custos legis
nos processos judiciais perante os TRTs, inclusive participando das sessões.
Art. 741. As Procuradorias Regionais são subordinadas diretam ente ao
procurador-geral.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

O procurador-geral do trabalho é o chefe do Ministério Público do Traba
lho, a quem incumbe, entre outras funções, adm inistrar a instituição, que é
composta por uma Procuradoria-Geral e por 24 procuradorias regionais e vá
rias Procuradorias do Trabalho nos Municípios (PTMs). A LC n. 75/93 auto
riza-lhe a delegação dessa e de outras atribuições aos procuradores-chefes das
regionais por ele nomeados (art. 92, II). A subordinação de que trata este arti
go refere-se apenas às atividades administrativas da procuradoria, uma vez que
as atividades e as atribuições institucionais são desempenhadas pelos membros
do Ministério Público do Trabalho com autonom ia e independência, ante o
princípio da independência funcional assegurada na CF (art. 127, § Io).
Art. 742. A Procuradoria-Geral é constituída de 1 (um) procurador-geral
e de procuradores.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

De acordo com os novos mandamentos legais, a Procuradoria-Geral do Tra
balho é constituída de um procurador-geral do trabalho, como chefe desta e
de toda a instituição Ministério Público do Trabalho, o qual é nomeado nos
termos do art. 88 da LC n. 75/93. Além do procurador-geral do trabalho, com
põem a Procuradoria-Geral do Trabalho os subprocuradores-gerais do traba
lho, que são designados para oficiar junto ao TST e nos ofícios da Câmara de
Coordenação e Revisão; estes podem ser designados para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes, por autorização do Conselho Superior. São funções pri
vativas dos subprocuradores-gerais do trabalho: de corregedor-geral do Minis
tério Público do Trabalho, de coordenador da Câmara, de coordenação e revisão,

RAIMUNDO SIMÃO DE MELO

ARTS. 742 E 743

|

693

e do conselho superior da instituição (arts. 95 e incisos, 101 e 108 e incisos, da
LC n. 75/93).
Parágrafo único. As Procuradorias Regionais compõem-se de 1 (um)
procurador regional, auxiliado, quando necessário, por procuradores ad
juntos.
As procuradorias regionais são compostas de um procurador-chefe (arts. 91,
VI, e 92, II, da LC n. 75/93), de procuradores do trabalho e de procuradores re
gionais do trabalho. Os procuradores regionais atuam, prioritariam ente, pe
rante os TRTs, e os procuradores do trabalho, na primeira instância da Justiça
do Trabalho; ambos podem desempenhar suas atribuições em outros ofícios
mediante autorização do Conselho Superior do Ministério Público do Traba
lho (arts. 110 a 113 da LC n. 75/93).
Art. 743. Haverá, nas Procuradorias Regionais, substitutos de procurador
adjunto ou, quando não houver este cargo, de procurador regional, desig
nados previamente por decreto do Presidente da República, sem ônus para
os cofres públicos.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Este artigo não foi recepcionado pela Constituição de 1988. Ante os princí
pios da unidade e da indivisibilidade (art. 127, § Io, da CF) e respeitado o prin
cípio do promotor natural (art. 5o, LIII, da CF), os membros do Ministério Pú
blico fazem parte de uma só instituição e podem substituir uns aos outros nos
impedimentos, sempre que for necessário, desde que sejam obedecidos os cri
térios legais objetivos para não ferir os princípios da independência funcional
e do promotor natural. Os princípios da unidade e da indivisibilidade aplicam-se em cada ramo do MP isoladamente.
§ Io O substituto tomará posse perante o respectivo procurador regional,
que será a autoridade competente para convocá-lo.
Em conformidade com a LC n. 75/93 (art. 91, XIII), cabe ao procurador-ge
ral do trabalho, como chefe da instituição, dar posse aos membros do Minis
tério Público do Trabalho, o que, normalmente, acontece em sessão solene ofi
cial realizada em Brasília, Distrito Federal, por ocasião da conclusão dos concursos
públicos. Embora a posse ocorra em Brasília, os novos membros são designa
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dos para atuar nas Procuradorias Regionais do Trabalho, conforme a classifi
cação final obtida no concurso público.
§ 2o O procurador regional será substituído em suas faltas e impedimen
tos pelo procurador adjunto, quando houver, e, havendo mais de um, pelo
que for por ele designado.
Este parágrafo não foi recepcionado pela CF/88 e pela LC n. 75/93, porquan
to o cargo de procurador adjunto não mais existe. As substituições dos mem
bros do MPT são feitas na forma do comentário ao caput deste artigo e a subs
tituição do procurador-chefe pelo seu substituto (vice), igualmente nomeado
pelo procurador-geral do trabalho por Portaria.
§ 3o O procurador adjunto será substituído, em suas faltas e impedimen
tos, pelo respectivo procurador substituto.
Este parágrafo não foi recepcionado pela CF.
§ 4o Será dispensado, automaticamente, o substituto que não atender à
convocação, salvo motivo de doença, devidamente comprovada.
Este parágrafo não foi recepcionado pela CF.
§ 5o Nenhum direito ou vantagem terá o substituto além do vencimento
do cargo do substituído e somente durante o seu impedimento legal.
Este parágrafo não foi recepcionado pela CF.
Art. 744. A nomeação do procurador-geral deverá recair em bacharel em
ciências jurídicas e sociais, que tenha exercido, por 5 (cinco) ou mais anos,
cargo de magistratura ou de Ministério Público, ou a advocacia.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

O procurador-geral do trabalho é o chefe do Ministério Público do Traba
lho e será nomeado pelo procurador-geral da República, entre integrantes da
instituição, com mais de trinta e cinco anos de idade e de cinco anos na carrei
ra, integrante de lista tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultati
vo e secreto, pelo Colégio de Procuradores para um mandato de dois anos, sen
do permitida uma recondução, desde que seja observado o mesmo processo.
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Caso não haja número suficiente de candidatos com mais de cinco anos na
carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais de dois anos na car
reira. Pode ser nomeado procurador-geral do trabalho qualquer membro da
carreira - procurador, procurador regional ou subprocurador-geral do trabalho.
A exoneração do procurador-geral do trabalho, antes do término do manda
to, será proposta ao procurador-geral da República pelo Conselho Superior,
mediante deliberação de dois terços de seus integrantes, por voto secreto. O
procurador-geral do trabalho designará, entre os subprocuradores-gerais do
trabalho, o vice-procurador-geral do trabalho, que o substituirá em seus im 
pedimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Con
selho Superior, até o seu provimento definitivo (arts. 87 a 89 da LC n. 75/93).
Art. 745. Para a nomeação dos demais procuradores, atender-se-á aos
mesmos requisitos estabelecidos no artigo anterior, reduzido a 2 (dois) anos,
no mínimo, o tempo de exercício.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Este artigo não foi recepcionado pela atual ordem jurídica atinente ao Mi
nistério Público do Trabalho após 1988. Ê a LC n. 75/93 (art. 86) que regula
menta a carreira do Ministério Público do Trabalho, constituída pelos cargos
de subprocurador-gerai do trabalho, procurador regional do trabalho e pro
curador do trabalho, iniciando-se como procurador do trabalho, mediante
aprovação em concurso público de provas e títulos (arts. 127, § 2o, e 129, § 3o,
da CF). A ascensão aos cargos seguintes - de procurador regional e de subpro
curador - ocorre mediante promoção alternada por antiguidade e merecimen
to (art. 129, § 4o, c/c o art. 93, II e VI, da CF).
Seção II
Da Com petência da Procuradoria-Geral

Art. 746. Compete à Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

A Procuradoria-Geral do Trabalho é um órgão do M inistério Público do
Trabalho que não mais integra quaisquer dos poderes da República, razão por
que se tornou incompatível com o novo perfil ministerial a denominação alu
dida, que colocava o Ministério Público do Trabalho como um apêndice do
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Poder Judiciário Trabalhista, algo hoje incompatível com a nova ordem cons
titucional.
a) oficiar, por escrito, em todos os processos e questões de trabalho de
competência do Tribunal Superior do Trabalho;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de J9.01.1946.

Esta disposição não restou totalmente recepcionada pela nova ordem jurídi
ca sobre o Ministério Público do Trabalho. A atuação parecerista, que antes pre
dominava no Ministério Público do Trabalho, hoje cedeu lugar às novas fun
ções institucionais de órgão agente e restringiu-se a poucas hipóteses previstas
na LC n. 75/93. Assim, estabelece o art. 83, II, dessa norma complementar, que
cabe ao Ministério Público do Trabalho manifestar-se em qualquer fase do pro
cesso trabalhista, por solicitação dos juizes ou por sua iniciativa, quando en
tender existente interesse público que justifique a sua intervenção.
O norte dessa atuação parecerista genérica é o interesse público, aquele que
ultrapassa o mero interesse das partes envolvidas no litígio, quando consubs
tancia uma repercussão social diante da indisponibilidade do interesse em dis
cussão. Decidir sobre a existência desse interesse cabe ao órgão ministerial e a
mais ninguém. Desse modo, mesmo se for remetido um processo pelo juiz para
emissão de parecer, é o órgão ministerial, no caso concreto, que acolherá ou
não a solicitação, de acordo com o seu juízo de valor.
Além dessa hipótese genérica, atuará obrigatoriamente o Ministério Públi
co do Trabalho, por meio de parecer escrito, nos feitos em que houver pessoa
jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional, na
queles em que uma das partes for menor, incapaz ou indígena, nas ações de
dissídio coletivo, nas ações coletivas ajuizadas por outros colegitimados e nas
ações originárias, como mandado de segurança e ação rescisória (art. 83, II, V,
IX e XIII, da 1X3 n. 75/93, e art. 5o, § Io, da Lei n. 7.347/85).
b) funcionar nas sessões do mesmo Tribunal, opinando verbalmente
sobre a matéria em debate e solicitando as requisições e diligências que
julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em
julgamento sempre que for suscitada questão nova, não examinada no pa
recer exarado;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Conforme o art. 83, VII, da LC n. 75/93, cabe ao Ministério Público do Tra
balho manifestar-se verbalmente sobre a matéria em debate nas sessões dos tri
bunais trabalhistas sempre que entender necessário; é assegurado ao órgão m i
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nisterial o direito de vista dos processos em julgamento e a complementação
do parecer já emitido no tocante à matéria não examinada no parecer anterior;
pode ainda solicitar as requisições e diligências que julgar convenientes.
Como se vê, a lei não faz qualquer restrição; assim, decorre deste preceito
que oM P T tem assento em qualquer sessão nos tribunais do trabalho, seja ju 
dicial, seja administrativa. A razão da lei assenta-se no atual papel ministerial
de defensor da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses da so
ciedade, os quais podem estar presentes em qualquer tipo de atuação dos jui
zes, tanto judicial como administrativa, ante o conteúdo dessas atuações, que
podem conceder, modificar ou extinguir os direitos de juizes e de servidores
da Justiça do Trabalho, além de outras repercussões sobre os cofres públicos,
sobre a ordem jurídica e sobre o interesse social.
c)
requerer prorrogação das sessões do Tribunal, quando essa medida for
necessária para que se ultime o julgamento;
Alínea com redaçdo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como fiscal da lei, pode o Ministério Público do Trabalho requerer diligên
cias, providências e o que mais entender adequado para o bom andamento do
processo e do oferecimento da prestação jurisdicional. Exemplo do disposto
nesta alínea c pode ocorrer no caso das audiências de conciliação e instrução e
de julgamento nos dissídios coletivos, especialmente nas hipóteses de greve em
atividades essenciais, diante do prejuízo que pode estar sendo causado à cole
tividade. No caso, tanto pode o Ministério Público requerer medidas de urgên
cia para assegurar a prestação dos serviços e atividades inadiáveis (arts. 10 e 13
da Lei n. 7.783/89), como sugerir e requerer que a audiência prossiga mesmo
diante do adiantado da hora, caso assim não proceda o tribunal.
d)
exarar, por intermédio do procurador-geral, o seu “ciente” nos acórdãos
do Tribunal;
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

A ciência dos acórdãos e demais decisões judiciais não mais constitui prerro
gativa do procurador-geral do trabalho ou do procurador-chefe nas procurado
rias regionais, pois incumbe a qualquer dos membros tal providência. Normal
mente, essa ciência é dada pelo procurador presente à sessão de julgamento,
quando não são as decisões remetidas à procuradoria para distribuição aos
membros em atuação na qualidade de custos legis. Cabe ressaltar que essa ciên
cia constitui mera formalidade para a publicação do acórdão, porquanto o pra
zo para recursos e outras providências, por parte do órgão ministerial, somen
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te tem início da ciência dada pessoalmente nos autos a um dos seus membros,
cuja prerrogativa está assegurada no art. 84, IV, da LC n. 75/93. Com o PJe a
ciência ao Ministério Público das decisões judiciais é dada na forma do art. 18
da Res. n. 1.589/2013 do TST (“Art. 18. No processo eletrônico, todas as cita
ções, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, far-se-ão por meio
eletrônico, preferencialmente mediante publicação no Portal do PJe, sem pre
juízo da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, quando necessário”).
e) proceder às diligências e inquéritos solicitados pelo Tribunal;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como já foi enaltecido, o Ministério Público do Trabalho não é mais um ór
gão subordinado a quaisquer dos Poderes da República, dos quais recebia ordens.
Depois da Constituição de 1988, passaram os seus membros a agir de forma au
tônoma e independente. A sua atuação ocorre na apuração de irregularidades
trabalhistas, que podem ser denunciadas por qualquer pessoa do povo (art. 6o
da Lei n. 7.347/85) ou de ofício, quando entender existente alguma violação
aos interesses, aos direitos e às liberdades coletivas e individuais nas relações
de trabalho. No caso, os juizes do trabalho, os auditores fiscais dos Ministérios
do Trabalho e Emprego e da Previdência Social, bem como qualquer autoridade,
se no exercício de suas funções tomarem conhecimento de fatos que possam
ensejar a atuação ministerial, deverão dar conhecimento do fato e remeter pe
ças ao Ministério Público para as providências que este entender adequadas à
espécie (art. 7o da Lei n. 7.347/85).
f ) recorrer das decisões do Tribunal, nos casos previstos em lei;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Conforme assegura a LC n. 75/93 (art. 83, VI e IX), cabe ao Ministério Pú
blico do Trabalho recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando enten
der necessário - em caso de violação à lei e à CF - , tanto nos processos em que
for parte como naqueles em que oficiar como custos legis - fiscal da lei; pode,
inclusive, pedir revisão das súmulas de jurisprudência do TST.
g)
promover, perante o Juízo competente, a cobrança executiva das m ul
tas impostas pelas autoridades administrativas e judiciárias do trabalho;
Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Ao Ministério Público é vedada a representação judicial e a consultoria jurí
dica de entidades públicas (art. 129, IX, da CF), pelo que não mais é incum 
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bência sua executar genericamente as multas administrativas em favor da União.
Essa tarefa é da procuradoria da Fazenda Nacional. Contudo, é da inteira com
petência do Ministério Público do Trabalho pedir a execução das multas cominadas nos Termos de Ajustamento de Conduta (art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85),
bem como aquelas fixadas pelos juizes do trabalho e as indenizações genéricas
decorrentes de condenações pelos danos causados ao meio ambiente e aos de
mais interesses e direitos difusos e coletivos na esfera trabalhista. Competente
para tais execuções é a Justiça do Trabalho (arts. 876,877 e 877-A da CLT).
representar às autoridades competentes contra os que não cumprirem
as decisões do Tribunal;
h)

Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Na defesa da ordem jurídica e do interesse público, pode o Ministério Públi
co do Trabalho representar a quem de direito sobre o descumprimento das de
cisões judiciais, inclusive ao apresentar reclamação aos tribunais regionais, ao
TST e ao STF para a preservação de suas competências e garantia da autorida
de das suas decisões (art. 102,1, da CF).
prestar às autoridades do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio
as informações que lhe forem solicitadas sobre os dissídios submetidos à
apreciação do Tribunal e encaminhar aos órgãos competentes cópia auten
ticada das decisões que por eles devam ser atendidas ou cumpridas;
i)

Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Devido à incompabilidade com a nova ordem jurídica, tais disposições não
mais se aplicam ao Ministério Público do Trabalho, como instituição autôno
ma e independente. Mediante faculdade, nada obsta, a juízo do órgão ministe
rial, que algumas dessas providências sejam tomadas, sempre, é claro, na defe
sa da ordem jurídica e do interesse público.
requisitar, de quaisquer autoridades, inquéritos, exames periciais, dili
gências, certidões e esclarecimentos que se tornem necessários no desem
penho de suas atribuições;
j)

Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Para instruir os seus procedimentos administrativos e inquéritos civis ten
dentes à obtenção do ajustamento de conduta à lei e ao ajuizamento da ação
civil pública, tem o Ministério Público do Trabalho o poder de requisitar, de
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qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou
perícias, bem como determ inar as diligências que julgar convenientes para o
correto andamento dos processos e para a melhor solução das lides trabalhis
tas (art. 8o, § Io, da Lei n. 7.347/85, e art. 83, XII, da LC n. 75/93). Constitui cri
me, punido com pena de reclusão de um a três anos, mais multa de dez a mil
Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional (ORTN), a recusa, o retardamen
to ou a omissão de dados técnicos indispensáveis à propositura da ação civil,
quando forem requisitados pelo Ministério Público (art. 10 da Lei n. 7.347/85).
Diante de uma requisição feita pelo Ministério Público, cabe ao requisitado
cum prir o pedido ou, conforme o caso, pedir dilação de prazo de forma fun
damentada ou informar da impossibilidade de cumprir a determinação, senão
poderá ter de responder por crime.
I) defender a jurisdição dos órgãos da Justiça do Trabalho;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como defensor da ordem jurídica, cabe ao Ministério Público do Trabalho,
no âmbito das suas atribuições e competência, preservar o adequado ofereci
mento da prestação jurisdicional trabalhista e zelar pelo cum prim ento e res
peito à coisa julgada, de modo a tom ar as providências adequadas para o caso
concreto.
m ) suscitar conflitos de jurisdição.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Este dispositivo está a referir-se, na verdade, ao conflito de competência, que
pode ocorrer quando dois ou mais juizes declararem-se competentes, quando
se considerarem incompetentes ou quando surgir uma controvérsia acerca da
reunião ou separação de processos. O conflito, no caso, pode ser suscitado pe
las partes, pelo juiz ou pelo Ministério Público do Trabalho, o qual, se não for
o suscitante, será sempre ouvido a respeito do caso, de modo a emitir a sua ma
nifestação (arts. 115 e 116, caput e parágrafo único, do CPC/73 - arts. 66 e 951,
caput e parágrafo único, do CPC/2015).
Seção III
Da Competência das Procuradorias Regionais

Art. 747. Compete às Procuradorias Regionais exercer, dentro da jurisdição
do Tribunal Regional respectivo, as atribuições indicadas na Seção anterior.
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Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

A atuação dos membros do Ministério Público, especialmente nas Procura
dorias Regionais do Trabalho, ocorre não só judicialmente, ao atuar como cus
tos legis e ao ajuizar ações civis públicas e outras medidas judiciais, mas tam 
bém extrajudicialmente, ao instaurar inquéritos civis e outros procedimentos
administrativos (art. 8o, § I o, da Lei n. 7.347/85, e art. 84, II, da LC n. 75/93).
Seus membros também podem atuar como mediadores e árbitros na solução
dos conflitos de trabalho (arts. 83 e 84 da LC n. 75/93). O Ministério Público do
Trabalho tem prestado importante serviço na área trabalhista como mediador/
conciliador de conflitos coletivos de trabalho, resolvendo rapidamente a ques
tão e evitando a demorada e incerta solução judicial.
Com a CF/88, que alçou o Ministério Público à função de defensor da or
dem jurídica, do Estado democrático de direito e dos interesses da sociedade,
e com a LC n. 75/93, que regulamentou as suas atribuições, a maior parte da
atuação ministerial na área trabalhista ocorre fora dos processos, na investiga
ção de denúncias de irregularidades trabalhistas e na obtenção de Termos de
Ajustamento de Conduta (TACs) (art. 5o, § 6o, da Lei n. 7.347/85).
Entre outros temas, embasam a atuação do Ministério Público do Trabalho
como órgão agente os direitos humanos fundamentais, como o meio ambien
te do trabalho, a proibição do trabalho da criança e do adolescente, a proibi
ção das diversas formas de discrim inação - pelo sexo, por deficiência, por
doença, pela cor e pela utilização do direito de ação - , a proibição do trabalho
escravo, a moralidade administrativa - a necessidade de concurso público - e
demais direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, como os relacio
nados a: terceirização, cooperativas de trabalho, assédio moral, greve em ativi
dades essenciais, lides simuladas, indisponibilidade de bens e intervenção na
administração empresarial, contribuições sindicais, eleições e intervenção ju 
dicial em sindicatos, trabalho do preso, comissões prévias de conciliação, tri
bunais arbitrais etc. No mais, aplicam-se às procuradorias regionais, mutatis
mutandis, os comentários ao artigo anterior e alíneas.
Seção IV
D as Atribuições do Procurador-Geral

Art. 748. Como chefe da Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho, in
cumbe ao procurador-geral:
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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Veja arts. 8 3 a 115 LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Como chefe da Procuradoria-Geral do Trabalho - e não Procuradoria-Geral da Justiça do Trabalho incumbe ao procurador-geral do trabalho as no
vas atribuições fixadas no art. 91 da LC n. 75/93. Entre as inúmeras atribuições
fixadas nos 24 incisos desse artigo, umas são de natureza administrativa e ou
tras de caráter judicial e institucional. O sentido de chefia está voltado, na nova
ordem institucional do Ministério Público, para as questões de cunho adm i
nistrativo, porquanto, no que diz respeito à atuação institucional, os membros
do Ministério Público, escudados no princípio da independência funcional,
não recebem ordens sobre a forma de agir. Agem eles, como já salientado, de
acordo com a lei e a consciência jurídica de cada um, respondendo, é certo, ci
vil e criminalmente pelos excessos que vierem a cometer no exercício das suas
funções (art 8o, § Io, da LC n. 75/93, e art. 85 do CPC/73 - a r t 181 do CPC/2015).
Cabe à Corregedoria-Geral do Ministério Público do Trabalho fiscalizar as ati
vidades funcionais e a conduta dos membros da instituição (arts. 104 a 106 da
LC n. 75/93).
a ) dirigir os serviços da Procuradoria-Geral, orientar e fiscalizar as Pro

curadorias Regionais, expedindo as necessárias instruções;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Cabe ao procurador-geral do trabalho, no âmbito de todo o Ministério Públi
co do Trabalho, praticar atos de gestão administrativa, financeira e pessoal, po
dendo delegar, como o faz, as atribuições de natureza administrativa e de repre
sentação da instituição aos procuradores-chefes das procuradorias regionais
(arts. 91 e 92, II, da LC n. 75/93). No âmbito da Procuradoria-Geral, é ele auxi
liado por um diretor-geral, que cuida das partes administrativa e orçamentária.
b) funcionar nas sessões do Tribunal Superior do Trabalho, pessoalmente

ou por intermédio do procurador que designar;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Nos termos do art. 90 da LC n. 75/93, compete ao procurador-geral do tra
balho exercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Trabalho junto
ao Plenário do TST, propondo as ações cabíveis e manifestando-se nos proces
sos de sua competência.
c) exarar o seu “ciente” nos acórdãos do Tribunal;
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Alínea com redaçõo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Hoje não é mais atribuição exclusiva do procurador-geral tomar ciência das
decisões judiciais no âmbito do TST; qualquer dos membros que lá atuam po
dem cum prir essa tarefa, como visto no comentário ao art. 746, a.
designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o
chefe da secretaria da Procuradoria;
d)

Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Nos casos de impedimento, o procurador-geral do trabalho será substituído
pelo seu vice, por ele nomeado, nos termos do art. 89 da LC n. 75/93. Em caso
de vacância, exercerá o cargo o vice-presidente do Conselho Superior do MPT
até o seu provimento definitivo. As diversas secretarias existentes na Procuradoria-Geral têm como responsável um chefe, nomeado pelo procurador-geral
do trabalho. É também da sua incumbência designar o diretor-geral do MPT.
e)
apresentar, até o dia 31 de março, ao Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio, relatório dos trabalhos da Procuradoria-Geral no ano anterior,
com as observações e sugestões que julgar convenientes;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Esta disposição não foi acolhida pela nova ordem legal, visto que o Ministério
Público do Trabalho não é mais um órgão subordinado ao Poder Executivo.
Agora, cabe ao procurador-geral do trabalho encaminhar ao procurador-geral
da República a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho, após
sua aprovação pelo Conselho Superior, e organizar a prestação de contas do
exercício anterior, que tam bém é encam inhada ao procurador-geral da Re
pública (art. 91, XIX e XX, da LC n. 75/93), o qual a remeterá à Auditoria In
terna (Audin) e ao Tribunal de Contas da União para análise e aprovação, ou
reprovação.
f)
conceder férias aos procuradores e demais funcionários que sirvam na
Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos pro
curadores, a legislação em vigor para o Ministério Público Federal;
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

É atribuição do procurador-geral do trabalho decidir sobre o processo dis
ciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, a fim
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de aplicar as sanções que sejam de sua competência e praticar atos de gestão
administrativa, financeira e pessoal (art. 91, X e XXI, da LC n. 75/93).
funcionar em Juízo, em primeira instância, ou designar os procurado
res que o devam fazer;
g)

Alínea com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de J9.01.1946.

Ordinariamente, a atuação em primeira instância incumbe aos procurado
res do trabalho, e, para tanto, podem ser nomeados outros membros da carrei
ra, mediante aprovação do Conselho Superior (art. 112 da LC n. 75/93).
admitir e dispensar o pessoal extranumerário da secretaria e prorrogar
o expediente remunerado dos funcionários e extranumerários.
h)

Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Conforme já foi aludido, é atribuição do procurador-geral do trabalho prati
car atos de gestão administrativa, financeira e pessoal; está adstrito, porém, aos
princípios que regem a Administração Pública, insculpidos no art. 37 da CF,
especialmente no que diz respeito à admissão e exoneração de servidores e
membros. O ingresso na carreira - para membros e servidores - ocorre m e
diante a realização de concurso público, sendo ressalvadas as nomeações para
cargos em comissão declarados em lei como de livre nomeação e de exonera
ção, além das contratações por tempo determinado para atender à necessida
de temporária de excepcional interesse público, na forma da lei - esta última
hipótese aplica-se somente no caso de servidor.
Seção V
D as Atribuições dos Procuradores

Art. 749. Incumbe aos procuradores com exercício na Procuradoria-Geral:
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Os subprocuradores-gerais do trabalho serão lotados nos ofícios na Procu
radoria-Geral do Trabalho, onde exercerão, ordinariamente, as suas atribuições
basicamente como custos legis. Mas é deles também a legitimidade para ajuizar
ações originárias no TST, como dissídios coletivos, ações anulatórias de instru
mentos coletivos, entre outras. Um subprocurador do trabalho pode também

ARTS. 749 E 750

RAIMUNDO SIMÃO DE MELO

|

705

atuar fora do TST, por exemplo, na primeira ou na segunda instância traba
lhista, desde que autorizado pelo Conselho Superior do MPT.
a ) funcionar, por designação do procurador-geral, nas sessões do Tribunal

Superior do Trabalho;
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Os subprocuradores-gerais do trabalho são designados para oficiar junto ao
TST e podem, excepcionalmente, ser designados para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto para a categoria, mediante autorização do Con
selho Superior.
b) desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos pelo pro

curador-geral.
Alínea com redação d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Cabe aos subprocuradores-gerais do trabalho, privativamente, o exercício
das funções de corregedor-geral do Ministério Público do Trabalho e de coor
denador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Tra
balho. Também são eles designados para oficiar na Câmara de Coordenação e
Revisão do MPT e em outros ofícios, conforme a necessidade de serviço, jus
tificada no interesse público.
Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que
oficiarem, requerer ao procurador-geral as diligências e investigações ne
cessárias.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

No exercício de suas funções, têm os membros do Ministério Público, desde
que seja observado o disposto no art. 8o, § 4o, da LC n. 75/93, a prerrogativa de
requerer diretamente diligências e requisitar certidões, informações, exames,
perícias etc., cuja recusa, retardamento ou omissão constitui crime punido com
pena de reclusão de 1 a 3 anos, nos termos do art. 10 da Lei n. 7.347/85.
Seção VI
D as Atribuições dos Procuradores Regionais

Art. 750. Incumbe aos procuradores regionais:
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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Veja arts. 8 3 a 115 LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

As atribuições dos antigos procuradores regionais passaram, a partir da LC
n. 75/93, para a competência dos procuradores-chefes das Procuradorias Re
gionais do Trabalho (arts. 91,1, VI, XIII, XIV e XX, e 92, II, da LC n. 75/93).
a ) dirigir os serviços da respectiva Procuradoria;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Aos procuradores-chefes nas regionais incumbe representar o Ministério Pú
blico do Trabalho na respectiva região de atuação, organizar e assegurar a con
tinuidade dos serviços na regional, praticar atos de gestão administrativa, fi
nanceira e pessoal - auxiliados por um secretário regional - e coordenar as
atividades institucionais do órgão ministerial na região.
b ) funcionar nas sessões do Tribunal Regional, pessoalmente ou por in

termédio do procurador adjunto que designar;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Nas sessões dos TRTs, funcionam ordinariamente os procuradores regionais
do trabalho e, quando não existe número suficiente na regional, os procurado
res do trabalho, designados pelo CSMPT (arts. 110 e 112 da LC n. 75/93). O
procurador-chefe, além de poder atuar em qualquer sessão, tem atuação exclu
siva nas sessões do pleno do respectivo tribunal, ao propor ações e recursos ca
bíveis e ao manifestar-se nos processos de sua competência.
apresentar, semestralmente, ao procurador-geral, um relatório das
atividades da respectiva Procuradoria, bem como dados e informações
sobre a administração da Justiça do Trabalho na respectiva região;
c)

Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Anualmente, o procurador-chefe elabora e encaminha um relatório ao pro
curador-geral do trabalho sobre a atuação adm inistrativa e institucional da
Procuradoria Regional do Trabalho respectiva, para compor o relatório geral
e anual do Ministério Público do Trabalho.
requerer e acompanhar perante as autoridades administrativas ou
judiciárias as diligências necessárias à execução das medidas e providências
ordenadas pelo procurador-geral;
d)
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Alínea com redaçõo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Essas tarefas são atribuições de cada membro do Ministério Público do Tra
balho nos processos, procedimentos administrativos e inquéritos civis em que
atuam; porquanto, cada um tem autonomia e independência funcional no de
sempenho das funções institucionais.
e)
prestar ao procurador-geral as informações necessárias sobre os feitos
em andamento e consultá-lo nos casos de dúvidas;
Alínea com redaçõo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como já foi aludido, o procurador-chefe oferece um relatório anual sobre a
atuação da procuradoria regional e pode fornecer a qualquer momento outras
informações requeridas não só pelo procurador-geral do trabalho, mas tam 
bém pelo Conselho Superior, pela Corregedoria Geral e pela Câmara de Coor
denação e Revisão da instituição. A consulta, no sentido subordinativo de que
dispunha este dispositivo, não mais existe; pode haver, outrossim, a troca de
idéias não só com o procurador-geral, mas entre os membros da instituição,
inclusive com o fim de se buscar uniformidade de atuação.
f ) funcionar em juízo, na sede do respectivo Tribunal Regional;
Alínea com redaçõo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Como já foi aludido, a atribuição de funcionar em juízo é do membro de
signado para atuar no caso concreto, não obstante o próprio procurador-che
fe também possa ter essa atuação, mediante critério objetivo ou para assegu
rar a participação do órgão nas aludidas sessões.
g) exarar o seu “ciente” nos acórdãos do Tribunal;
Alínea com redaçõo d ad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Essa incumbência é de qualquer dos membros da instituição e não somente
do procurador-chefe. O ciente nos acórdãos é mero ato formal destinado à pu
blicação dos mesmos acórdãos e deles não corre qualquer prazo para recurso
ou outro ato processual. Os prazos têm início a partir da intimação pessoal ou
pelo sistema PJe do membro sobre a decisão judicial (arts. 18, II, h, e 84, IV, da
LC n. 75/93).
designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o
secretário da Procuradoria.
h)
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Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O substituto legal do procurador-chefe é um dos procuradores do trabalho
ou um dos procuradores regionais do trabalho, designado pelo procurador-ge
ral por Portaria específica.
Art. 751. Incumbe aos procuradores adjuntos das Procuradorias Regionais:
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Este artigo não foi recepcionado pela nova ordem legal, como visto anterior
mente.
a ) funcionar por designação do procurador regional, nas sessões do Tri

bunal Regional;
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Nas sessões do TRT, atuam os membros designados pelo procurador-chefe,
além dele próprio.
b ) desempenhar os demais encargos que lhes forem atribuídos pelo pro

curador regional.
Alínea com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

As atribuições institucionais do Ministério Público do Trabalho nas regio
nais são desempenhadas pelos membros nomeados, após a aprovação em concur
so público - procuradores do trabalho e procuradores regionais do trabalho.
Seção VII
Da Secretaria

Art. 752. A secretaria da Procuradoria-Geral funcionará sob a direção de
um chefe designado pelo procurador-geral e terá o pessoal designado pelo
Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20 .0 5 .1 9 9 3 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.
Veja nota 1 n a p ágin a XXL
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A secretaria da Procuradoria-Geral do Trabalho é dirigida pelo seu diretor-geral, de livre escolha e exoneração do procurador-geral do trabalho; incumbe
àquele os serviços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição. O
pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público do Trabalho é organizado
em quadro próprio de carreira, sob regime estatutário, para apoio técnico-administrativo adequado às atividades específicas da instituição na Procuradoria-Geral, nas Procuradorias Regionais do Trabalho e nos ofícios criados por lei,
que estão sendo instalados nas principais cidades espalhadas por todo o Brasil.
Art. 753. Compete à secretaria:
Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

Existem vários setores técnico-administrativos na Procuradoria-Geral e nas
Procuradorias Regionais do Trabalho encarregados dos diversos serviços, uns
de apoio meramente administrativo e outros voltados exclusivamente para a
atividade-fim da instituição, que é a defesa da ordem jurídica, do regime de
mocrático e dos interesses da sociedade. Estes últimos auxiliam diretamente os
membros nas funções institucionais.
a ) receber, registrar e encaminhar os processos ou papéis entrados;

Para essas tarefas, há dois setores: o processual, que recebe os processos das
Varas do Trabalho, dos TRTs e do TST, distribui-os aos membros e depois os
devolve aos respectivos órgãos judiciais, atendendo os prazos legais; e o setor
de protocolo, que recebe e distribui as correspondências que tramitam no âm
bito ministerial.
b ) classificar e arquivar os pareceres e outros papéis;

Esses documentos são guardados pelo prazo de cinco anos, findo o qual pode
rão ser incinerados. Hoje, com a nova atividade de órgão agente, que consiste
na investigação das denúncias recebidas, instaura o MPT procedimentos admi
nistrativos e inquéritos civis, bem como ajuiza as ações cabíveis, o que avoluma
a quantidade de papel e já preocupa os administradores sobre os espaços ne
cessários, embora alguns já estejam sendo armazenados eletronicamente.
prestar informações sobre os processos ou papéis sujeitos à apreciação
da Procuradoria;
c)
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A secretaria presta informações dos procedimentos administrativos, inquéri
tos civis e demais processos em tramitação aos membros e à população, salvo
aqueles que correm em segredo de Justiça. Os procedimentos administrativos
e os inquéritos civis não podem sair em carga para os inquiridos e advogados,
pois se trata de procedimentos de natureza administrativa e inquisitorial ten
dentes a colher elementos de convicção com vistas à adequação de conduta ou
ao ajuizamento da ação judicial pertinente. Podem os advogados, todavia, exa
miná-los em secretaria e obter cópias.
d ) executar o expediente da Procuradoria;

Todo o expediente burocrático da Procuradoria-Geral e dos procuradores
regionais e ofícios incumbe aos servidores contratados mediante concurso pú
blico, embora possam alguns serviços inerentes à atividade-meio, como limpe
za e vigilância, ser terceirizados. Nos termos do art. 8o, III, da LC n. 75/93, pode
o Ministério Público do Trabalho requisitar da Administração Pública serviços
temporários dos seus servidores, além de meios materiais necessários para a
realização das atividades institucionais.
e) providenciar sobre o suprimento do material necessário;

O material de consumo do Ministério Público do Trabalho é adquirido me
diante processo licitatório e distribuído aos membros e aos servidores por meio
de requisições.
desempenhar os demais trabalhos que lhes forem cometidos pelo pro
curador-geral, para melhor execução dos serviços a seu cargo.
f)

São inúmeras as tarefas que incumbem aos servidores do Ministério Públi
co do Trabalho, que não poderão ser aqui listadas, por isso a necessidade pre
mente de aumento do quadro de servidores, hoje deficiente na maioria das re
gionais, diante do aumento diário da atuação ministerial. Isso decorre do fato
de que o Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Públi
co da União que mais vem crescendo nos últimos anos, especialmente depois
da Constituição de 1988, que o alçou a guardião dos direitos e dos interesses
fundamentais no campo das relações de trabalho.
Art. 754. Nas Procuradorias Regionais, os trabalhos a que se refere o
artigo anterior serão executados pelos funcionários para esse fim desig
nados.
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Veja arts. 8 3 a 115, LC n. 75, de 20.05.1993 (Anexo IV da CLT), que dispõem
de m odo diverso.

sr 5-

No que se refere às Procuradorias Regionais do Trabalho, aplicam-se, mutamutandiSy tudo o que foi dito em termos de comentários ao artigo anterior e
suas alíneas, acrescendo-se, todavia, que a secretaria, no caso, é dirigida por
um secretário regional, de livre escolha e exoneração do procurador-geral do
trabalho, por indicação do procurador-chefe. A esse secretário incumbe os servi
ços auxiliares de apoio técnico e administrativo à instituição no âmbito local.
CAPÍTULO III
DA P R O C U R A D O R IA DE PR EV ID ÊN C IA SO CIAL

Seção I
Da Organização

Art. 755. A Procuradoria de Previdência Social compõe-se de um procu
rador-geral e de procuradores.
Art. 756. Para a nomeação do procurador-geral e dos demais procurado
res atender-se-á ao disposto nos arts. 744 e 745.
Esta Seção foi tacitamente derrogada pelos arts. 83 a 115 da LC n. 75/93 (Ane
xo IV da CLT) e pelo Decreto-lei n. 72/66.
Seção II
Da Com petência da Procuradoria

Art. 757. Compete à Procuradoria da Previdência Social:
C a p u t com redaçõo dado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

a) oficiar, por escrito, nos processos que tenham de ser sujeitos à decisão
do Conselho Superior de Previdência Social;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

b) oficiar, p o r escrito, nos pedidos de revisão das decisões do mesmo
Conselho;
Alínea com redaçõo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

c) funcionar nas sessões do m esm o Conselho, opinando verbalm ente
sobre a m atéria em debate e solicitando as requisições e diligências que
julgar convenientes, sendo-lhe assegurado o direito de vista do processo em
julgam ento, sem pre que for suscitada questão nova, não exam inada no
parecer exarado;
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Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
d) opinar, quando solicitada, nos processos sujeitos à deliberação do
M inistro de Estado, do Conselho Técnico do D epartam ento Nacional de
Previdência Social ou do Diretor do mesmo Departamento, em que houver
matéria jurídica a examinar;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
e) funcionar, em prim eira instância, nas ações propostas contra a União,
no Distrito Federal, para anulação de atos e decisões do Conselho Superior
de Previdência Social ou do Departamento Nacional de Previdência Social,
bem como do M inistro do Trabalho, Indústria e Comércio, em matéria de
previdência social;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota 1 na página XXI.
f ) fornecer ao Ministério Público as informações por este solicitadas em
v irtu d e de ações propostas nos Estados e T erritórios para execução ou
anulação de atos e decisões dos órgãos ou da autoridade a que se refere a
alínea anterior;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
g) promover em juízo, no Distrito Federal, qualquer procedimento neces
sário ao cum prim ento das decisões do Conselho Superior de Previdência
Social e do D epartam ento Nacional de Previdência Social, bem como do
M inistro do Trabalho, Indústria e Comércio, em m atéria de previdência
social;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota 1 na página XXI.
h) recorrer das decisões dos órgãos e autoridades competentes em maté
ria de previdência social e requerer revisão das decisões do Conselho Supe
rior de Previdência Social, que lhe pareçam contrárias à lei.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Esta Seção foi tacitamente derrogada pelos arts. 83 a 115 da LC n. 75/93 (Ane
xo IV da CLT) e pelo Decreto-lei n. 72/66.
Seção III
D as Atribuições do Procurador-Geral

Art. 758. Como chefe da Procuradoria da Previdência Social, incumbe ao
Procurador-Geral:
C a p u t com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
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a) dirigir os serviços da Procuradoria, expedindo as necessárias in stru 
ções;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

b) funcionar nas sessões do Conselho Superior de Previdência Social,
pessoalmente ou por interm édio do procurador que designar;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

c) designar o procurador que o substitua nas faltas e impedimentos e o
chefe da Secretaria da Procuradoria;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

d) conceder férias aos procuradores e dem ais funcionários lotados na
Procuradoria e impor-lhes penas disciplinares, observada, quanto aos pro
curadores, a legislação em vigor para o Ministério Público Feceral;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

e) funcionar em juízo, em primeira instância, ou designar os procurado
res que devam fazê-lo;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

f ) adm itir e dispensar o pessoal extranumerário da Secretária e prorrogar
o expediente renumerado dos funcionários e extranumerários;
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

g) apresentar, até 31 de março de cada ano, ao M inistro do Trabalho, In
dústria e Comércio, o relatório dos trabalhos da Procuradoria no ano an 
terior, com as observações e sugestões que julgar convenientes.
Alínea com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

Esta Seção foi tacitamente derrogada pelos arts. 83 a 115 da LC n. 75/93 (Ane
xo IV da CLT) e pelo Decreto-lei n. 72/66.
Seção IV
D as Atribuições dos Procuradores

Art. 759. Aos procuradores e demais funcionários incumbe desempenhar
os encargos que lhes forem cometidos pelo procurador-geral.
Parágrafo único. Aos procuradores é facultado, nos processos em que
oficiarem, requerer ao procurador-geral as diligências e investigações ne
cessárias.
Esta Seção foi tacitamente derrogada pelos arts. 83 a 115 da LC n. 75/93 (Ane
xo IV da CLT) e pelo Decreto-lei n. 72/66.
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Seção V
Da Secretaria

Art. 760. A Procuradoria da Previdência Social terá uma Secretaria diri
gida por um chefe designado pelo Procurador-Geral.
Artigo com redação dado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Art. 761. A Secretaria terá o pessoal designado pelo Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota 1 n a página XXI.

Art. 762. À Secretaria da Procuradoria de Previdência Social compete
executar serviços idênticos aos referidos no art. 753.
Esta Seção foi tacitamente derrogada pelos arts. 83 a 115 da LC n. 75/93 (Ane
xo IV da CLT) e pelo Decreto-lei n. 72/66.
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TÍTULO X
D O P R O C E S S O J U D IC IÁ R IO D O T R A B A L H O

CAPÍTULO I
D IS P O S IÇ Õ E S P R E L IM IN A R E S

Art. 763.0 processo da Justiça do Trabalho, no que concerne aos dissídios
individuais e coletivos e à aplicação de penalidades, reger-se-á, em todo o
território nacional, pelas normas estabelecidas neste Título.
As norm as processuais trabalhistas são em inentemente territoriais e apli
cam-se a todas as pessoas, brasileiros e estrangeiros residentes no país, empre
gados de embaixadas e de organismos internacionais. A CLT compreende leis
de direito material e de direito processual do trabalho. O direito processual sub
divide-se em diversos ramos: civil, penal e trabalhista.
O direito processual do trabalho é o ramo do direito processual comum des
tinado à solução judicial dos dissídios individuais e coletivos do trabalho que
tem por objeto o estudo da jurisdição, da ação e do processo. O direito proces
sual do trabalho, também denominado direito judiciário do trabalho - a CLT
em seu Título X trata do processo judiciário do trabalho - , pode ser também
definido como o conjunto de princípios e de normas que disciplinam a orga
nização, jurisdição e competência dos tribunais do trabalho, seu funcionamen
to e os meios utilizados para processar e julgar os dissídios trabalhistas. Isso por
que, como ramo da ciência jurídica, o direito processual do trabalho deles se
informa para elaboração de suas normas.
As normas trabalhistas processuais são eminentemente públicas e estatais,
sendo a Justiça do Trabalho o órgão do Poder Judiciário competente para apli
cá-las. As normas processuais trabalhistas encontram-se na CLT, na CF, em inú
meras leis esparsas e na legislação processual subsidiária.
Art. 764. Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à apreciação
da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à conciliação.
O princípio da conciliação que informa o processo do trabalho evidencia-se
no caput deste artigo, que estabelece a norma de que todos os dissídios indivi
duais e coletivos serão submetidos à mediação conciliadora dos juizes e dos
tribunais trabalhistas. Assim, nos dissídios individuais, o juiz do trabalho é
obrigado a formular às partes proposta de conciliação na audiência, antes da
contestação, conforme prescreve o art. 846 da CLT e, após encerrar a instrução,
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antes de proferir a sentença, conforme art. 850 da CLT. Nos dissídios coletivos,
o presidente do tribunal fará uma única proposta de conciliação prevista no
art. 856 consolidado. A ausência das tentativas de conciliação pelo juiz poderá
ser motivo de nulidade processual e devem tais tentativas ser consignadas no
relatório da sentença.
§ Io Para os efeitos deste artigo, os juizes e Tribunais do Trabalho empre
garão sempre os seus bons ofícios e persuasão no sentido de uma solução
conciliatória dos conflitos.
O magistrado deverá desempenhar sua mediação conciliatória utilizando
dos seus bons ofícios e de sua capacidade de persuasão com vistas a uma solu
ção apaziguadora dos conflitos.
§ 2o Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á obrigato
riamente em arbitrai, proferindo decisão na forma prescrita neste Título.
Somente após frustradas tentativas de conciliação é que o juízo conciliató
rio converter-se-á em juízo arbitrai, no sentido jurisdicional, ao proferir deci
são, isto é, a sentença na forma prescrita neste título. Celebrado o acordo, nos
termos do art. 846, §§ Io e 2o, da CLT, as partes poderão consignar as cláusu
las e condições pactuadas, no termo de acordo, que porá fim ao processo, la
vrando-se a ata na audiência com cláusula penal de inadimplemento, prazos e
valores a serem pagos, local e data de pagamento. Em seguida, a Vara do Tra
balho homologará o acordo, o qual terá valor de sentença irrecorrível, ex vi do
disposto pelo art. 831, parágrafo único, da CLT, exceto com relação à Previdên
cia Social.
§ 3o É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao processo, ain
da mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório.
Mais ainda se reforça o valor do princípio conciliatório no processo traba
lhista, conforme se verifica neste parágrafo, que autoriza às partes celebrar acor
do que ponha fim ao processo em qualquer fase, mesmo depois de ser proferi
da a sentença.
Art. 765. Os Juízos e Tribunais do Trabalho terão ampla liberdade na
direção do processo e velarão pelo andamento rápido das causas, podendo
determinar qualquer diligência necessária ao esclarecimento delas.
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O juiz detém o poder diretivo do processo, poder de agir de oficio, sem depen
der da iniciativa das partes. O art. 852-D, da CLT, no mesmo sentido, diz que
o juiz dirigirá o processo com liberdade para determ inar as provas a serem
produzidas, de modo a poder limitar ou excluir as que considerar impertinen
tes ou protelatórias, para apreciá-las e utilizar-se de máximas de experiência e
regras técnicas. O art. 130 do CPC/73 (art. 370, parágrafo único, do CPC/2015)
consagra o poder diretivo do juiz, cabendo-lhe, “de oficio ou a requerimento
da parte determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferin
do as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
Liberdade e poder diretivo do juiz não significa arbitrariedade nem abuso
de autoridade, pois o juiz deverá “assegurar às partes igualdade de tratam en
to”, conforme dispõe o art. 125,1, do CPC/73 (art. 139,1, do CPC/2015), e o
princípio constitucional de isonomia das partes. O grande número de proces
sos que hoje congestionam a Justiça do Trabalho dificulta o andamento rápi
do das causas, as quais deveriam ser julgadas mais prontamente, em uma ou
duas audiências, em curto espaço de tempo. Essa urgência ocorre em razão da
natureza salarial e alimentar dos pleitos trabalhistas, pois o trabalhador depen
de delas para sobreviver. Essa é a razão pela qual se instituiu o rito sumaríssimo para os processos de valor não superior a quarenta salários mínimos, con
forme os arts. 852-A e segs. da CLT.
Art. 766. Nos dissídios sobre estipulação de salários, serão estabelecidas
condições que, assegurando justos salários aos trabalhadores, permitam
também justa retribuição às empresas interessadas.
A fixação de salários em dissídios coletivos de trabalho de natureza econô
mica tem suas regras fincadas na equidade, de sorte que se deve estabelecer
equilíbrio na sentença normativa entre a justa remuneração do trabalhador e
a possibilidade de retribuição econômica razoável ao empresário. Esse objeti
vo é mais facilmente alcançado pelas próprias partes em conflito, por meio da
negociação coletiva, que é pressuposto legal para a instauração do dissídio co
letivo, conforme dispõe o art. 616, § 4o, consolidado, e o art. 114, § 2o, da CF.
Art. 767. A compensação, ou retenção, só poderá ser arguida como maté
ria de defesa.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

A compensação, forma de extinção de obrigações recíprocas, líquidas, fun
gíveis e da mesma natureza jurídica, tem no processo do trabalho essa restri
ção, ou seja, só pode ser arguida na contestação, sob pena de preclusão, e as dí
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vidas têm de ser recíprocas, líquidas e da mesma natureza jurídica, ou seja,
trabalhista e não civil. A retenção consiste no direito do credor de reter em sua
posse legitimamente bens de propriedade do devedor até que este satisfaça a
obrigação ou pague o valor do débito. Pode ocorrer a hipótese de retenção de
salário prevista no art. 487, § 2o, da CLT, quando o empregado abandona o em
prego sem dar aviso-prévio ao empregador. Tanto a retenção quanto a com
pensação somente podem ser arguidas na contestação e devem restringir-se a
débitos de natureza trabalhista. Nesse sentido, temos as Súmulas ns. 18 e 48 do
TST. O art. 477, § 5o, da CLT, estabelece outra restrição à compensação no m o
mento da rescisão contratual: não pode exceder o valor-limite de um mês de
remuneração.
O dispositivo não fala em reconvenção, que é instituto de direito processual
civil (arts. 315a3 1 8 d o CPC/73 - art. 343, caput e §§ Io, 2o e 5o, do CPC/2015),
enquanto a compensação e a retenção são de direito material. Admite-se a re
convenção no processo do trabalho, exceto no procedimento sumaríssimo, e
não há necessidade de ser promovido em peça separada da petição inicial. A
omissão da CLT quanto à reconvenção é suprida pela aplicação subsidiária do
CPC/73 naquilo que não for incompatível com o processo do trabalho (art. 769
da CLT).
Art. 768. Terá preferência em todas as fases processuais o dissídio cuja
decisão tiver de ser executada perante o Juízo da falência.
Ao ser decretada a falência da empresa, todos os credores preferenciais ou
quirografários deverão habilitar seus créditos no juízo universal da falência,
onde serão arrecadados os bens patrimoniais da massa falida, para afinal se
rem rateados os créditos, uma vez aprovado o quadro geral de credores.
Os trabalhadores empregados gozam de privilégio em relação aos seus cré
ditos e, para serem titulares, deles deverão ajuizar reclamação trabalhista na
Justiça do Trabalho e só mediante sentença de liquidação, ou sentença líquida
transitada em julgado, é que poderão habilitar devidamente, no juízo univer
sal falimentar, seus créditos resultantes. É por essa razão que a lei dá preferên
cia aos processos cujos créditos devam ser executados perante o juízo falimen
tar, a fim de agilizar a habilitação dos créditos trabalhistas em tramitação na
Justiça do Trabalho, uma vez decretada a falência do empregador.
A Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial) e a LC n. 118,
publicada na mesma data, introduziram grandes alterações nos arts. 448 e 449,
§§ 1° e 2o, da CLT, e no art. 186 do CTN. Elas decorrem do fato de haver in
compatibilidade entre as normas, que disciplinam a mesma matéria, ou de se
rem elas revogações expressas, como no caso da LC n. 118/2005, que deu nova
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redação ao art. 186 do CTN. Além disso, existe polêmica entre os autores so
bre a inconstitucionalidade de algumas alterações ditadas pela Lei n. 11.101/2005.
Assim, foi extinta a figura da concordata (preventiva e suspensiva) por essa lei,
que instituiu a recuperação judicial da empresa, pelo que não pode mais sub
sistir o § 2o do art. 449 da CLT, conforme preveem os arts. 47 e 54 da Lei n.
11.101/2005.
Não pode prevalecer mais o disposto no § Io do art. 449 consolidado, em ra
zão da limitação a 150 salários mínimos para a preferência dos créditos traba
lhistas, passando à classificação de quirografário o saldo excedente dos crédi
tos trabalhistas acaso existentes no caso de falência da empresa, conform e
previsão do art. 8 3 ,1 e VI, c, da lei falimentar. O art. 83, § 4o, da Lei de Falên
cia, autoriza a cessão do crédito trabalhista a terceiros, fato que repugna os prin
cípios de proteção dos salários de natureza alimentar, irrenunciáveis e incessíveis, presumindo-se fraudulentos tais atos ex vi do art. 9o da CLT.
Assim, em princípio, permanece em vigor o caput do art. 449 consolidado,
embora não exista mais concordata de empresa. Já quanto à sucessão de em
pregadores, prevista pelo art. 448 consolidado, foram introduzidas alterações
pelo art. 141, II, da lei falimentar, que diz não haver sucessão do arrematante
nas obrigações do devedor, “as derivadas da legislação do trabalho e as decor
rentes de acidentes de trabalho”, salvo as exceções previstas no art. 141, § Io, I,
II e III, do mesmo diploma (hipóteses para desconsideração da pessoa jurídi
ca), que autoriza a execução pessoal dos sócios, sociedades controladoras ou
seus representantes arrematantes.
No mesmo sentido está o art. 141, § 2o, da lei falimentar precitada, ao afir
mar que os empregados do devedor contratados pelo arrematante serão admi
tidos mediante novos contratos de trabalho e que o arrematante não respon
de por obrigações decorrentes do contrato anterior.
Art. 769. Nos casos omissos, o direito processual comum será fonte sub
sidiária do direito processual do trabalho, exceto naquilo em que for incom
patível com as normas deste Título.
Quanto à aplicação das normas processuais trabalhistas, bem como do di
reito material do trabalho, ainda na execução trabalhista, podemos encontrar
três tipos de aplicação subsidiária: do CPC/73, art. 769 da CLT; aplicação sub
sidiária do direito material comum, civil, penal e comercial, art. 8o da CLT; e
aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal da Fazenda Nacional, Lei n.
6.830/80).
A CLT autoriza a aplicação subsidiária do CPC/73, no processo do trabalho,
se forem preenchidos dois requisitos: a omissão das leis trabalhistas no caso
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concreto e a compatibilidade entre as leis processuais civis aplicáveis e o direi
to processual do trabalho. As normas processuais trabalhistas são aplicadas com
base no princípio da subsidiariedade.
O direito processual comum é aplicável subsidiariamente ao direito proces
sual do trabalho, nos termos do art. 769 da CLT, desde que haja omissão da CLT
e seja a norma subsidiária compatível com os princípios do processo do traba
lho e do direito do trabalho, uma vez que aquele tem natureza instrum ental
para realização ou atuação do direito material do trabalho.
Já o art. 8o, parágrafo único, da CLT, autoriza a aplicação subsidiária do di
reito material comum, direito civil, comercial, penal, naquilo que não for in
compatível com os princípios do direito material do trabalho, em face da omis
são legal da CLT. Igualmente, no processo de execução trabalhista, é autorizada
a aplicação subsidiária da Lei de Execução Fiscal para cobrança judicial da dí
vida ativa da União, nos termos do art. 889 da CLT.
A Lei n. 6.830/80, atualmente, regula os executivos fiscais da União, sendo
aplicável, no que couber, na execução trabalhista, quando a CLT for omissa.
Aplicar o direito é submeter o caso concreto a uma norma jurídica mediante a
utilização dos métodos de interpretação e das técnicas de integração do orde
namento jurídico.
CAPÍTULO II
D O P R O C E SSO EM GERAL
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressdo Juntas de Conciliação e Jul
gamento, com o órgãos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do Trabalho
e Varas do Trabalho, essas confirmadas posteriormente pela E C n. 45, de 08.12.2004.

Seção I
D o s Atos, Termos e Prazos Processuais

Art. 770. Os atos processuais serão públicos salvo quando o contrário
determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis das 6 (seis) às
20 (vinte) horas.
A publicidade dos atos processuais trabalhistas integra o elenco das garan
tias constitucionais que asseguram ao jurisdicionado o acesso à jurisdição, o
contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Não se admite proces
so secreto ou em segredo de Justiça nos regimes democráticos, salvo, excepcio
nalmente, quando assim determinar o interesse público e para preservar a in
timidade das pessoas da família, segundo dispõem o art. 155,1 e II, do CPC/73
(art. 189,1 e H> do CPC/2015), e o art. 93, IX, da CF.
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Os atos processuais são acontecimentos voluntários praticados pelos sujeitos
do processo. Os fatos processuais são acontecimentos involuntários ou fatos da
natureza que acarretam efeitos no processo como a morte ou incapacidade das
partes ou de seus procuradores. A teoria dos atos processuais estuda a forma,
o tempo, o lugar, os prazos e as nulidades desses atos, os atos das partes, do juiz,
do escrivão ou diretor da secretaria e outros atos processuais, como a distri
buição, o registro e o valor da causa: matéria disciplinada pelo CPC/73 nos arts.
154 a 261 (arts. 188 a 293 do CPC/2015). Os atos, termos e prazos processuais
são disciplinados pelos arts. 770 a 782 da CLT.
Parágrafo único. A penhora poderá realizar-se em domingo ou dia feria
do, mediante autorização expressa do juiz ou presidente.
Os atos processuais trabalhistas devem ser praticados no horário das 6 às 20
horas, nos dias úteis, permitindo-se, excepcionalmente, a realização de penho
ra em domingos e feriados e sábados considerados dias não úteis, com expres
sa autorização do juiz.
Art. 771. Os atos e termos processuais poderão ser escritos a tinta, dati
lografados ou a carimbo.
Com as novas técnicas da informática e da transmissão de dados e de ima
gens e fac-símiles, os serviços da atividade jurisdicional deverão receber disci
plina normativa atualizada, uma vez que já se encontram informatizadas qua
se todas as Varas do Trabalho, bem como os tribunais regionais e o TST. Nesse
sentido, a Lei n. 9.800/99 autoriza a transmissão de dados e de fax ou fac-sími
les nos atos processuais para suprir a petição escrita, de modo a condicionar a
sua validade à juntada dos originais até cinco dias do prazo para a prática do
ato respectivo. Se não houver prazo assinado na lei, os originais deverão ser
protocolados em cinco dias a partir da data de recepção dos dados.
Art. 772. Os atos e termos processuais, que devam ser assinados pelas
partes interessadas, quando estas, por motivo justificado, não possam fazê-lo, serão firmados a rogo, na presença de 2 (duas) testemunhas, sempre que
não houver procurador legalmente constituído.
Termo é a redução gráfica ou escrita do ato processual. Muito embora haja
prevalência de acentuada oralidade na prática dos atos processuais trabalhis
tas, todos os atos processuais das partes, do juiz, do advogado, das testemunhas
e do perito deverão ser reduzidos a termo escrito na ata de audiência, segundo
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os princípios da publicação, da documentação e da certificação. Os atos e ter
mos processuais poderão ser firmados a rogo, na presença de duas testem u
nhas, caso a parte que deveria firmá-los estiver impossibilitada, ou não tiver
representante legal habilitado.
Art. 773. Os termos relativos ao movimento dos processos constarão de
simples notas, datadas e rubricadas pelos chefes de secretaria ou escrivães.
Artigo com redaçõo dad a pela Lei n. 409, de 25.09.1948.

Diz este artigo que os atos processuais - manuscritos, datilografados ou la
vrados a carimbo ou por outros meios idôneos, como a computação eletrôni
ca - deverão, obrigatoriamente, ser datados e rubricados pelos serventuários
responsáveis por sua realização, segundo o princípio da documentação.
Art. 774. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos neste Título
contam-se, conforme o caso, a partir da data em que for feita pessoalmente,
ou recebida a notificação, daquela em que for publicado o edital no jornal
oficial ou no que publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou, ainda,
daquela em que for afixado o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal.
C a p u t com redaçõo dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Veja nota deste Capítulo.

Prazo é o tempo em que deve ser praticado o ato processual. Por ser o pro
cesso uma marcha para a frente, um encadeamento sucessivo de atos legalmen
te coordenados e ordenados, tendo por fim a obtenção de um provimento jurisdicional, é natural que tais atos devam ser praticados no mais breve espaço
de tempo possível, a fim de obter-se a célere prestação jurisdicional. Assim, os
atos processuais devem ser regulados no tempo, com vistas a evitar a perpetua
ção da lide e a realizar o ideal de justiça, uma vez que a justiça tardia é injusti
ça, mormente em processos trabalhistas em que se discute matéria de nature
za alimentar. Eis a razão dos prazos processuais, que, quando são descumpridos,
podem acarretar graves consequências como: a preclusão, a prescrição ou a de
cadência, o trânsito em julgado, a multa, a execução forçada, a perempção, a
revelia e confissão, entre outras. De acordo com o art. 774, os prazos previstos
no Título X da CLT contam-se a partir da intimação pessoal da parte, ou do
momento em que for recebida a notificação postal, da data em que for publi
cado o ato no órgão oficial; ou se a intimação for feita por meio de edital, de
sua afixação na sede do juízo. Segundo a linguagem utilizada na CLT, a notifi
cação abrange a intimação e a citação.
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Parágrafo único. Tratando-se de notificação postal, no caso de não ser
encontrado o destinatário ou no de recusa de recebimento, o Correio ficará
obrigado, sob pena de responsabilidade do servidor, a devolvê-la, no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas, ao Tribunal de origem.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Conforme a Súmula n. 16 do TST, ao ser expedida a notificação pelo correio,
presume-se seu recebimento 48 horas depois. Por ter sido instituída pelo TST
a presunção do recebimento da notificação, a prova do não recebimento cons
titui ônus do destinatário.
Art. 775. Os prazos estabelecidos neste Título contam-se com exclusão
do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis, podendo, entretanto, ser prorrogados pelo tempo estritamente
necessário pelo juiz ou tribunal, ou em virtude de força maior, devidamen
te comprovada.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Este artigo estabelece a regra de que os prazos processuais são contados com
exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento. Devem-se, pois,
distinguir os dois momentos: o primeiro (dies a quo) - , o dia do início do pra
zo, que ocorre a partir do momento em que o interessado toma conhecimen
to da intimação ou citação. Cabe aqui a parêmia dies a quo non computatur in
termino, ou seja, o dia do começo não é computado no prazo. O segundo m o
mento é chamado o início da contagem do prazo, que ocorre no dia seguinte
ao da notificação - intimação, citação - ou do início do prazo, e vai até o seu
término {dies ad quem), que é o último dia do prazo processual. Aplica-se, en
tão, o brocardo dies ad quem computatur in termino, isto é, o dia do vencimen
to é computado no prazo.
Parágrafo único. Os prazos que se vencerem em sábado, domingo ou fe
riado, terminarão no primeiro dia útil seguinte.
Parágrafo com redação dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Cumpre, porém, observar que os prazos que se vencerem em sábado, domin
go e feriado, term inarão no primeiro dia útil subsequente. A Súmula n. 1 do
TST estabeleceu a regra de que, quando a intimação tiver lugar na sexta-feira,
ou a publicação com efeito de intimação for feita nesse dia, o prazo judicial será
contado da segunda-feira imediata, ou do próximo dia útil. A Súmula n. 262,
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I, do TST estipulou ainda que, quando a notificação ou intimação da parte
ocorrer no sábado, o início do prazo dar-se-á no primeiro dia útil imediato, e
a contagem, no subsequente. O inciso II determina a suspensão dos prazos no
recesso forense (20 de dezembro a 7 de janeiro).
Art. 776. O vencimento dos prazos será certificado nos processos pelos
escrivães ou chefes de secretaria.
Artigo com redaçõo dad a pela Lei n. 409, de 25.09.1948.

Os prazos são suspensos e não interrompidos, segundo aplicação subsidiá
ria do art. 178 do CPC/73 (dispositivo sem correspondente no CPC/2015) no
sentido de que a suspensão acarreta a paralisação momentânea da contagem
do prazo. Ao ser suprimida a causa suspensiva, o prazo continua a fluir.
Art. 777. Os requerimentos e documentos apresentados, os atos e termos
processuais, as petições ou razões de recursos e quaisquer outros papéis
referentes aos feitos formarão os autos dos processos, os quais ficarão sob
a responsabilidade dos escrivães ou chefes de secretaria.
Artigo com redaçõo dad a pela Lei n. 409, de 25.09.1948.

Processo é termo equívoco, pois pode significar relação jurídica processual
complexa, a compreender atos processuais praticados pelos sujeitos principais
do processo (o juiz e as partes) ou pelos sujeitos especiais (os advogados e o
Ministério Público), ou pelos sujeitos secundários (as testemunhas, os peritos,
os serventuários da Justiça). Assim, o processo desenvolve-se e forma-se por
meio dos atos processuais praticados pelos sujeitos que o integram.
O processo inicia-se com a petição inicial e com a contestação - inclusive as
exceções, defesa indireta e preliminares, reconvenção, requerimentos das par
tes, provas documentais, periciais, testemunhais, termos processuais, ata de au
diência - e termina com a sentença que o extingue, a qual pode ser atacada por
recursos das partes.
Os autos do processo serão formados pelo conjunto dos atos processuais já
enumerados. A juntada de petições ou requerimentos deverá ser autorizada
por despacho do juiz. O processo é protocolado e distribuído para uma das Va
ras - onde há mais de uma - , autuado, enumerado e encapado, cujas folhas são
numeradas e rubricadas pelo diretor da secretaria. Os autos do processo fica
rão sob a responsabilidade dos diretores de secretaria na Justiça do Trabalho e
dos escrivães nos cartórios do juízo cível.
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Art. 778. Os autos dos processos da Justiça do Trabalho não poderão sair
dos cartórios ou secretarias, salvo se solicitados por advogado regularmen
te constituído por qualquer das partes, ou quando tiverem de ser remetidos
aos órgãos competentes, em caso de recurso ou requisição.
Artigo com redaçõo dado pela Lei n. 6.598, de 01.12.1978.

O art. 778, em sua primitiva redação, não permitia a retirada dos autos da
secretaria dos juízos respectivos, tendo em vista que as partes podiam postular
sem advogado na Justiça do Trabalho. Tal dispositivo foi emendado pela Lei n.
6.598/78, de modo que podem os autos ser livremente examinados pelas par
tes e por seus procuradores, os quais podem retirá-los mediante carga e sob sua
responsabilidade.
A Lei n. 4.215/63 já havia derrogado tacitamente o art. 778 para permitir, em
casos de urgência, a postulação por advogado em juízo sem procuração (arts.
37 e 40, II, do CPC/73 - arts. 104, § Io, e 107, II, do CPC/2015), que pode re
querer vistas do processo. O art. 7o, XV, da Lei n. 8.906/94 (Estatuto da OAB)
ampliou ainda mais os poderes dos advogados, mesmo sem procuração, ao con
ferir-lhes ampla liberdade para examinar processos que não estejam sujeitos a
sigilo, os quais podem retirar dentro dos prazos legais. Se o prazo for comum às
partes, somente mediante prévio ajuste poderão os seus procuradores retirar os
autos, conforme art. 40, § 2o, do CPC/73 (art. 107, §§ 2o e 3o, do CPC/2015).
Art. 779. As partes, ou seus procuradores, poderão consultar, com ampla
liberdade, os processos nos cartórios ou secretarias.
O art. 901, parágrafo único, da CLT - acrescido pela Lei n. 8.638/93 - dispõe
que, salvo quando estiver correndo prazo comum aos procuradores das partes,
será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou da secretaria. Em conse
quência, pelo cotejo dos arts. 778 e 779, conclui-se que as partes não poderão
retirar os autos da secretaria ou do cartório, mas, segundo o princípio da pu
blicidade, poderão examinar livremente os autos em cartório, os quais só po
derão ser retirados por advogado.
Art. 780. Os documentos juntos aos autos poderão ser desentranhados
somente depois de findo o processo, ficando traslado.
Os documentos juntados aos autos só poderão ser desentranhados, median
te traslado, depois de findo o processo, salvo mediante autorização do juiz e
após ser ouvida a parte contrária.
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Art. 781. As partes poderão requerer certidões dos processos em curso ou
arquivados, as quais serão lavradas pelos escrivães ou chefes de secretaria.
C a p u t com redaçõo ajustada n o s term os da Lei n. 409, de 25.09.1948.

São princípios de garantia processual: a publicidade, a certificação e a docu
mentação. Assim, os atos processuais são públicos e documentados, de modo
a constituir direito da parte o requerimento de certidão de atos processuais.
Parágrafo único. As certidões dos processos que correrem em segredo de
justiça dependerão de despacho do juiz ou presidente.
Para obter a certidão, não é necessário despacho do juiz, exceto nos casos em
que o processo corre em segredo de Justiça, caso em que a expedição de certi
dão dependerá de despacho do juiz.
Art. 782. São isentos de selo as reclamações, representações, requerimen
tos, atos e processos relativos à Justiça do Trabalho.
O art. 782 perdeu eficácia com a EC n. 18/65, que aboliu o imposto do selo
em requerimentos e atos processuais. AJém disso, o princípio da gratuidade
sempre vigorou no processo do trabalho, em razão da hipossuficiência do em
pregado, para possibilitar o seu acesso à jurisdição, sem o que não poderia exer
cer o direito de ação.
Seção II
Da Distribuição

Art. 783. A distribuição das reclamações será feita entre as Juntas de
Conciliação e Julgamento, ou os Juizes de Direito do Cível, nos casos pre
vistos no art. 669, § Io, pela ordem rigorosa de sua apresentação ao distri
buidor, quando o houver.
Veja nota deste Capítulo.

A competência da Vara do Trabalho ou juízo de direito é definida em decor
rência da distribuição, nas localidades em que haja pluralidade de Varas do Tra
balho ou juizes de direito. Assim, em uma cidade onde exista mais de uma Vara
do Trabalho, ou mais de um juízo de direito, a competência será definida pelo
critério de distribuição, conforme dispõe o art. 783 consolidado. A matéria
também está disciplinada pelos arts. 713 a 716,718,731 e 841 da CLT.
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Art. 784. As reclamações serão registradas em livro próprio, rubricado
em todas as folhas pela autoridade a que estiver subordinado o distribuidor.
A distribuição tem várias finalidades: além de definir a competência da Vara
ou juízo de direito, visa à equitativa repartição dos processos entre os diversos
juizes da mesma jurisdição; evita, ainda, que as partes escolham o juízo de sua
preferência mediante fraude. A distribuição será registrada em livro próprio e
dá-se comprovante à parte ou ao seu procurador.
Art 785.0 distribuidor fornecerá ao interessado um recibo do qual cons
tarão, essencialmente, o nome do reclamante e do reclamado, a data da dis
tribuição, o objeto da reclamação e a Junta ou o Juízo a que coube a distribuição.
Veja nota deste Capítulo.
A partir do momento da distribuição, ocorre a suspensão da prescrição. Esse
fato é docum entado pelo recibo fornecido pelo distribuidor ao reclamante e
do qual constarão os nomes das partes, a data de distribuição, o objeto da re
clamação e a Vara ou juízo a que coube a distribuição.
Art. 786. A reclamação verbal será distribuída antes de sua redução a
termo.
No caso de a reclamação ser feita verbalmente, a sua distribuição será feita an
tes de sua redução a termo pela secretaria da Vara ou cartório do juízo competente.
Parágrafo único. Distribuída a reclamação verbal, o reclamante deverá,
salvo motivo de força maior, apresentar-se no prazo de 5 (cinco) dias, ao
cartório ou à secretaria, para reduzi-la a termo, sob a pena estabelecida no
art. 731.
No prazo de cinco dias, o reclamante deverá comparecer ao juízo competen
te para o qual a reclamação foi distribuída, a fim de reduzi-la a termo (art. 840,
§ 2o, da CLT), sob pena de perda da capacidade postulatória, pelo prazo de seis
meses, conforme estipula o art. 731 consolidado. A doutrina tem considerado
tal penalidade inconstitucional por obstar o acesso à jurisdição, ex vi do art. 5o,
XXXV, da CF.
Art. 787. A reclamação escrita deverá ser formulada em 2 (duas) vias e
desde logo acompanhada dos documentos em que se fundar.
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A petição escrita, formulada em duas vias, deverá vir acompanhada dos docu
mentos em que se fundar; deve, ainda, atender aos requisitos do art. 840, § Io,
da CLT.
Art. 788. Feita a distribuição, a reclamação será remetida pelo distribuidor
à Junta ou Juízo competente, acompanhada do bilhete de distribuição.
Veja nota deste Capítulo.

O bilhete fornecido pelo distribuidor identifica a Vara para a qual a reclama
ção foi distribuída, além de conter outros elementos da ação, como os nomes
das partes e a data da distribuição, a fim de demonstrar à Vara que a reclama
ção foi a ela distribuída para respectiva redução a termo.
Seção III
Das Custas e Em olum entos
Seção com denom inação dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

Art. 789. Nos dissídios individuais e nos dissídios coletivos do trabalho,
nas ações e procedim entos de com petência da Justiça do Trabalho, bem
como nas demandas propostas perante a Justiça Estadual, no exercício da
jurisdição trabalhista, as custas relativas ao processo de conhecimento in
cidirão à base de 2% (dois por cento), observado o mínimo de R$ 10,64 (dez
reais e sessenta e quatro centavos) e serão calculadas:
C a p u t com redação dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

I - quando houver acordo ou condenação, sobre o respectivo valor;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

II - quando houver extinção do processo, sem julgamento do mérito, ou
julgado totalmente improcedente o pedido, sobre o valor da causa;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

III - no caso de procedência do pedido formulado em ação declaratória
e em ação constitutiva, sobre o valor da causa;
Inciso com redação dad a pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

IV - quando o valor for indeterminado, sobre o que o juiz fixar.
Inciso com redação dad a pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

V - (Suprimidopela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.)
As custas processuais constituem parte das despesas processuais pagas pelas
partes, por força de lei, para postulação em juízo e como retribuição aos servi
ços prestados pelo Estado. Além das custas, incluem-se nessas despesas os ho
norários advocatícios e periciais, as multas e outros. As custas têm natureza ju 
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rídica tributária reconhecida pelo STF como taxa de serviços judiciários e só
podem ser criadas ou alteradas por força de lei, segundo a CF (art. 150,1).
A nova redação do art. 789 simplificou o cálculo das custas ao fixar o per
centual de 2% sobre o valor fixado - tanto nos dissídios individuais como nos
dissídios coletivos - , observado o valor mínimo de R$ 10,64, conforme o art.
789,1 a IV e parágrafos, da Consolidação.
Na Justiça Estadual, no exercício da jurisdição trabalhista, as custas são as pre
vistas no art. 789 da CLT e não as fixadas na lei estadual. Foi alterado o prazo
para pagamento das custas no caso de recurso, que devem ser recolhidas den
tro do prazo recursal. Não há mais a exigência de recolhimento antecipado das
custas pelo empregador no caso de inquérito judicial para apuração de falta gra
ve. As custas serão as mesmas tanto nos procedimentos ordinários quanto nos
especiais: mandado de segurança, ação rescisória e inquérito judicial para apu
ração de falta grave, como também nos dissídios individuais de rito sumaríssimo. As bases de cálculo das custas serão conforme estipulado nos incisos I a IV.
§ Io As custas serão pagas pelo vencido, após o trânsito em julgado da
decisão. No caso de recurso, as custas serão pagas e comprovado o recolhi
mento dentro do prazo recursal.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 10.537, de 2 7 0 8 .2 0 0 2 .

No processo do trabalho, a matéria relativa a custas é disciplinada de manei
ra diversa daquela adotada pelo CPC/73. Não há pagamento antecipado de cus
tas pelo autor. As custas são pagas pelo vencido, ao final, exceto no caso de re
curso, quando deverão ser recolhidas dentro do prazo recursal e não mais no
prazo de cinco dias após a interposição do recurso, como constava da redação
anterior, revogada. A Súmula n. 36 do TST determina que, nas ações plúrimas,
as custas incidam sobre o respectivo valor global. O recorrente tem de recolher
as custas dentro do prazo recursal como também tem de comprovar esse recolhi
mento, conforme a Instrução Normativa n. 20/2002 do TST, mediante guias de
Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf). O valor do recolhi
mento das custas é taxativo e não se admite recolhimento de valor inferior ao
devido ainda que mínimo, sob pena de ser indeferido o recurso por deserção.
§ 2o Não sendo líquida a condenação, o juízo arbitrar-lhe-á o valor e fi
xará o montante das custas processuais.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

Nas hipóteses de condenação de valor ilíquido, o juiz deverá fixar o montan
te das custas sobre o valor arbitrado, conforme determina o art. 832, § 2o, da
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CLT. Se as custas não forem previamente calculadas e fixadas pelo juiz na de
cisão, não poderão ser exigidas do recorrente, inexistindo deserção. Nesse sen
tido, é a Súmula n. 53 do TST: “O prazo para pagamento das custas, no caso de
recurso, é contado da intimação do cálculo”.
§ 3o Sempre que houver acordo, se de outra forma não for convenciona
do, o pagamento das custas caberá em partes iguais aos litigantes.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

Na hipótese de acordo, as partes costumam convencionar sobre quem arca
rá com as custas, mas, se nada for convencionado, as custas serão atribuídas em
partes iguais aos litigantes.
§ 4o Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamen
te pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão,
ou pelo Presidente do Tribunal.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

A lei não discrimina o tipo de dissídio, seja de natureza econômica, seja de
natureza jurídica, seja de greve. A responsabilidade solidária das partes venci
das não significa que as custas serão rateadas entre aquelas, mas sim que po
derão ser exigidas de quaisquer das partes integralmente. A parte que pagou as
custas poderá exigir o ressarcimento das demais.
§§ 5o a 10. (Suprimidos pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.)

Art. 789-A. No processo de execução são devidas custas, sempre de respon
sabilidade do executado e pagas ao final, de conformidade com a seguinte
tabela:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

I - autos de arrem atação, de adjudicação e de remição: 5% (cinco por
cento) sobre o respectivo valor, até o máximo de R$ 1.915,38 (um mil, no
vecentos e quinze reais e trinta e oito centavos);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

II - atos dos oficiais de justiça, por diligência certificada:
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

a) em zona urbana: R$ 11,06 (onze reais e seis centavos);
Alínea acrescentada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

b) em zona rural: R$ 22,13 (vinte e dois reais e treze centavos);
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Alíneo acrescentada pela Lei n. 10.537, de 270 8 .2 0 0 2 .

III - agravo de instrum ento: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e
seis centavos);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

IV - agravo de petição: R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis
centavos);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

V - embargos à execução, embargos de terceiro e embargos à arrematação:
R$ 44,26 (quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

VI - recurso de revista: R$ 55,35 (cinquenta e cinco reais e trinta e cinco
centavos);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

VII - impugnação à sentença de liquidação: R$ 55,35 (cinquenta e cinco
reais e trinta e cinco centavos);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

VIII - despesa de armazenagem em depósito judicial - por dia: 0,1% (um
décimo por cento) do valor da avaliação;
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

IX - cálculos de liquidação realizados pelo contador do juízo - sobre o
valor liquidado: 0,5% (cinco décimos por cento) até o limite de R$ 638,46
(seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e seis centavos).
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

As custas na execução somente serão pagas ao final, conforme dispõe, ex
pressamente, o art. 789-A. Assim, para recorrer na execução, o executado não
terá de pagar custas, fato que pode ensejar a multiplicação de recursos e expe
dientes protelatórios. Além disso, os valores estipulados na execução são fixos,
segundo tabela constante dos incisos I a IX, só podendo ser modificados por
lei federal. Não podem ser cobradas custas por serviços prestados por conta
dores, peritos e depositários particulares, não servidores públicos, que terão
seus honorários fixados pelo juiz.
Art. 789-B. Os emolumentos serão suportados pelo Requerente, nos va
lores fixados na seguinte tabela:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

I - autenticação de traslado de peças mediante cópia reprográfica apresen
tada pelas partes - por folha: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

II - fotocópia de peças - por folha: R$ 0,28 (vinte e oito centavos de real);
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Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.
III - autenticação de peças - por folha: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centa
vos de real);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.
IV - cartas de sentença, de adjudicação, de remição e de arrematação - por
folha: R$ 0,55 (cinquenta e cinco centavos de real);
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.
V - certidões - por folha: R$ 5,53 (cinco reais e cinquenta e três centavos).
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.
Os emolumentos, ou taxas judiciárias, são cobrados por ocasião da extração
de traslados e formação de instrumentos, autenticação de peças, fotocópias, ex
tração de cartas de sentença, de adjudicação, de arrematação, de remição e expe
dição de certidões, conforme tabela constante dos incisos I a V.
Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no
Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolu
mentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior
do Trabalho.
Caput com redação dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.
Segundo o dispositivo legal, o TST é o órgão encarregado de regulamentar
a forma de pagamento das custas e emolumentos nas Varas do Trabalho, nos
Juízos de Direito, nos Tribunais Regionais e no TST. Com efeito, a Instrução
Normativa n. 20/2002 do TST disciplinou a matéria: que o pagamento de cus
tas e dos em olumentos deverá ser realizado m ediante guias D arf em quatro
vias, sendo ônus da parte realizar seu preenchimento correto. Autoriza o reco
lhimento de custas e de emolumentos por meio de Darf eletrônico, pela trans
ferência eletrônica de fundos. As custas serão satisfeitas pelo vencido, após o
trânsito em julgado da decisão. Em caso de recurso, a parte deverá recolher as
custas e comprovar o seu pagamento no prazo recursal.
§ Io Tratando-se de empregado que não tenha obtido o benefício da
justiça gratuita, ou isenção de custas, o sindicato que houver intervindo no
processo responderá solidariamente pelo pagamento das custas devidas.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.
Caso não obtenha o empregado o benefício da isenção de custas ou de assis
tência judiciária gratuita, o sindicato que houver intervindo no processo res
ponderá solidariamente pelo pagamento das custas.
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§ 2o No caso de não pagamento das custas, far-se-á execução da respecti
va importância, segundo o procedimento estabelecido no Capítulo V deste
Título.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

As custas executam-se no próprio processo após o trânsito em julgado, caso
a parte devedora não as pague. A execução está regulada pelos arts. 789-A e 876
e segs. e da CLT.
§ 3o É facultado aos juizes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais
do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o
benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos,
àqueles que perceberem salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal,
ou declararem, sob as penas da lei, que não estão em condições de pagar as
custas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

Outra alteração importante da Lei n. 10.537/2002 é a que dispõe sobre a isen
ção de custas ao empregado, conforme o § 3o do art. 790, que faculta aos jui
zes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho conceder, a re
querimento ou de ofício, o benefício da Justiça gratuita àqueles que perceberem
salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal ou declararem, sob as pe
nas da lei, que não estão em condições de pagar as custas do processo sem pre
juízo do sustento próprio ou de sua família, ainda que percebam salário supe
rior ao dobro do mínimo legal. O benefício da Justiça gratuita assegurada pelo
art. 5o, LXXIV, da CF - “O Estado prestará assistência jurídica integral e gra
tuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” - , impede a cobrança de
custas e emolumentos, além de garantir assistência jurídica integral, que deve
rá ser implementada pela Defensoria Pública, art. 144, da CF, ou pela assistên
cia sindical, Lei n. 5.584/70, art. 14, ou pela nomeação de advogado dativo, Lei
n. 1.060/50, ou pelo Ministério Público, art. 17, Lei n. 5.584/70. Nos termos do
art. 790, § 3o, a simples declaração do empregado sob as penas da lei supre e
torna desnecessária a exigência de comprovação de miserabilidade. A Súmula
n. 450 do STF diz que são devidos honorários advocatícios sempre que o ven
cedor for beneficiário de Justiça gratuita.
Art. 790-A. São isentos do pagamento de custas, além dos beneficiários
de justiça gratuita:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

734

|

ARTS. 790-A E 790-B

BOSCO ARAÚJO DE MENEZES

I - a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e respectivas
autarquias e fundações públicas federais, estaduais ou municipais que não
explorem atividade econômica;
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27 0 8 .2 0 0 2 .

II - o Ministério Público do Trabalho.
Inciso acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

Além dos beneficiários da Justiça gratuita, estão tam bém isentos do paga
mento de custas a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e res
pectivas autarquias e fundações públicas, federais, estaduais ou municipais que
não explorem atividade econômica e o Ministério Público do Trabalho. O art.
Io, VI, do Decreto-lei n. 779/69, isentava apenas a União do pagamento de cus
tas. Agora, derrogando tacitamente tal dispositivo, o art. 790-A ampliou a abran
gência da isenção de custas para incluir outras entidades de direito público, in
clusive suas autarquias e fundações que não explorem atividade econômica. O
Ministério Público do Trabalho também está isento de custas, sendo certo que
já estava isento do preparo, segundo o art. 511, § Io, do CPC/73 (art. 1.007, § Io,
do CPC/2015), de aplicação subsidiária.
Parágrafo único. A isenção prevista neste artigo não alcança as entidades
fiscalizadoras do exercício profissional, nem exime as pessoas jurídicas re
feridas no inciso I da obrigação de reembolsar as despesas judiciais realiza
das pela parte vencedora.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

Não estão isentas de custas as autarquias federais destinadas à fiscalização do
exercício profissional, como OAB, Crea, CRM e CRC (OAB, Conselho Regio
nal de Engenharia e Arquitetura, Conselho Regional de Medicina e Conselho
Regional de Contabilidade, respectivamente). Não obstante, isentas do reco
lhimento das custas, as entidades mencionadas no inciso I do art. 790-A ficam
obrigadas a reembolsar as despesas judiciais realizadas pela parte vencedora,
como custas, despesas de viagens, honorários advocatícios, honorários peri
ciais, entre outras.
Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais
é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, salvo se beneficiária
de justiça gratuita.
Artigo acrescentado pelo Lei n. 10.537, de 27.08.2002.

ARTS. 790-B E 791

BOSCO ARAÚJO DE MENEZES

|

735

A isenção de honorários periciais aos beneficiários da assistência judiciária
já vinha sendo deferida pela Lei n. 1.060/50, art. 3o, V, e pelo art. 5o, LXXIV, da
CF, que a recepcionou. A previsão do art. 790-B da CLT dispensando a parte
sucumbente do pagamento dos honorários advocatícios periciais, se beneficiá
rio de Justiça gratuita, constitui corolário da garantia constitucional que asse
gura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos. Assim, a parte sucumbente na pretensão relativa ao objeto da pe
rícia deverá suportar o encargo dos honorários periciais, ainda que tenha ven
cido o processo na parte restante do pedido, salvo se beneficiária de Justiça gra
tuita.
Seção IV
D as Partes e d o s Procuradores

Art. 791. Os empregados e os empregadores poderão reclamar pessoal
mente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas reclamações até
o final.
Os empregados e os empregadores podem postular pessoalmente na Justiça
do Trabalho sem necessidade de advogado, pois os arts. 791,793 e 839 da CLT
conferem a eles o jus postulandi.
§ Io Nos dissídios individuais os empregados e empregadores poderão
fazer-se representar por intermédio do sindicato, advogado, solicitador, ou
provisionado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.
Solicitadores e provisionados foram extintos pelo Estatuto da OAB. Podem
também as partes no processo trabalhista postular por meio do sindicato, de
advogado regularmente inscrito na OAB.
§ 2o Nos dissídios coletivos é facultada aos interessados a assistência por
advogado.
Os sindicatos podem agir por si próprios ou com a assistência de advogados,
uma vez que constitui prerrogativa daqueles a representação da categoria para
instauração de dissídio coletivo, segundo o art. 857 consolidado.
§ 3o A constituição de procurador com poderes para o foro em geral
poderá ser efetivada, mediante simples registro em ata de audiência, a
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requerimento verbal do advogado interessado, com anuência da parte
representada.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.437, de 06.07.2011.

O novo preceito atende aos princípios característicos do processo do traba
lho de informalidade e de simplificação dos procedimentos, gratuidade e cele
ridade. Não obstante seja facultado o jus postulandi aos empregados e empre
gadores, necessária, todavia, a presença de advogado nas questões jurídicas mais
complexas e na interposição de recursos técnicos que exigem conhecimento do
Direito e da jurisprudência.
O novo dispositivo legal autoriza de forma expressa a outorga de mandato
na audiência, que a jurisprudência e a doutrina na prática já haviam consagra
do como procuração ad judicia conferida apud acta.
Assim, a requerimento verbal do advogado, na própria audiência, com anuên
cia da parte representada, pode ser consignado na ata de audiência o registro
da constituição de procurador com poderes para o foro geral.
Ou seja, a parte comparece à audiência acompanhada de seu advogado e nes
sa ocasião requerem ao juiz sejam consignados em ata “os poderes da cláusula
ad judicia” em nome do advogado.
Art. 792. Os maiores de 18 (dezoito) e menores de 21 (vinte e um) anos e
as mulheres casadas poderão pleitear perante a Justiça do Trabalho sem a
assistência de seus pais, tutores ou maridos.
O dispositivo, na época da edição da CLT, era vanguardista, pois instituiu a
maioridade trabalhista aos 18 anos, quando a maioridade civil era de 21 anos;
além disso, a mulher também conquistava posição de destaque, uma vez que era
dependente de outorga uxória, sendo relativamente capaz. Assim, tanto os maio
res de 18 anos quanto as mulheres casadas podiam pleitear perante a Justiça do
Trabalho sem necessidade de autorização ou assistência de seus pais, tutores ou
maridos. Em face das mudanças do CC brasileiro, tal dispositivo já não tem mais
razão de existir, senão como marco histórico. Pela Lei n. 4.121/62 (Estatuto da
Mulher Casada), a mulher deixou de ser relativamente capaz, e o art. 5o, I, da
CF, dispõe que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
Art. 793. A reclamação trabalhista do menor de 18 (dezoito) anos será
feita por seus representantes legais e, na falta destes, pela Procuradoria da
Justiça do Trabalho, pelo sindicato, pelo Ministério Público estadual ou
curador nomeado em juízo.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 10.288, de 20.09.2001.
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Já os menores de 14 a 18 anos poderão postular por meio de seus represen
tantes legais e, na falta destes, por meio da Procuradoria Regional do Trabalho,
pelo Sindicato, pelo Ministério Público Estadual; caso não seja possível, o juiz
nomeará pessoa habilitada para funcionar como curador à lide, segundo nova
redação do art. 793 consolidado. O art. 133 da CF estabelece que o advogado é
indispensável à administração da Justiça, mas não ab-rogou o art. 791 da CLT,
que faculta aos empregados e empregadores reclamarem pessoalmente em juízo,
por se tratar esta de norma especial, não revogável por norma geral. Com efei
to, o STF considerou inconstitucional o art. I o da Lei n. 8.906/94, que conside
ra o jus postulandi atividade privativa de advogado ou qualquer órgão do Po
der Judiciário, e concede liminar em ADIn no tocante à necessidade de advogado
na Justiça do Trabalho e no juizado especial de pequenas causas, de m odo a
suspender a vigência do art. Io, I, da Lei n. 8.906/94. Atualmente, é cada vez
mais rara a hipótese de a parte postular em juízo desacompanhada de advoga
do, ainda mesmo porque a Constituição assegura assistência judiciária integral
e gratuita aos necessitados, nos termos do art. 5o, LXXIV, que deverá ser pres
tada pela Defensoria Pública (art. 144 da CF) ou pelo sindicato (art. 14 da Lei
n. 5.584/70), por advogado dativo nomeado pelo juiz (art. 5o, §§ 2o, 3o e 4o, da
Lei n. 1.060/50), ou pelo Ministério Público (art. 17 da Lei n. 5.584/70).
Seção V
D as Nulidades

Art. 794. Nos processos sujeitos à apreciação da Justiça do Trabalho só
haverá nulidade quando resultar dos atos inquinados manifesto prejuízo às
partes litigantes.
Pas de nullité sans grief Só haverá nulidade se dos atos impugnados resultar
prejuízo às partes, é o que proclama o art. 794. Se não houver prejuízo proces
sual - não de direito material relativo à defesa de quem o invoca, não cabe
falar em nulidade.
Art. 795. As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação
das partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar
em audiência ou nos autos.
As nulidades a que se referem os arts. 794 a 798 da CLT são as relativas, em
que prevalece o interesse privativo das partes. Já as nulidades absolutas devem
ser declaradas ex officio pelo juiz, como impedimento do juiz de incompetên
cia em razão da matéria. Por essa razão, tais nulidades devem ser arguidas pe
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las partes, sob pena de preclusão. Se elas não forem arguidas, haverá convalidação do ato. Em que m om ento deve a parte alegar a nulidade? Na primeira
oportunidade que tiver de falar em audiência ou nos autos. Assim, nas alega
ções finais, na contestação, na defesa indireta - exceções e preliminares - por
vista nos autos, em cartório, em razões de recurso.
§ Io Deverá, entretanto, ser declarada ex officio a nulidade fundada em
incompetência de foro. Nesse caso, serão considerados nulos os atos decisórios.
Este parágrafo apresenta, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, la
mentável equívoco do legislador. A incompetência em razão do lugar é relati
va e prorrogável. Se não for invocada pela parte, será convalidada, e a Vara, que
era incompetente em razão do lugar, passará a ser competente. A interpretação
da palavra foro, presente no art. 795, § Io, deve, pois, ser compreendida como
incompetência absoluta em razão da matéria e não do lugar. No processo do
trabalho, à exceção das nulidades absolutas declaráveis de ofício, as demais nulidades devem ser declaradas mediante provocação das partes na primeira opor
tunidade, isto é, na própria audiência, ou por vista nos autos, sob pena de pre
clusão. Segundo a Súmula n. 33 do STJ, “a incompetência relativa não pode ser
declarada de ofício”
§ 2o O juiz ou Tribunal que se julgar incompetente determinará, na mes
ma ocasião, que se faça remessa do processo, com urgência, à autoridade
competente, fundamentando sua decisão.
Nos casos de incompetência da Justiça do Trabalho, em razão da matéria, das
pessoas ou do lugar, o juiz ordenará a remessa do processo à autoridade judi
ciária competente e fundamentará a sua decisão, sob pena de nulidade, con
forme determina o art. 93, IX, da CF.
Art. 796. A nulidade não será pronunciada:
a) quando for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato;
Por medida de economia processual, não se pronunciará a nulidade quando
for possível suprir-se a falta ou repetir-se o ato.
b) quando arguida por quem lhe tiver dado causa.
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Ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza - nemo audiatur propriam
turpitudinem allegans. A nulidade não será pronunciada quando for arguida
pela própria parte que lhe tenha dado causa. Existe uma ética processual se
gundo a qual as partes devem agir com lealdade e veracidade no processo, con
forme arts. 14 e 17 do CPC/73 (arts. 77 e 80 do CPC/2015).
Art. 797.0 juiz ou Tribunal que pronunciar a nulidade declarará os atos
a que ela se estende.
Segundo os princípios da instrumentalidade e da utilidade e economia pro
cessual, o juiz, ao pronunciar a nulidade, declarará os atos a que ela se estende,
de modo a aproveitarem-se os atos válidos praticados no processo que lhe se
jam posteriores e que dele não sejam consequência.
Art. 798. A nulidade do ato não prejudicará senão os posteriores que dele
dependam ou sejam consequência.
Pelo princípio da utilidade utile per inutile non vitiatur, devem ser aprovei
tados pelo juiz os atos válidos praticados no processo desde que sejam poste
riores e não dependentes dos atos anulados.
Seção VI
D as Exceções

Art. 799. Nas causas da jurisdição da Justiça do Trabalho, somente podem
ser opostas, com suspensão do feito, as exceções de suspeição ou incompe
tência.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Por influência do CPC de 1939, o vocábulo exceção, muitas vezes, é utiliza
do em sentido amplo, como sinônim o de defesa. Quando a exceção assume
esse sentido, os doutrinadores costumam classificá-la de acordo com os seguin
tes critérios:
1) segundo a natureza das questões deduzidas na defesa: a) exceção substan
cial - refere-se à alegação, pelo réu, de fatos que não põem fim à ação, porém,
eliminam seus efeitos (por exemplo: prescrição; compensação; retenção etc.),
são também denominados de prejudiciais de mérito; b) exceção processual seria a defesa que se dirige contra o processo e a admissibilidade da ação (por
exemplo: hipóteses hoje descritas no art. 485 do CPC/2015);
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2) segundo os efeitos produzidos: a) exceção dilatória - busca procrastinar
o curso do processo, adiando a prolação da sentença de mérito (por exemplo:
exceções de suspeição, impedimento do juiz e de incompetência relativa); b)
exceção peremptória - é a que põe fim ao processo, com ou sem exame de mé
rito, quando acolhida;
3) segundo o conhecimento da defesa pelo juiz: a) objeção - defesa que pode
ser conhecida de ofício pelo juiz (por exemplo, incompetência absoluta e coi
sa julgada); b) exceção em sentido estrito - defesa que só pode ser conhecida
quando alegada pela parte (incompetência relativa e suspeição); a sistemática
do CPC/73, entretanto, ao contrário do que ocorria no Código de 1939, ado
tara o termo exceção em sentido estrito, assim considerando apenas as alega
ções de incompetência relativa, impedimento e suspeição, ou seja, exceções dilatórias; as demais defesas indiretas seriam opostas como prelim inares da
contestação, inclusive no que tange à incompetência absoluta (arts. 112,113 e
301, do CPC/73 - arts. 64, caput e § Io, e 337 do CPC/2015). Convém salientar
que, entre as alterações ocorrida com o CPC/2015, está o fato de que, para o
processo civil, a incompetência relativa passou a ser oposta como preliminar
na contestação, conforme se verifica no art. 64 do CPC/2015, segundo o qual
tanto a incompetência absoluta quanto a relativa serão alegadas como questão
preliminar na peça contestatória. Vale lembrar que a CLT tem regra própria so
bre o assunto e, por isso mesmo, na seara trabalhista a incompetência relativa
continua a ser arguida por meio de exceção.
Criticável era a postura adotada pelo CPC/73 de alocar as exceções (arts. 304
a 314- a r t . 146, capute §§ Io, 2o, I e II,4o e 5o,d o CPC/2015) no capítulo que
tratava da resposta do réu. Com efeito, não era somente o réu que poderia opor
exceções, já que teria o autor igual direito quando se tratasse de impedimento
ou de suspeição. O mesmo não se pode dizer no que tange à exceção de incom
petência relativa, já que, em tese, não há interesse do autor em alterar a com
petência da ação por ele próprio ajuizada. O art. 340 do CPC/2015 corrige a
im propriedade ao tratar tanto da incompetência absoluta como da relativa
como preliminares.
O artigo em comento determina que haverá a suspensão do feito quando fo
rem opostas as exceções de suspeição e de incompetência e silencia quanto à
exceção de impedimento. Isso se deve ao fato de o dispositivo em análise ter
sido escrito sob a égide do CPC de 1939, que não distinguia expressamente sus
peição de impedimento. Assim, deve-se concluir que, no processo do trabalho,
as exceções de impedimento também suspenderão o andamento do processo.
Note-se que o art. 313, III, do CPC/2015, também preconiza a suspensão do
processo quando for oposta exceção de incompetência do juízo, da câmara ou
do tribunal, bem como de suspeição e de impedimento do juiz.
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A suspensão estabelecida pela lei faz-se necessária para que não haja risco de
um juiz suspeito ou impedido tom ar decisões processuais que afetem o inte
resse das partes e, pior ainda, firam de morte a segurança que o jurisdicionado deve ter em ver sua ação julgada por magistrado imparcial - pressuposto
processual subjetivo. A parte que argui a exceção é denominada excipiente e a
parte contrária, exceto. Se forem opostas mais de uma exceção dilatória em um
mesmo processo, deve, primeiramente, ser apreciada a exceção de impedimen
to, depois a de suspeição e, por fim, a de incompetência em razão do lugar.
§ Io As demais exceções serão alegadas como matéria de defesa.
Parágrafo com redaçdo dada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Mais uma vez, alertamos para a data da redação do mencionado dispositivo,
que foi elaborado anteriormente ao advento do CPC/73. Logo, à época de sua
redação, tinha-se por base o CPC/39, que entendia toda defesa indireta como
exceção, o que não mais subsiste desde o CPC/73. Atualmente, o art. 337 do
CPC/2015 fixa serem todas as demais matérias que comporiam a chamada de
fesa indireta - tais como inexistência ou nulidade de citação, incompetência
absoluta, relativa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa
julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de
autorização, carência de ação etc. - seriam alegadas na contestação como pre
liminares. Salvo quanto à incompetência relativa, quanto às demais matérias,
por não ter a CLT disciplinado o assunto, aplica-se, subsidiariamente, o CPC,
para afirmar que, hoje em dia, prescrição, decadência, transação e renúncia são
consideradas questões de mérito (art. 487 do CPC/2015).
Quanto à retenção e à compensação, o diploma consolidado, em seu art. 767,
é expresso ao afirmar que serão tratadas como matérias de defesa e não como
exceção. No que se refere ao m om ento correto para a interposição das exce
ções, se for o caso de incompetência relativa, cabe ao réu invocá-la no mesmo
prazo que lhe é concedido para a apresentação da contestação, que, no proces
so do trabalho, ocorre por ocasião da audiência - inaugural ou una.
No que tange à exceção de impedimento ou de suspeição, tanto o reclaman
te quanto a reclamada poderão argui-las no prazo de quinze dias, contados do
conhecimento do fato que as gerou. Trata-se de aplicação subsidiária do art.
146 do CPC/2015, já que nosso diploma consolidado silencia a respeito dessa
questão. Cumpre esclarecer que a CLT não exige que a exceção seja apresenta
da em peça autônom a, apartada da contestação; porém, seria de boa técnica
que assim ocorresse, já que, como vimos, a exceção pode ser apresentada após
a apresentação de defesa, se houver a ocorrência de fato superveniente que im
porte em impedimento ou suspeição do juízo. Ademais, na hipótese de a exce
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ção de incompetência, em razão do lugar, ser julgada procedente, não poderia
o magistrado praticar nenhum outro ato; logo, a entrega da defesa dar-se-ia no
juízo para o qual o processo tenha sido remetido. No entanto, ao considerar-se o princípio da instrumentalidade do processo, atualmente não há nenhu
ma nulidade se o reclamado apresentar sua exceção na mesma peça defensiva.
Com a adoção da Resolução n. 94 do CSJT, que implementou o PJe na Jus
tiça do Trabalho, todas as formas de defesa já devem estar inseridas no sistema
antes da audiência designada (art. 22), o que não impede a parte de aduzi-las
oralmente, na audiência, no prazo de vinte minutos (parágrafo único do art.
22); porém, se a parte opta pela defesa oral, não conseguirá juntar os documen
tos, salvo se estiver utilizando o jus postulando situação na qual a secretaria da
Vara do Trabalho fará a digitalização dos documentos.
§ 2o Das decisões sobre exceções de suspeição e incompetência, salvo,
quanto a estas, se terminativas do feito, não caberá recurso, podendo, no
entanto, as partes alegá-las novamente no recurso que couber da decisão
final.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts.
485 e 487 do CPC/2015. Quando o juiz decide o mérito da causa, a sentença é
classificada como definitiva; quando o magistrado põe fim ao feito sem julgar
seu mérito, a sentença é qualificada como sentença terminativa. Essa distinção
é im portante para dem onstrar que, ao contrário do que o dispositivo em co
mento preceitua, tecnicamente o juiz, ao julgar as exceções, não profere uma
sentença terminativa, pois, a rigor, não extingue o feito sem julgamento do mé
rito, apenas o remete ao juízo competente, ou não impedido, ou não suspeito.
Não se trata, portanto, de uma sentença, mas de mera decisão.
Para contornar a impropriedade terminológica do diploma consolidado, a
doutrina tem entendido que o legislador, ao ressalvar a exceção de incompe
tência terminativa do feito, quis referir-se à incompetência absoluta - em ra
zão da matéria ou em razão da pessoa - , que desloca a competência para ou
tra esfera, como para a Justiça Estadual Civil ou Justiça Federal etc. Assim, o
processo estaria terminado no âmbito da Justiça do Trabalho, e, portanto, a de
cisão que declarou a incompetência absoluta comportaria recurso ordinário.
Saliente-se, mais uma vez, que, a despeito da interpretação que se dê a este
art. 799, § 2o, da CLT, atualmente a incompetência absoluta é matéria arguível
por meio de preliminar na contestação, e não por meio de exceção. Pela siste
mática processual trabalhista, as decisões interlocutórias não são recorríveis de
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plano (art. 893, § Io, da CLT), por isso as exceções dilatórias - impedimento e
suspeição por não deslocarem o feito para outra Justiça, mas mantê-lo nes
sa Justiça especializada, não comportariam nenhum recurso de imediato, des
de que o feito mantenha-se dentro dos limites do próprio TRT ao qual o juízo
excepcionado esteja vinculado. A matéria, entretanto, poderá ser discutida após
a efetiva prolação da sentença, quando, enfim, poderá ser interposto o recurso
ordinário. Exemplificativamente: se a 20a Vara do Trabalho de São Paulo aco
lhe exceção de incompetência em razão do lugar e remete os autos a uma das
Varas do Trabalho de São Bernardo do Campo, somente após o julgamento fi
nal do processo em primeiro grau é que o reclamante poderia recorrer ao Tri
bunal Regional da 2a Região, por meio do recurso ordinário, insurgindo-se preliminarmente - contra o acolhimento da exceção (alínea c da Súmula n. 214
do Col. TST). Destarte, se, por exemplo, o Juiz da 20a Vara do Trabalho de São
Paulo acolher a exceção de incompetência em razão do lugar e remeter os au
tos a uma das Varas do Trabalho de Manaus, segundo a jurisprudência dom i
nante do TST, apesar de se tratar de uma decisão interlocutória, pode-se im 
pugná-la de imediato por meio de recurso ordinário dirigido ao TRT da 2a
Região (Tribunal ao qual o juízo excepcionado está vinculado).
Art. 800. Apresentada a exceção de incompetência, abrir-se-á vista dos
autos ao exceto, por 24 (vinte e quatro) horas improrrogáveis, devendo a
decisão ser proferida na primeira audiência ou sessão que se seguir.
A CLT não especificou como deveria ser apresentada a exceção de incompe
tência em razão do lugar, motivo pelo qual entendemos que, a exemplo do que
ocorre com a petição inicial e com a contestação trabalhista, poderá ser apre
sentada tanto oralmente como por escrito. Em observância ao princípio do
contraditório, dar-se-á vista à parte contrária para que se manifeste acerca da
exceção de incompetência arguida. Note-se que o prazo de 24 horas a que alu
de o dispositivo ora comentado é peremptório, só prorrogado se houver de
monstração de ocorrência de força maior.
Na prática, o juiz recebe a exceção de incompetência em razão do lugar em
audiência e passa a palavra, ato contínuo, ao exceto, para que se manifeste acer
ca da questão. Se preciso, ouvem-se as partes e, de plano, profere-se a decisão
sem maiores delongas, em obediência ao princípio da celeridade, que impera
no processo laborai. São raras as vezes em que a decisão correspondente é posposta para data futura. Isso normalmente ocorre quando for necessária a dilação probatória, situação em que o juiz designará audiência para instrução da
exceção, a fim de ouvir as testemunhas, nos termos do art. 309 do diploma pro
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cessual civil, aplicável, subsidiariamente, ao processo do trabalho, ante a lacu
na da CLT. Lembre-se de que, apesar disso, a exceção não tem natureza jurídi
ca de ação, mas sim de mero incidente processual.
Art. 801.0 juiz, presidente ou juiz classista, é obrigado a dar-se por sus
peito, e pode ser recusado, por algum dos seguintes motivos, em relação à
pessoa dos litigantes:
Vejo orts. 111 a 116 do CF, sobre a extinção d os juizes d assistas no Justiço do
Trobolho (Anexo I do CLT).

Mister se faz atualizar o dispositivo já que, com o fim da representação classis
ta, não há mais que se falar em vogal. Reitera-se que o artigo em análise abran
ge não apenas a exceção de suspeição, mas também a de impedimento. Assina
le-se também que o texto ora examinado não concede ao juiz mera faculdade
de dar-se por suspeito ou impedido, obriga-o a fazê-lo, pois a imparcialidade do
juiz é um dos pressupostos da efetividade da Justiça.
A diferença entre impedimento e suspeição está impressa nos arts. 144 e 145
do CPC/2015, distinção esta que só passou a existir a partir do CPC/73. Os mo
tivos que ensejam os impedimentos são objetivos, enquanto aqueles que dão
azo às suspeições são subjetivos. As sentenças proferidas por juiz impedido le
vam à rescisão do julgado (art. 966, II, do CPC/2015), ao passo que as pronun
ciadas por magistrado suspeito levam à nulidade processual. As circunstâncias
de impedimento não se sujeitam à preclusão, enquanto esta se opera normal
mente para os casos de suspeição.
O art. 144 do diploma processual civil de 2015 deve ser aplicado subsidiaria
mente à CLT, pois nossa legislação especializada é omissa quanto à descrição
das hipóteses de impedimento. Assim, proíbe-se o magistrado de atuar nos pro
cessos em que ele mesmo figure como uma das partes, em que tenha intervin
do como procurador de algum dos litigantes, atuado como perito ou como
membro do Ministério Público; também se proíbe a atuação do juiz nos feitos
em que tenha prestado depoimento como testemunha ou naqueles em que já
tenha proferido sentença ou decisão em primeiro grau de jurisdição, bem como
nas situações em que figure como advogado da parte o cônjuge ou qualquer
parente seu até segundo grau; é impedido, também, nos processos em que a
própria parte seja seu cônjuge ou qualquer parente seu até terceiro grau, e, por
fim, quando for parte na causa pessoa jurídica da qual o juiz participe dos ór
gãos de direção ou de administração.
O rol descrito nas alíneas do artigo em análise não é exaustivo, de modo que
pode ser complementado pelas situações mencionadas no art. 145 do CPC/2015
- motivo de foro íntimo, por exemplo - e pela Lei Orgânica da Magistratura.
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Aplicam-se as hipóteses de suspeição e de impedimento não apenas ao magis
trado, mas também aos membros do Ministério Público, ao serventuário da
Justiça e demais membros imparciais do processo, tais como o perito e o intér
prete (art. 148 do CPC/2015).
a) inimizade pessoal;
A exemplo do que ocorre na presente alínea, o art. 145 do CPC/2015 arrola
como suspeito de parcialidade o juiz que for inimigo capital de uma das par
tes, ou seja, que tenha tamanha aversão pela pessoa de qualquer dos litigantes
de modo a parecer, a quem esteja de fora, que não será capaz de julgar com
isenção de ânimo. Trata-se, portanto, de motivo de ordem subjetiva.
b) amizade íntima;
O magistrado que nutre profundo sentimento de afeição e de simpatia por
qualquer das partes também pode ter sua atuação sob suspeita, já que, aos olhos
alheios, pode ser visto como partidário de um dos envolvidos no litígio.
c) parentesco por consanguinidade ou afinidade até o terceiro grau civil;
Trata-se de verdadeira hipótese de impedimento, e não de suspeição, uma
vez que a comprovação do vínculo familiar - por consanguinidade ou por afi
nidade - do juiz com alguma das partes é razão suficientemente forte para ve
dá-lo de exercer suas funções naquele processo. Serão considerados parentes
consanguíneos em Unha reta aqueles que estão ligados entre si em uma relação
de ascendência e descendência, tais como os avós, pais, filhos, netos etc. Con
sanguíneos na linha colateral ou transversal estão as pessoas que têm uma raiz
comum, mas não descendem umas das outras, como os irmãos, primos, tios,
sobrinhos etc.
Abstrai-se o grau de parentesco pela contagem do número de gerações que
separam as pessoas envolvidas. No que tange ao parentesco por linha reta, o
grau é quantificado subindo ou descendo as gerações necessárias para sair de
uma pessoa e chegar à outra. Nesse sentido, pais e filhos são considerados pa
rentes consanguíneos em linha reta de primeiro grau, avôs e netos, em segun
do, e assim sucessivamente.
Observe que a alínea ora comentada não impõe limite de grau para o impe
dimento que envolva parentes consanguíneos em linha reta. Na linha colate
ral, contam-se os graus buscando, primeiramente, o ascendente comum para
depois atingir o outro parente. Como consequência, irmãos são considerados,

746

|

ART. 801

EROTILDE RIBEIRO S. MINHARRO

entre si, parentes consanguíneos na linha colateral em segundo grau; os tios e
sobrinhos, em terceiro e primos são parentes colaterais em quarto grau. Con
vém lembrar que, para efeito dessa alínea, não haverá impedimento entre pri
mos, já que são parentes em quarto grau e o dispositivo limita o impedimen
to somente até o terceiro grau. Desse modo, entre prim os pode ser que haja
apenas suspeição de parcialidade por amizade íntima ou interesse particular
na causa, mas não impedimento.
O parentesco por afinidade é aquele que liga o cônjuge ou o companheiro
aos parentes do outro. Subdivide-se em afinidade por linha reta - genro e so
gros, nora e sogros - e afinidade por linha colateral ou transversal - cunhados.
Frise-se que a dissolução do casamento ou da união estável não põe fim à afi
nidade por linha reta, ou seja, nunca haverá ex-sogro ou ex-nora, diferente
mente do que ocorre com os parentes por afinidade em linha colateral, que dei
xam de ser cunhados. A forma de contagem dos graus é idêntica à dos parentes
por consanguinidade; assim, cunhados são parentes em segundo grau, há so
brinhos por afinidade em terceiro etc. O CC/2002 regulou as disposições ge
rais sobre relações de parentesco nos arts. 1.591 a 1.595.
d ) interesse particular na causa.

O interesse de que trata a alínea em análise abrange não apenas o aspecto
econômico, mas também o interesse político, religioso etc. A título de exem
plo, pode-se mencionar como suspeito de parcialidade o juiz o qual, por con
vicção religiosa, pretenda que uma das partes da demanda sob seu julgamen
to venha a ser vencedora.
Parágrafo único. Se o recusante houver praticado algum ato pelo qual
haja consentido na pessoa do juiz, não mais poderá alegar exceção de suspei
ção, salvo sobrevindo novo motivo. A suspeição não será também admitida,
se do processo constar que o recusante deixou de alegá-la anteriormente,
quando já a conhecia, ou que, depois de conhecida, aceitou o juiz recusado
ou, finalmente, se procurou de propósito o motivo de que ela se originou.
Contrariam ente ao que ocorre com o impedimento - que não se sujeita à
preclusão e que não encontra limite de prazo para a arguição da respectiva exce
ção, de modo a possibilitar até mesmo o ajuizamento de ação rescisória - , o art.
801, parágrafo único, corrobora o entendimento de que os atos praticados por
juiz suspeito podem ser validados desde que o excipiente, após tom ar conhe
cimento dos fatos que levaram à suspeição quede-se inerte ou pratique atos que
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demonstrem a aceitação tácita do magistrado, ou seja, que pratique atos que le
vem a crer que, na sua visão, o juiz continua a ser imparcial.
Porém, a parte não pode ser beneficiada com sua própria torpeza, por isso a
lei não permite que o excipiente seja favorecido com a exceção dilatória se foi
ele próprio quem provocou o motivo da suspeição, por exemplo, ao atacar a
pessoa do juiz e criar embaraços desnecessários no processo.
Art. 802. Apresentada a exceção de suspeição, o juiz ou Tribunal designa
rá audiência dentro de 48 (quarenta e oito) horas, para instrução e julga
mento da exceção.
Via de regra, o réu deve alegar exceção de suspeição ou de impedimento na
mesma oportunidade que tem para apresentar sua defesa, ou seja, na audiên
cia inaugural, fazendo-o em peça autônoma. Entretanto, pode ocorrer de as
partes - autor ou réu - tomarem conhecimento dos motivos que levaram o juiz
a ser inquinado de suspeito apenas no curso do processo; nessas hipóteses, o
prazo para a apresentação da exceção de suspeição, segundo o art. 146 do
CPC/2015, será de quinze dias da ciência desse motivo, sob pena de conside
rar-se aceitação tácita. Quanto à exceção de impedimento, apesar de o diplo
ma processual civil estipular prazo idêntico, por tratar-se de vício que causa a
nulidade absoluta do feito, pode ser alegada a qualquer tempo.
Alguns doutrinadores rechaçam a aplicação do prazo para a interposição da
exceção de suspeição e de impedimento previsto no CPC/2015 e pregam que
a exceção deve ser interposta na primeira oportunidade que a parte tiver de fa
lar nos autos (art. 795, caputy da CLT), corrente à qual nos filiamos. Convém
salientar que, se houver necessidade de instrução do feito, tanto na exceção de
suspeição quanto na de impedimento, a audiência será designada rapidamen
te - em 48 horas - para que o incidente processual possa ser resolvido com ce
leridade. Ao ser recebida a exceção, o juiz poderá, de plano, aceitar a alegação
de impedimento ou de suspeição, de modo a afastar-se do processo e encami
nhá-lo a outro magistrado.
Após o advento da EC n. 24/99, que extinguiu a figura do juiz classista e criou
as Varas do Trabalho, uma questão bastante polêmica passou a pairar sobre essa
matéria: quem teria competência para julgar a exceção quando o magistrado
não a aceitasse de plano? A dúvida justifica-se, senão vejamos: quando havia a
representação classista, se o juiz presidente das então Juntas de Conciliação e
Julgamento fosse arguido como suspeito ou impedido, os dois juizes classistas
reuniam-se e julgavam a exceção, aceitando-a ou rejeitando-a. Agora, caso si
gamos a sistemática celetista, chegaremos ao ponto inusitado de o próprio ma
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gistrado considerado como suspeito ou impedido vir a julgar a exceção na qual
faz parte no polo passivo.
Diante disso, formaram-se duas correntes antagônicas. A primeira entende
que a CLT não é omissa quanto a essa questão já que o art. 653, c, da CLT, tra
ta da matéria e estabelece ser das Varas do Trabalho a competência para julga
mento das exceções arguidas em face de seus membros; de m odo a perm itir
que o mesmo juiz que fora inquinado de suspeito ou impedido profira a deci
são respectiva. Nessa hipótese, a parte que se sentir prejudicada com a decisão
deve manifestar seu inconformismo na primeira oportunidade que tiver de fa
lar nos autos e repeti-lo quando das preliminares do recurso ordinário. A se
gunda corrente entende que, com o fim da representação classista, o dispositi
vo celetista anteriorm ente citado fora tacitamente derrogado, já que não se
pode adm itir que o próprio exceto venha a julgar a exceção da qual faz parte,
aplicar-se-ia o disposto no art. 146, §§ Io, 4o e 5o, do CPC/2015, segundo o qual,
se o juiz não reconhecer a exceção de suspeição ou de impedimento, dará suas
razões, acompanhadas de documentos e, se for o caso, de rol de testemunhas e
as remeterá ao tribunal; este, se entender que a exceção não tem fundamento,
mandará arquivá-la; ao contrário, se vier a julgá-la procedente, remeterá os au
tos ao substituto legal do exceto.
Esta última corrente é, a nosso ver, a mais coerente com o sistema processual
brasileiro, muito embora a jurisprudência dominante no TRT da 2a Região aga
salhe a primeira corrente em homenagem aos princípios da boa-fé e da celeri
dade, pois esse entendimento evita que a parte argúa exceções de suspeição in
fundadas, apenas para protelar o feito. Além do que já foi exposto, há de se
chamar a atenção para o fato de se poder arguir exceção de suspeição ou de im 
pedimento também em segundo grau de jurisdição; nessa hipótese, cabe o jul
gamento ao relator, nos termos do art. 148, § 3o, do CPC/2015.
§ Io Nas Juntas de Conciliação e Julgamento e nos Tribunais Regionais,
julgada procedente a exceção de suspeição, será logo convocado para a
mesma audiência ou sessão, ou para a seguinte, o suplente do membro
suspeito, o qual continuará a funcionar no feito até decisão final. Proceder-se-á da mesma maneira quando algum dos membros se declarar suspeito.
Veja nota deste Capítulo.

Conforme já mencionado, a EC n. 24/99 alterou a organização da Justiça do
Trabalho; logo, deve-se ler Varas do Trabalho onde consta Junta de Conciliação
e Julgamento. Caso seja julgada procedente a exceção ou tenha o magistrado se
dado espontaneamente por suspeito ou impedido, os autos serão remetidos
para o substituto. O artigo utiliza o termo membro, porque à época de sua re
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dação a Justiça do Trabalho era composta por juiz togado e juizes classistas e
qualquer deles poderia ser apontado como suspeito ou impedido.
§ 2o Se se tratar de suspeição de Juiz de Direito, será este substituído na
forma da organização judiciária local.
O dispositivo em análise refere-se à possibilidade prevista no art. 668 da CLT
de, nas comarcas não compreendidas na jurisdição das Varas do Trabalho, os
juizes de direito assumirem a administração da Justiça especializada. Logo, tam
bém esses juizes podem ser arrolados como suspeitos ou impedidos, hipóteses
em que o julgamento da exceção será feito pelo TRT da região à qual estiverem
vinculados, nos termos do a r t 112 da CF, com redação dada pela EC n. 45/2004 e não pelo TJ. Se a exceção for julgada procedente à indicação do substituto,
far-se-á conforme preceitos da organização judiciária da localidade.
Seção VII
D o s Conflitos de Jurisdição

Art. 803. Os conflitos de jurisdição podem ocorrer entre:
Critica-se a expressão conflito de jurisdição, utilizada pela CLT que, segundo
a melhor doutrina, só ocorre quando há conflito entre dois Estados. O CPC/2015,
em seu art. 66, optou pela locução ‘conflito de competência”, mais adequada
às hipóteses. Os doutrinadores alertam que o rol descrito nas alíneas que se se
guem é meram ente exemplificativo, já que existem outras possibilidades de
conflitos de competência ah não enumeradas, por exemplo, juiz do trabalho e
juiz federal.
a ) Juntas de Conciliação e Julgamento e Juizes de Direito investidos na

administração da Justiça do Trabalho;
Vejo noto deste Capítulo.

A expressão Juntas de Conciliação e Julgamento, utilizada nesta alínea, deve
ser substituída por Varas do Trabalho (EC n. 24/99). É possível que haja confli
to de competência entre o juiz de determ inada Vara do Trabalho e o juiz de
direito encarregado de julgar feitos trabalhistas (nos moldes do art. 653, c, da
CLT), em que ambos se entendem competentes para analisar determinada ação conflito positivo - ou o oposto: um a afirmar que a competência é do outro - con
flito negativo.
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b) Tribunais Regionais do Trabalho;
A alínea em epígrafe afirma a possibilidade de conflito - negativo ou positi
vo - de competência entre os diversos TRTs, como na ocorrência de dissídio
coletivo de abrangência de mais de um município. Não se admite, entretanto,
a existência de conflito entre o TRT e Vara do Trabalho a ele vinculada (Súmu
la n. 420 do TST, conforme Resolução n. 137/2005 - DJ 22.08.2005), tam pou
co entre os TRTs e o TST; trata-se de uma questão de hierarquia jurisdicional
e não de conflito de competência, querela que se resolve em favor do órgão mais
elevado.
c) Juízos e Tribunais do Trabalho e órgãos da Justiça Ordinária;
Ação que envolve acidente de trabalho é um exemplo da possibilidade do
conflito de competência entre um juiz do trabalho e um juiz de direito, em que
ambos podem considerar-se por competentes - positivo - ou incompetentes negativo; cabe a solução a um terceiro órgão (STJ).
d) (Revogada pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.)

Art. 804. Dar-se-á conflito de jurisdição:
Conforme já foi explicitado no comentário ao art. 803 deste diploma legal,
melhor seria se o legislador tivesse usado o termo conflito de competência. Res
salte-se que apenas as questões relativas à competência em razão da matéria e
em razão da pessoa é que podem ser objeto de conflito suscitado pelo juiz, já
que a competência em razão do lugar é relativa e se prorroga; dessa forma, não
pode o juiz declará-la ex officio.
a) quando ambas as autoridades se considerarem competentes;
Se dois ou mais juizes se declararem competentes para analisar e julgar uma
mesma ação ou ações conexas, teremos o que a doutrina denomina de confli
to de competência positivo.
b) quando ambas as autoridades se considerarem incompetentes.
No caso de dois ou mais juizes se declararem incompetentes para julgar um
determinado feito ou ações conexas, estaremos diante de um conflito de com
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petência negativo. Note-se que o conflito negativo somente fica evidenciado
quando o magistrado que por último receber os autos afirmar a competência
daquele que anteriormente já tinha se declarado incompetente.
Art. 805. Os conflitos de jurisdição podem ser suscitados:
a) pelos juizes e Tribunais do Trabalho;
Trata-se da hipótese mais comum de conflito de competência.
b) pelo procurador-geral e pelos procuradores regionais da Justiça do
Trabalho;
O Ministério Público é o guardião da lei; logo, se entender que determina
do feito está sendo analisado por juiz que seja absolutamente incompetente,
poderá deflagrar o conflito.
c) pela parte interessada, ou o seu representante.
Não são apenas os juizes, os tribunais e o Ministério Público que podem sus
citar conflito de competência, mas também os litigantes, autor ou réu, desde
que não tenham oposto exceção de incompetência (art. 806 da CLT).
Art. 806. É vedado à parte interessada suscitar conflitos de jurisdição
quando já houver oposto na causa exceção de incompetência.
Com a determinação supra o legislador pretendeu evitar protelações no jul
gamento do feito. O art. 952 do CPC/2015 apresenta disposição semelhante.
Assim, ao opor exceção de incompetência, o interessado escolheu a via que en
tendeu ser a mais adequada; destarte, por não ser possível obterem-se dois pro
nunciamentos judiciais sobre uma mesma questão, ocorreu para ele a preclusão lógica. Saliente-se que referida vedação atinge primordialmente o réu, pois
o autor não tem interesse em opor exceção de incompetência.
Art. 807. No ato de suscitar o conflito deverá a parte interessada produzir
a prova de existência dele.
Quando o conflito de competência for suscitado por magistrado, sua instau
ração será feita mediante a expedição de ofício ao presidente do tribunal que
o solucionará, no qual estarão expostos os motivos que levaram o juiz a decla
rar sua competência - no caso do conflito positivo - ou incompetência - con
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flito negativo. Referido ofício deve fazer-se acompanhar dos documentos comprobatórios das respectivas alegações. Se o suscitante for uma das partes ou o
Ministério Público, o conflito será deflagrado por meio de petição dirigida ao
presidente do tribunal competente para resolvê-lo, petição esta instruída com
os demonstrativos da existência do próprio conflito, bem como da competên
cia ou incompetência do juízo.
Art. 808. Os conflitos de jurisdição de que trata o art. 803 serão resolvidos:
C a p u t com redaçdo dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

Muitos autores entendem que o artigo em apreço teria sido, total e tacitamente, derrogado pelos arts. 102,1, o, e 105,1, d, da CF. Conforme veremos a
seguir, opinamos que apenas algumas de suas alíneas foram derrogadas, enten
dimento este corroborado pela redação dada pela EC n. 45/2004 ao art. 114 da
CF, cujo inciso V estabelece ser da competência da Justiça do Trabalho proces
sar e julgar “os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhis
ta, ressalvado o disposto no art. 102,1, o”, da própria Carta Magna.
a) pelos Tribunais Regionais, os suscitados entre Juntas e entre Juízos de
Direito, ou entre uma e outras, nas respectivas regiões;
Veja nota deste Capítulo.

Se o conflito ocorrer entre juiz do trabalho e juiz de direito, no exercício nor
mal de sua jurisdição, será julgado pelo STJ, uma vez que referidos magistra
dos estão sujeitos a tribunais diversos, conforme preceitua o art. 105,1, dy da
CF - por exemplo: conflito negativo resultante de ação com pedido de indeni
zação por danos materiais sofridos em decorrência de acidente de trabalho. No
entanto, se a hipótese for de conflito entre juiz do trabalho e juiz de direito, in
vestido da jurisdição trabalhista, localizados numa mesma região, a competên
cia será do TRT (art. 678,1, c, 3, da CLT, Súmula n. 180 do STJ e arts. 112 e 114,
V, da CF - ambos com redação dada pela EC n. 45/2004).
b) pelo Tribunal Superior do Trabalho, os suscitados entre Tribunais
Regionais, ou entre Juntas e Juízos de Direito sujeitos à jurisdição de Tri
bunais Regionais diferentes;
Veja nota deste Capítulo.

Havia divergência jurisprudencial e doutrinária quanto ao órgão competen
te para julgar os feitos envolvendo as hipóteses descritas na alínea ora comen
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tada; alguns autores entendiam que os conflitos envolvendo TRTs deveriam ser
dirimidos pelo STJ, por força do art. 105,1, d, da CF - “quaisquer tribunais”;
outros autores, como Wagner D. Giglio (Direito processual do trabalho. 14. ed.
São Paulo, Saraiva, 2005, p. 52), entendiam ser de competência do TST, pois
este seria o “primeiro tribunal, na escala hierárquica ascendente, superior a am
bos os juízos em conflito”. Mesmo antes do advento da EC n. 45/2004 já nos filiávamos a esta última corrente, pois não seria lógico deslocar para a Justiça co
mum a solução de pendência envolvendo exclusivamente tribunais vinculados
a essa Justiça especializada.
Idêntica resposta deveria ser dada quando se tratasse de conflito entre Vara
do Trabalho e juiz de direito - investido da jurisdição trabalhista - sujeitos a
tribunais regionais distintos, ou seja, o órgão competente para dirimir o confli
to será o TST e não o STJ, a jurisprudência dominante deste último, consubs
tanciada na Súmula n. 236, tam bém corroborava esse entendim ento. Atual
mente, não resta dúvida, o art. 114, V, da CF (EC n. 45/2004), fixa, textualmente,
que é da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os con
flitos de competência entre os órgãos com jurisdição trabalhista, não restan
do dúvida de que na hipótese em análise a competência seria do TST. Pelo ex
posto, posicionam o-nos no sentido de que a alínea em epígrafe não foi
revogada.
c) (Revogada pelo Decreto-lei n. 9.797, de 09.09.1946.)

d)
pelo Supremo Tribunal Federal, os suscitados entre as autoridades da
Justiça do Trabalho e as da Justiça Ordinária.
Esta alínea foi tacitamente derrogada, já que, nos termos do art. 105,1, d,
compete ao STJ julgar os conflitos referentes a juizes vinculados a tribunais di
versos, o que significa dizer que o órgão imediata e simultaneamente superior
aos juizes do trabalho e aos juizes de direito não investidos da jurisdição tra
balhista é o STJ e não o STF. Exemplifiquemos: um juiz de direito imbuído de
suas atribuições normais entendeu ser da Justiça trabalhista a competência para
analisar ação envolvendo acidente de trabalho, razão pela qual remeteu o feito
ao distribuidor trabalhista, que enviou os autos a um juiz do trabalho. Este, ao
receber o processo, afirmou que a competência pertence àquele primeiro m a
gistrado, da Justiça Estadual comum. Nesse exemplo, o tribunal encarregado
de julgar o conflito instaurado será o STJ. O mesmo se diga se o conflito tives
se sido instaurado entre o TRT e o TRF ou TJ.
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Art. 809. Nos conflitos de jurisdição entre as Juntas e os Juízos de Di
reito observar-se-á o seguinte:
Veja nota deste Capítulo.

For conta da alteração constitucional introduzida pela Emenda n. 24/99, deve-se ler Varas, em vez de Juntas. O artigo em análise procura explicitar o proce
dimento a ser tomado para instaurar conflito de competência envolvendo jui
zes de primeiro grau de jurisdição. Alguns autores entendem que o dispositivo
em estudo foi tacitamente derrogado pela CF, posicionamento com o qual não
concordamos.
I - o juiz ou presidente mandará extrair dos autos as provas do conflito
e, com a sua informação, remeterá o processo assim formado, no mais bre
ve prazo possível, ao Presidente do Tribunal Regional competente;
Esse inciso determina a extração de cópia reprográfica das peças que conti
verem as provas do conflito e sua remessa ao tribunal encarregado de julgá-lo,
devendo os autos permanecer no juízo a quo. Existem doutrinadores que en
tendem ser mais conveniente, em vez de extrair cópias das peças importantes
para o julgamento do conflito, que se enviem ao tribunal os próprios autos, de
m odo a evitar-se que juiz posteriorm ente declarado incompetente pratique
atos no processo.
II - no Tribunal Regional, logo que der entrada o processo, o presidente
determinará a distribuição do feito, podendo o relator ordenar imediata
mente às Juntas e aos Juízos, nos casos de conflito positivo, que sobrestejam
o andamento dos respectivos processos, e solicitar, ao mesmo tempo, quais
quer informações que julgue convenientes. Seguidamente, será ouvida a
Procuradoria, após o que o relator submeterá o feito a julgamento na pri
meira sessão;
Veja nota deste Capítulo.

Os arts. 955 e 956 do CPC/2015 preveem processamento análogo.Convém
salientar que o pedido de informações apenas se justifica se o suscitante for o
Ministério Público ou uma das partes - autor ou réu; pois, caso o conflito te
nha sido suscitado por um juiz, suas razões já estarão nos autos.
III - proferida a decisão, será a mesma comunicada, imediatamente, às
autoridades em conflito, prosseguindo no foro julgado competente.

ER0T1LDE RIBEIRO S. MINHARRO

ARTS. 809 A 812

|

755

O tribunal decidirá qual o juízo considerado competente e pode até mesmo
declarar que a competência pertence a um terceiro juízo, não participante do
conflito. Nessa mesma oportunidade, o tribunal declarará os atos já praticados
a serem validados ou anulados.
Art. 810. Aos conflitos de jurisdição entre os Tribunais Regionais aplicar-se-ão as normas estabelecidas no artigo anterior.
O disposto no artigo em exame significa que, ainda que o conflito ocorra em
segundo grau de jurisdição, a forma de seu processamento será a mesma descri
ta para o primeiro grau, qual seja, quando o conflito der entrada no tribunal
superior, será feita a distribuição do feito e o relator solicitará as informações
necessárias, podendo, nesse período, determinar o sobrestamento do proces
so. Após a oitiva do Ministério Público, processar-se-á o julgamento do con
flito.
Art. 811. Nos conflitos suscitados na Justiça do Trabalho entre as autori
dades desta e os órgãos da Justiça Ordinária, o processo do conflito, forma
do de acordo com o inciso I do art. 809, será remetido diretamente ao pre
sidente do Supremo Tribunal Federal.
A maior parte da doutrina entende que referido dispositivo fora tacitamente derrogado pelo art. 105,1, d, da CF, que dispõe ser do STJ a competência para
analisar e julgar os feitos envolvendo juizes vinculados a tribunais diversos. Ora,
o conflito entre juizes do trabalho e juizes de direito não investidos na jurisdi
ção trabalhista abarca dois tribunais diferentes; com efeito, o tribunal hierar
quicamente superior a ambos e, portanto, legitimado a resolver a pendência, é
o STJ.
Como já se viu, outra será a solução em caso de conflito entre juiz do traba
lho e juiz de direito investido de jurisdição trabalhista, ligados a uma mesma
região, já que o último estará processualmente vinculado ao TRT, que é, des
tarte, o órgão competente para dirimir o conflito (Súmula n. 180 do STJ e art.
114, V, da CF, com redação dada pela EC n. 45/2004). Nos termos do art. 102,
1,0 , da CF, o conflito que envolve o TST e o STJ será dirimido pelo STF. O mes
mo se diga caso o conflito envolva o TST e juiz federal de primeiro grau.
Art. 812. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n. 9 .7 9 7 , d e 0 9 .0 9 .1 9 4 6 .)
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Seção VIII
D as Audiências

Art. 813. As audiências dos órgãos da Justiça do Trabalho serão públicas
e realizar-se-ão na sede do Juízo ou Tribunal em dias úteis previamente fi
xados, entre 8 (oito) e 18 (dezoito) horas, não podendo ultrapassar 5 (cinco)
horas seguidas, salvo quando houver matéria urgente.
A audiência é a sessão solene e, a princípio, pública, na qual o juiz ouvirá as
partes, as testemunhas ou os peritos e praticará todos os atos destinados a so
lucionar o feito, solução esta que pode ser negociada - conciliação - ou impos
ta - julgamento do feito. Afirmamos que, a princípio, a audiência é pública,
porque há hipóteses em que o interesse público ou a necessidade de preserva
ção da intimidade dos envolvidos exige a declaração do sigilo processual (art.
770 da CLT e art. 189 do CPC/2015), o que autoriza o magistrado a impedir
que terceiros dela participem. Nesse sentido, a própria CF estabelece exceções
ao princípio da publicidade (arts. 5o, LX, e 93, IX, ambos da CF). Via de regra,
as audiências realizam-se no fórum ou no tribunal, mas - desde que cum pri
das as exigências legais - nada impede que o magistrado a faça em outro local,
conforme preceitua o § Io do artigo ora analisado.
A CLT estabelece que os atos processuais trabalhistas podem ser praticados
entre as 6 e as 20 horas; com a adoção do Processo Judicial eletrônico - PJe em
seara trabalhista, os atos processuais podem ser praticados eletronicamente a
qualquer momento, pois o PJe ficará disponível 24 horas por dia, todos os dias
da semana. Porém, o horário para a realização das audiências é mais específi
co e está contido na limitação do art. 770 do diploma consolidado. Isso signi
fica dizer que o juiz pode, a seu critério, fixar o dia e o horário das audiências,
desde que o faça em dia útil, aqui entendido como de segunda a sexta-feira, en
tre 8 e 18 horas. Desse modo, existem Varas que iniciam os trabalhos pela m a
nhã, outras à tarde, mas sempre deve ser observado o horário mínimo de iní
cio - 8 horas - e máximo de término - 18 horas.
O dispositivo em epígrafe preceitua que uma mesma audiência não pode du
rar mais que cinco horas consecutivas; o que nos obriga a estabelecer as dife
renças entre audiência e sessão. A audiência, como já foi dito, é definida como
o ato de ouvir as partes, as testemunhas, os peritos etc., com o objetivo de so
lucionar a lide, seja pela obtenção de um acordo, seja pela prolação da senten
ça. A sessão, por sua vez, é o conjunto das audiências designadas para determi
nado dia. Infere-se, portanto, que uma única audiência não pode ultrapassar o
limite de cinco horas, salvo para dirimir matéria urgente. Nada impede, entre
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tanto, que a sessão do dia exceda esse termo; aliás, geralmente as sessões levam
mais do que cinco horas.
A matéria urgente de que trata esse artigo pode ser entendida como aquela
que, se for deixada para depois, ocasionará irremediável prejuízo - jurídico,
moral etc. - aos litigantes ou terceiros, como audiência de justificação prévia
em arresto; ou audiência na qual o juiz já tenha ouvido o depoimento pessoal
das partes, bem como as testemunhas do autor; nesses casos, deixar para ouvir
as do réu em outra data viria a prejudicar o obreiro, pois a reclamada - de pos
se dos depoimentos até então colhidos - poderia vir a industriar suas testemu
nhas e beneficiar-se juridicamente dessa situação. Muito embora a CLT (art.
849) preveja que as audiências sejam unas, se houver motivo relevante o juiz
poderá cindi-las em audiência inicial (para tentativa de conciliação), audiên
cia de instrução (para oitiva das partes e testemunhas) e audiência de julga
mento, desde que cuide para que não haja prejuízo às partes.
§ Io Em casos especiais, poderá ser designado outro local para a realização
das audiências, mediante edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal, com
a antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
Nada impede que o juiz marque audiência em locais outros que não o fó
rum ou tribunal. Assim, no campo, onde o acesso ao Poder Judiciário é dificul
tado pelas distâncias, é com um que os magistrados dirijam-se, m unidos de
com putador e de secretária de audiência, até localidades mais acessíveis aos
jurisdicionados. Deve-se cuidar, entretanto, para que os interessados tenham
ciência do deslocamento, por meio de edital afixado na sede do juízo ou tribu
nal e outras formas eficientes de divulgação, com antecedência de pelo menos
24 horas.
§ 2o Sempre que for necessário, poderão ser convocadas audiências ex
traordinárias, observado o prazo do parágrafo anterior.
A CLT prevê que as audiências serão unas, mas o excesso de processos faz
com que, na prática, muitos juizes designem audiências iniciais, de instrução
e de julgamento. Além dessas audiências, que ordinariamente acontecem, não
há óbice a que o juiz agende outras, em caráter extraordinário, desde que in
forme os interessados no prazo de 24 horas. Assim é que, mesmo em fase de
execução, é possível a realização de audiência para tentativa de conciliação; ou,
se o juiz não estiver suficientemente convencido, poderá marcar audiência para
esclarecimentos.
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Art. 814. Às audiências deverão estar presentes, comparecendo com a
necessária antecedência, os escrivães ou chefes de secretaria.
Artigo com redaçõo dad a pela Lei n. 409, de 25.09.1948.

Apesar de o processo do trabalho prim ar pelo princípio da oralidade, todos
os atos realizados verbalmente têm de ser reduzidos a termo, razão pela qual o
secretário de audiência é imprescindível para a realização dos trabalhos e deve,
pois, estar no fórum com a devida antecedência, até mesmo para organizar os
processos da pauta. O diploma celetista prevê que ao diretor de secretaria - an
tigo escrivão - cabe secretariar as audiências da Vara, lavrando as respectivas
atas (art. 712, g), porém, na prática, essa atividade é delegada ao secretário de
audiência. Note-se que com o PJe, a lavratura da ata é feita digitalmente ape
nas pelo juiz que presidiu a audiência, nos termos do art. 24 da Resolução n.
94 do CSJT, segundo o qual “as atas e termos de audiência serão assinados di
gitalmente apenas pelo juiz, assim como o documento digital, no caso de au
diências gravadas em áudio e vídeo, os quais passarão a integrar os autos digi
tais, mediante registro em termo”.
Art. 815. À hora marcada, o juiz ou presidente declarará aberta a audiên
cia, sendo feita pelo chefe de secretaria ou escrivão a chamada das partes,
testemunhas e demais pessoas que devam comparecer.
Com o fim da representação classista, o pregão, ou seja, o chamamento das
partes e interessados para adentrarem à sala de audiências para o início dos tra
balhos é feita pelo secretário de audiência, o que não impede que o próprio
juiz, se assim desejar, apregoe-os ou designe uma outra pessoa para fazê-lo - o
oficial de justiça, por exemplo. É bom salientar que o artigo em análise não pre
vê tolerância às partes, que devem estar presentes no horário designado, sob
pena de sofrer as cominações legais, quais sejam: na primeira audiência a au 
sência ou atraso do autor importa em arquivamento do feito e a do réu sujei
ta-o aos efeitos da revelia e confissão quanto à matéria de fato (art. 844 da CLT).
A ausência de qualquer das partes na audiência de instrução, quando intima
das a comparecer sob as cominações legais, im porta na aplicação da pena de
confissão quanto à matéria de fato (Súmula n. 74 do TST, Resolução n. 129/2005,
D J 20.04.2005).
Parágrafo único. Se, até 15 (quinze) minutos após a hora marcada, o juiz
ou presidente não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se,
devendo o ocorrido constar do livro de registro das audiências.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 409, de 25.09.1948.
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Este parágrafo da CLT refere-se à hora aprazada para o início da sessão. As
sim, se o magistrado estiver com mais de quinze minutos de atraso com rela
ção ao horário da realização da primeira audiência do dia, poderão os interes
sados dirigir-se à secretaria da Vara do Trabalho e requerer que o ocorrido fique
registrado em livro próprio, de forma a resguardarem-se de eventual aplicação
de penalidades - arquivamento, revelia, confissão ficta. O parágrafo ora comen
tado teve inspiração no art. 265 do CPC de 1939, que continha disposição idên
tica, não repetida no CPC de 1973. O CPC/2015 trata da matéria no art. 362,
III, porém como a CLT tem regra própria prevalece o disposto no diploma con
solidado.
Já se o juiz estiver presente e se as audiências subsequentes à primeira atra
sarem-se por conta do excesso de serviço, não haverá nada que o advogado
possa fazer. Frise-se que o dispositivo legal em apreço, quando concede os quin
ze minutos de tolerância, dirige-se ao juiz e não aos litigantes e seus advoga
dos. Para os dois últimos, a lei não é indulgente. A OJ n. 245 da SDI-1 corro
bora esse entendim ento, ao afirm ar que não existe previsão legal a tolerar
atraso no horário de comparecimento da parte à audiência. O Estatuto da OAB
(Lei n. 8.906/94) fixa um prazo ainda mais elástico para que os advogados
aguardem a chegada do juiz ao fórum, ao estabelecer, no art. 7o, XX, que o pa
trono da parte deve aguardar até trinta m inutos após o horário designado à
audiência a que ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir
os trabalhos, antes de se retirar do recinto mediante comunicação protocoli
zada em juízo.
Art. 816.0 juiz ou presidente manterá a ordem nas audiências, podendo
mandar retirar do recinto os assistentes que a perturbarem.
Efetivamente, não existe hierarquia entre juizes, advogados e membros do
Ministério Público; mas os trabalhos devem ser conduzidos por alguém e a lei
fixa que o juiz, justamente por sua imparcialidade, é o responsável por esse en
cargo. Portanto, exerce o magistrado, em audiência, o poder de polícia, e deve
manter a ordem e o decoro no local; pode ordenar àqueles que se com porta
rem de maneira inconveniente que se retirem da sala; faculta-se a ele, para tan
to, o uso da força policial, tudo conforme especifica o art. 360 do CPC/2015.
Por fim, deve o juiz estimular que seja m antido o decoro na audiência (art.
360,1, do CPC/2015).
Art. 817.0 registro das audiências será feito em livro próprio, constando
de cada registro os processos apreciados e a respectiva solução, bem como
as ocorrências eventuais.
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Atualmente, o registro das audiências é feito por meio de atas digitadas e in
seridas no sistema PJe. Nas atas descreve-se tudo o quanto ocorreu nas audiên
cias, inclusive eventuais incidentes. Como referidas atas são inseridas no siste
ma PJe, as partes terão livre acesso a elas, sem necessidade de se deslocar até o
cartório da Vara. Conforme já referido alhures, nos processos eletrônicos não
subsiste mais a ideia de que a ata original será assinada pelo juiz (art. 851 da
CLT) e pelo diretor de secretaria (art. 712, g, da CLT), pois basta a assinatura
digital do magistrado. O art. 196 do CPC/2015 estabelece que o CNJ e supletivamente os tribunais regulamentarão a prática e a comunicação oficial de atos
processuais por meio eletrônico.
Registre-se a experiência de alguns tribunais de transmissão on-line das au
diências, o que as torna mais transparentes e evita incidentes de entendimen
to acerca do que efetivamente foi dito ou feito nas sessões.
Parágrafo único. Do registro das audiências poderão ser fornecidas cer
tidões às pessoas que o requererem.
Ao considerar-se que nem todas as regiões do país forneciam cópia da ata de
audiência às partes, bem como ao levar-se em conta que terceiros possam ter
efetivo interesse jurídico em obter informações acerca do ocorrido em audiên
cia, permitia-se que os interessados obtivessem certidão feita a partir da pasta
de registro das audiências. Atualmente, a m aior parte das audiências (salvo
aquelas protegidas pelo segredo de justiça) é lançada ao público no site do
respectivo tribunal, o que torna o dispositivo em análise praticamente em de
suso.
Seção IX
D as Provas

Art. 818. A prova das alegações incumbe à parte que as fizer.
A palavra “prova” é originária do latim probatio, que, por sua vez, emana do
verbo probare, com o significado de examinar, persuadir, demonstrar. A prova
judicial seria, portanto, o resultado do cotejo feito pelo juiz das alegações de
cada um dos litigantes com os meios produzidos para demonstrá-las. Dife
rentemente do que ocorria no período das ações da lei - Direito Romano - ,
hoje em dia o juiz não pode deixar de julgar aduzindo não estar suficientemen
te convencido acerca da existência ou não dos fatos alegados pelas partes; em
outras palavras, nos dias atuais ele não pode pronunciar o non liquet. Destar
te, o magistrado deve, efetivamente, resolver as questões de fato que lhe forem
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apresentadas e não pode escusar-se de julgar alegando insuficiência de provas.
Mas como fazê-lo? A doutrina evoluiu e chegou à conclusão de que a melhor
forma de solucionar esse impasse é por meio das regras de distribuição do ônus
da prova, ou seja, regras que fixam sobre quem recairão as consequências de
um resultado desfavorável na hipótese de as provas não serem adequadamen
te produzidas.
Nesse diapasão, os autores costumam classificar o ônus da prova em subje
tivo e objetivo. O primeiro consiste em saber a qual dos litigantes pertence o
encargo de suportar o risco da prova frustrada; enquanto o ônus objetivo vol
ta-se à figura do juiz, pois, na apreciação das provas, pouco im porta quem a
produziu, o magistrado deve avaliá-la conforme seu livre convencimento mo
tivado, proferindo a decisão. O ônus da prova é, pois, regra de julgamento: se
o fato ficou devidamente provado, o juiz não precisa lançar mão das regras do
ônus da prova; já que, depois de ser produzida a prova, pouco importa quem
a trouxe aos autos. Ao reverso, se o fato não se encontrar provado, não pode o
magistrado escusar-se de julgar; pode, apenas, lançar mão das regras do ônus
da prova e prolatar sentença contrária aos interesses daquele que tinha a facul
dade de fazer a prova e dela não se desincumbiu a contento.
Existe uma corrente minoritária na doutrina a entender que a CLT, ao deter
minar que a prova das alegações incumbe à parte que as fizer, já apresenta re
gra própria sobre a distribuição do ônus da prova, portanto impede a aplica
ção subsidiária do CPC, pois o art. 769 do diploma consolidado só permite a
utilização supletiva do direito comum na hipótese de omissão da lei trabalhista.
Outra parte da doutrina defende a ideia de que o ônus da prova deve recair
sobre aquele que apresente maior aptidão para produzi-la; frisa que, em regra,
no processo do trabalho, é o empregador quem detém essa maior facilidade.
Os idealizadores do CDC, atentos ao fato de que, para a efetiva realização do
direito material, seria preciso dotar o menos favorecido, na relação processual,
de instrumentos para a concretização de seu direito, estabeleceram a possibi
lidade de inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência jurídica
e quando a alegação da parte for verossímil, de modo a atribuir-se a carga probandi àquele cuja produção seja mais acessível. Para os defensores dessa ideia,
no âmbito dos processos que discutem direitos sociais, não existe igualdade en
tre as partes, por isso o tratamento diferenciado em matéria de ônus da prova
no CDC.
A m aior parte da doutrina, entretanto, entende que a regra do art. 818 da
CLT é incompleta e necessita de complemento por parte do art. 373 do CPC/2015,
segundo o qual ao autor cabe a prova quanto ao fato constitutivo do seu direi
to e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.
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Fato constitutivo é definido como aquele que, se provado, leva à consequên
cia jurídica pretendida pelo autor - por exemplo, a alegação de que extrapola
va a jornada normal de trabalho sem a respectiva contraprestação pecuniária.
Fato modificativo é aquele que admite a existência do fato constitutivo, mas al
tera o alcance de seus efeitos - por exemplo, o réu admite a existência das ho
ras extras, mas não na quantidade especificada na petição inicial. Fato impedi
tivo é aquele que, se provado, obsta o obreiro de galgar sua pretensão - por
exemplo, o autor alega ter sido despedido sem perceber a totalidade das verbas
rescisórias; o réu admite que não quitou os títulos da rescisão em sua integralidade e justifica que não o fez porque o empregado cometera falta grave. Ao
ser demonstrada a justa causa, impede-se o autor de receber as verbas busca
das. Fato extintivo é aquele que, caso demonstrado, fulmina o direito preten
dido, de modo a fazer cessar a relação jurídica - por exemplo, o autor alega ter
laborado em regime de sobrejornada sem receber o valor correspondente. O
réu admite que o obreiro extrapolava a jornada normal, mas dem onstra que
efetivamente quitou as horas extras devidas.
Inverter o ônus da prova significa alterar a regra normal de distribuição da
carga probatória estabelecida na lei - por exemplo, o autor alega que foi dis
pensado do trabalho por ato de discriminação do empregador - fato constitu
tivo. O réu diz que não praticou nenhum ato que pudesse ser enquadrado como
discriminatório. Pelas regras normais, seria do autor o ônus de dem onstrar o
fato constitutivo. Entretanto, se o juiz determinar ser do réu a faculdade de pro
var que utilizou critérios objetivos na dispensa, estará invertendo o ônus da
prova. O art. 374 do CPC/2015 fixa as regras da inversão do ônus da prova, dei
xando claro que diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibi
lidade ou à excessiva dificuldade de cum prir o encargo estabelecido no caput
ou à m aior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fun
damentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir
do ônus que lhe fora atribuído.
Conforme já se disse, a prova tem por finalidade convencer o juiz quanto à
existência ou não dos fatos sobre os quais versa a lide. Como se vê, o objeto da
prova são os fatos. Contudo, não são todos e quaisquer fatos que se sujeitam à
dilação probatória. Assim, os fatos a serem provados são aqueles pertinentes,
relevantes e possíveis. Em contrapartida, não necessitam de prova os fatos afir
mados por uma parte e confessados pela outra; os fatos presumidos legalmen
te; os fatos notórios e os fatos admitidos no processo como verdadeiros (art.
374 do CPC/2015).
Via de regra, não se faz prova de direito, exceções feitas ao direito municipal,
estadual, estrangeiro e consuetudinário, quando for determinado pelo juiz (con

ER0T1LDE RIBEIRO S. MINHARRO

ART. 818

|

763

forme preceitua o art. 376 do CPC/2015). Não se provam tampouco as nega
tivas indefinidas - por exemplo, “Nunca estive no Japão” - e os fatos negativos
em si mesmos - por exemplo, “Não sei falar alemão”. Boa parte da doutrina es
tabelece que as demais negativas comportam verdadeiras afirmações e, portan
to, são passíveis de prova - exemplificativamente, se digo que não estava em
Santos, ontem, ao meio-dia, compete-me demonstrar onde estava naquele dia
e horário.
Os autores arrolam os seguintes princípios informadores da prova: a) neces
sidade da prova - não basta às partes fazer meras alegações em juízo, estas têm
que ser cabalmente demonstradas; b) unidade ou comunhão das provas - as pro
vas devem ser avaliadas no seu conjunto; c) lealdade ou probidade das provas há um interesse de todos em que a verdade seja encontrada, sem deformações,
por isso todos devem agir com boa-fé; d) contraditório - a parte contra quem
foi produzida a prova pode impugná-la, produzindo contraprova, razão pela
qual se repelem as provas secretas no direito pátrio; e) igualdade de oportuni
dade de prova - garante-se às partes as mesmas oportunidades para requere
rem e produzirem as provas; f ) legalidade - vincula a produção das provas à
forma prevista em lei; g) imediação - direta intervenção do juiz na instrução,
nos sistema que adotam a oralidade; h) princípio da obrigatoriedade da prova a prova é de interesse do Estado, que deseja ver esclarecida a verdade, logo o
juiz deve compelir as partes a trazerem aos autos as provas que estão em seu
poder, sofrendo sanções em caso de omissões (art. 400 do CPC/2015).
Apesar de a indicação das provas ser de iniciativa das partes, o direito proces
sual brasileiro consagra a concepção publicista do processo, em que vigora o
princípio da autoridade, de modo a estender os poderes do juiz, ao qual cabe
a direção do processo, podendo repelir as provas protelatórias e inúteis (art.
370, parágrafo único, do CPC/2015), ou podendo determinar de ofício a pro
dução de outras provas que entender necessárias à formação de sua convicção
quanto à verdade dos fatos - princípio da iniciativa oficial.
Nas leis trabalhistas, não há uma enumeração dos meios de prova, por isso
a utilização subsidiária do direito comum. O art. 369 do CPC/2015 estabelece
que todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados na lei processual civil, serão hábeis para provar a verdade dos fa
tos em que se funda a ação ou a defesa. O art. 5o, LVI, da CF coíbe a produção
de provas obtidas por meios ilícitos.
No Brasil, são exemplos de meio de prova: o depoimento pessoal das partes,
os depoimentos das testemunhas, os documentos, as perícias e a inspeção ju 
dicial. Todos os meios têm o mesmo valor e não existe nenhum que seja mais
hábil que o outro; cabe ao juiz dar a valoração que cada meio merecer, confor
me seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC/2015). Existem várias
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súmulas e OJs do TST que tratam da questão da prova, como: Súmula n. 338
(registro e cartões de ponto); Súmula n. 212 (princípio da continuidade na re
lação de emprego); Súmula n. 6, VIII (equiparação salarial); OJ n. 233 da SDI1 (valoração da prova).
Por fim, convém relatar que há uma forte corrente doutrinária que advoga a
ideia da “distribuição dinâmica do ônus da prova” em contraposição à “distri
buição estática do ônus da prova” (v. p i r e s , Líbia da Graça. “Teoria e distribui
ção dinâmica do ônus da prova no processo do trabalho”, 2011. Tese de Douto
rado em Direito do Trabalho pela Universidade de São Paulo. Orientador: Sérgio
Pinto Martins). Nos termos dessa teoria, não mais haveria uma regra legal pre
fixada para o ônus da prova (carga estática), mas cabería ao juiz, diante do caso
concreto, fixar nos autos a quem incumbiría a carga probatória para cada m a
téria (carga dinâmica, varia conforme o caso). Um dos pontos positivos da apli
cação desse preceito é a distribuição mais justa da carga probatória, evitando as
chamadas “provas diabólicas”; um dos pontos negativos é a insegurança jurídi
ca. Entretanto, a meu ver, ao contrário do que ensinam diversos doutrinadores,
o CPC/2015 não consagrou a distribuição dinâmica do ônus da prova. O que
existe é o estabelecimento de regras claras de inversão do ônus da prova e não a
chamada “carga dinâmica de distribuição do ônus da prova”, pois na distribui
ção dinâmica não existe nenhuma regra acerca da faculdade probatória, incum
bindo ao magistrado diante do caso concreto fazer a distribuição. No CPC atual,
existe regra estática de distribuição do ônus da prova e o juiz, diante das pecu
liaridades pode invertê-la.
Art. 819.0 depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar
a língua nacional será feito por meio de intérprete nomeado pelo juiz ou
presidente.
O intérprete é um auxiliar da Justiça, cuja presença é indispensável na aná
lise de documento de entendimento duvidoso, redigido em língua estrangeira;
no trabalho de verter, para o português, declarações das partes e testemunhas
que desconheçam o vernáculo ou tenham qualquer outra dificuldade de co
municação; na tradução da linguagem mímica dos surdos-mudos, que não pu
derem transm itir a sua vontade por escrito (art. 162 do CPC/2015). Distinguem-se as figuras do intérprete daquela do tradutor. Com efeito, o primeiro
é auxiliar da Justiça (art. 149 do CPC/2015) e tem função análoga à de perito;
como tal sujeita-se às regras impostas a este e pode até mesmo ser arguido de
impedido ou suspeito. Já o tradutor é contratado pela parte para verter docu
mento em língua estrangeira para o português, juntando-o aos autos.
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A lei (art. 163 do CPC/2015) impede que o juiz nomeie como intérprete pes
soa que não administre livremente seus bens; que tenha sido arrolada como
testemunha ou que tenha funcionado como perito no mesmo processo em que
for feita a interpretação; ou, ainda, que esteja inabilitado ao exercício da pro
fissão por sentença penal condenatória, enquanto durar o seu efeito. Mesmo
que o magistrado conheça a língua estrangeira ou domine a linguagem dos si
nais, não poderá valer-se de conhecimentos pessoais de natureza técnica para
dispensar o intérprete. Este deve agir com lealdade no processo, de modo a in
formar efetivamente o que foi dito ou escrito, sob pena de vir a responder por
crime, conforme determina o art. 342 do CP.
§ Io Proceder-se-á da forma indicada neste artigo, quando se tratar de
surdo-mudo, ou de mudo que não saiba escrever.
Conforme narrado no art. 819 da CLT, o papel do intérprete não se limita a
traduzir o idioma estrangeiro para a língua portuguesa, mas abrange outras
situações, como a tratada no § Io, relativa ao surdo-m udo ou mudo que não
saiba escrever, ou qualquer outra situação em que haja dificuldade de comu
nicação com o mundo exterior. Reitera-se aqui os comentários ao dispositivo
antecedente acerca das funções e limitações do intérprete, bem como a advertên
cia de que, ainda que o magistrado conheça a linguagem dos sinais, não pode
rá valer-se desse conhecimento pessoal para dispensar o intérprete, sob pena
de atentar contra o princípio da publicidade dos atos processuais.
§ 2o Em ambos os casos de que este artigo trata, as despesas correrão por
conta da parte a que interessar o depoimento.
Os gastos - por exemplo, estada e transporte - necessários para a realização
da interpretação serão adiantados pela parte que tiver interesse nos depoimen
tos e, ao final, serão suportados por aquele que sucumbir na demanda. Assim
como os beneficiários da Justiça gratuita podem ser isentos do pagamento dos
honorários periciais (art. 790-B da CLT), entendemos que o mesmo pode ocor
rer com relação às despesas efetuadas com o intérprete, sob pena de inviabilização da prova justamente para os que são hipossuficientes na relação de tra
balho.
Art. 820. As partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presiden
te, podendo ser reinquiridas, por seu intermédio, a requerimento dos Juizes
classistas, das partes, seus representantes ou advogados.
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Veja arts. 111 a 116 da CF, sobre a extinção d os juizes d assistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

De início, convém que sejam feitas duas atualizações ao texto em análise: a
primeira, no que diz respeito à expressão juiz ou presidente, já que, hoje em dia,
não há mais a figura do juiz presidente de Junta. A segunda refere-se aos vo
gais - como eram chamados os juizes classistas antes da CF/88 que foram
extintos pela EC n. 24/99.
Quanto ao conteúdo do artigo em apreço, tem-se que os advogados não po
dem fazer perguntas diretas às partes e testemunhas, pois a CLT possui regra
própria e, por isso, inaplicável o dispositivo do atual CPC que autoriza às par
tes a formularem as questões diretamente aos depoentes (art. 459 do CPC/2015).
Cabe ao juiz, por força do princípio da imediação, colher pessoalmente a pro
va oral, formulando as perguntas que entender pertinentes e intermediando as
questões articuladas pelos litigantes ou seus advogados. Por isso, meras decla
rações escritas relativas aos fatos, ainda que por instrumento público, não subs
tituem os depoimentos pessoais e testemunhais. Note que o art. 848 da CLT
reitera essa assertiva de que as partes e as testem unhas serão inquiridas por
meio do juiz. Dessa forma, o magistrado impede que os causídicos induzam as
respostas dos depoentes e que os intimide.
Nesse sentido, o art. 361, parágrafo único, do diploma processual civil vigen
te, proíbe que os advogados intervenham ou aparteiem durante os depoimen
tos das partes, peritos, assistentes técnicos e testemunhas sem a licença do juiz.
Convém ainda esclarecer que, por meio do depoimento da parte contrária, busca-se obter uma confissão real sobre os fatos da causa; ao passo que, por meio
dos depoimentos das testemunhas, busca-se o convencimento do juiz acerca
da forma como ocorreram os fatos narrados pelas partes.
Art. 821. Cada uma das partes não poderá indicar mais de 3 (três) teste
munhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número
poderá ser elevado a 6 (seis).
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O artigo em apreço limita a três o número de testemunhas por processo nos
feitos que tramitam sob o rito ordinário e a seis na hipótese de inquérito para
apuração de falta grave. Quando se tratar de feito que tram ita pelo rito sumaríssimo, esse número será reduzido a duas testemunhas para cada parte, con
forme determina o art. 852-H, § 2o, da CLT. A doutrina tem entendido que,
quando houver mais de um autor no polo ativo, por ter partido deles a inicia
tiva de litigar de maneira agrupada, só terão direito a ouvir três testemunhas -
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ao todo e não para cada litisconsorte - no procedimento ordinário e duas no
sumaríssimo. Isso se deve ao fato de ter sido dos autores a opção para forma
ção do litisconsórcio, o que pressupõe renúncia à oitiva a um número maior
de testemunhas. O mesmo não ocorrerá quando houver mais de um réu no
polo passivo, caso em que se admite que cada um apresente três testemunhas
no rito ordinário e duas no sumaríssimo, pois os réus não tiveram a escolha de
litigar separadamente.
Art. 822. As testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas
faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando
devidamente arroladas ou convocadas.
Ressalvadas as hipóteses de impedimento, de suspeição, de incapacidade e as
exceções previstas no art. 448 do CPC/2015 - sigilo profissional e dano grave
a si, cônjuge ou parentes até segundo grau - , é dever de todo cidadão compa
recer a juízo para prestar depoimento como testemunha quando conclamado
a fazê-lo. Esse dever legal decorre do disposto no art. 378 do diploma proces
sual civil de 2015, segundo o qual “ninguém se exime do dever de colaborar
com o Poder ludiciário para o descobrimento da verdade”.
Assim, não pode o indivíduo, sem motivo juridicamente relevante, escusar-se de depor, sob pena de pagar a multa prevista no art. 730 do diploma con
solidado. Da mesma forma, não pode o empregador impedir ou tentar impe
dir a testemunha de comparecer para depor, ou puni-la com o despedimento;
se o fizer, incorrerá em multa a ser aplicada pela Vara do Trabalho (art. 729, §§
I o e 2o, da CLT). Além da proteção mencionada, quando comparece a juízo
para depor a testemunha não sofre nenhum desconto salarial pela falta ao tra
balho, nem diminuição na contagem do tempo de serviço, desde que requeira
o competente atestado de comparecimento fornecido pela Vara do Trabalho
correspondente. O art. 463, parágrafo único, do CPC/2015 estabelece que o de
poimento prestado em juízo é considerado serviço público, o que, por si só, já
impede que a testemunha sofra prejuízo em seu patrim ônio para o exercício
desse dever.
Art. 823. Se a testemunha for funcionário civil ou militar, e tiver de depor
em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer
à audiência marcada.
O termo funcionário^ mencionado neste artigo, está empregado em seu signi
ficado técnico restrito, como sinônimo de servidor público sujeito ao regime
estatutário. A nosso ver, tanto o empregado público, assim entendido o servi
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dor público sujeito ao regime celetista, quanto o funcionário público civil - es
tatutário - e o militar comparecerão para depor independentemente de inti
mação ou notificação (na forma do art. 825 da CLT).
Apenas na impossibilidade de com parecimento, pelo fato de a audiência
realizar-se no mesmo horário de expediente do funcionário público civil - es
tatutário - ou militar, é que será necessária a requisição junto a seus superio
res, que o liberarão para que se apresente ao fórum à hora designada. O em 
pregado público sujeita-se às regras do celetista inclusive quanto à forma de
comparecimento a juízo como testemunha e consequências da ausência. O art.
455, § 4o, III, do CPC/2015, apresenta disposição semelhante ao artigo em epí
grafe.
Art. 824. O juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de
uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham de depor no
processo.
Tanto a CLT como o CPC (art. 456 do CPC/2015) estipulam que o juiz cui
dará para que as testemunhas que ainda não prestaram depoimento não par
ticipem da oitiva das demais. Essa incomunicabilidade é necessária para que
não haja influência externa no depoimento das testemunhas, que deverão com
parecer a juízo para dizer aquilo que sabem, sem distorcer a verdade dos fatos.
Pudessem umas ouvir os depoimentos das outras, a declaração em juízo pode
ría restar viciada, contaminada pelas informações anteriormente ouvidas.
Art. 825. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente
de notificação ou intimação.
O artigo ora comentado refere-se aos processos que tram itam pelo rito or
dinário, já que os relativos ao procedimento sumaríssimo possuem dispositi
vo próprio (art. 852-H, §§ 2o e 3o). No processo do trabalho, a regra é a do com
parecimento espontâneo da testem unha para prestar depoimento, de modo
que não existe, a princípio, a necessidade de rol. Entretanto, convém que o in
teressado já saiba, de antemão, a qualificação e o endereço das testemunhas por
ele escolhidas, pois, na hipótese de não comparecimento, estas serão intim a
das, nos termos do parágrafo único transcrito anteriormente e, para tanto, mis
ter se faz o conhecimento desses dados.
Muito embora a CLT contenha dispositivos próprios tratando da forma de
comunicação à testemunha acerca da audiência em que for convidada a depor,
na prática, por força do princípio da celeridade, muitos juizes adotam o dis

ER0T1LDE RIBEIRO S. MINHARRO

ART. 825

|

769

posto no art. 455, § 2o, do CPC/2015, segundo o qual, na audiência inaugural,
o interessado pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência de ins
trução, independentemente de intimação; presumindo-se, caso a testemunha
não compareça, que a parte desistiu de ouvi-la; trata-se da fórmula de se tra
zer a testemunha “independentemente de intimação, sob pena de preclusão”.
Outra maneira, utilizada na prática trabalhista, intermediária entre as duas so
luções expostas, é a de se permitir que o próprio litigante retire as intimações
na secretaria da Vara e entregue-as às testemunhas, que passarão o respectivo
recibo, o qual será acostado aos autos; assim, caso não compareçam apesar de
regularmente intimadas, as testemunhas sofrerão as consequências legais.
Parágrafo único. As que não comparecerem serão intimadas, e x o fficio ou
a requerimento da parte, ficando sujeitas a condução coercitiva, além das
penalidades do art. 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à inti
mação.
Se a testemunha, devidamente convidada pelas partes, sem justo motivo, não
comparecer à audiência designada, o juiz - por sua própria iniciativa ou a re
querimento dos interessados - determinará sua intimação. Para tanto, deverá o
interessado fornecer ao magistrado o endereço e a qualificação da testemunha
recalcitrante. Essa intimação poderá ser feita via postal, por oficial de justiça, ou
ainda ser retirada na secretaria da Vara e entregue diretamente pela parte.
Se, após ser devidamente intimada por uma das formas já descritas, a teste
munha mais uma vez deixar de comparecer, o juiz poderá determinar sua con
dução coercitiva, ou seja, por oficial de justiça, que a acompanhará do local
onde for encontrada até o fórum; tudo isso sem prejuízo da aplicação da m ul
ta prevista no art. 730 do diploma consolidado. Entretanto, se a testemunha
dem onstrar que sua ausência decorreu de motivo justificado, este entendido
como doença que impeça sua locomoção até o fórum , inundação na cidade
que a impediu de chegar ao destino etc., o magistrado não poderá aplicar a
pena pecuniária.
Convém lembrar que a parte interessada na oitiva da testemunha deve in
formar a ausência desta logo no início da audiência para que possam ser to 
madas as providências previstas neste artigo sem cindir a prova; caso contrá
rio, ou seja, se a parte comunicar o ocorrido ao juiz no meio ou no final dos
trabalhos, o indeferimento da oitiva da testemunha não será considerado cer
ceamento de defesa, ante a proibição de se dividir a prova oral. Maiores deta
lhes acerca dos depoimentos das testemunhas serão analisados nos comentá
rios aos arts. 828 e 829 da CLT.
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Art. 826. É facultado a cada uma das partes apresentar um perito ou
técnico.
O art. J ° d a Lei n. 5.584, de 26.06.1970, dispõe de m odo diverso.

O artigo em análise foi tacitamente derrogado pelo art. 3o da Lei n. 5.584/70.
O art. 156 do CPC/2015 estabelece que, quando a prova do fato depender de
conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito e não po
derá valer-se de conhecimentos pessoais para dispensar a prova técnica quan
do esta for exigida por lei - por exemplo, nas hipóteses de análise de existên
cia de insalubridade ou periculosidade. Atualmente, existe apenas um perito,
nomeado pelo juiz, sendo que, às partes, faculta-se a indicação de assistentes
técnicos, cujo parecer será apresentado no mesmo prazo assinalado ao expert
judicial, sob pena de desentranhamento dos autos.
Os assistentes técnicos, por serem de confiança daqueles que fizeram sua in
dicação, não prestam compromisso e, portanto, não se sujeitam às regras de
suspeição e impedimento. O perito, ao contrário, é um auxiliar de confiança
do juízo e, por isso, presta o compromisso de relatar a verdade em seu laudo.
Não obstante, se vier a fazer afirmação falsa, calar ou negar a verdade, comete
rá crime de falsa perícia contra a administração da Justiça, nos termos do art.
342 do CP.
Art. 827.0 juiz ou presidente poderá arguir os peritos compromissados
ou os técnicos, e rubricará, para ser junto ao processo, o laudo que os pri
meiros tiverem apresentado.
O perito, conforme afirmado no artigo anterior, presta compromisso peran
te a Vara do Trabalho. Os assistentes técnicos, por força do art. 3o da Lei n.
5.584/70, estão dispensados de prestá-lo, já que, via de regra, declaram no lau
do aquilo que atende aos interesses da parte que o contratou. Não com parti
lhamos da opinião de uma parte da doutrina segundo a qual, por força do art.
466, § Io, do CPC/2015, não haveria mais necessidade de o expert judicial pres
tar compromisso.
Nesse ponto, a CLT contém dispositivo próprio e, portanto, não se pode uti
lizar o diploma processual civil subsidiariamente. Na prática, o magistrado não
mais rubrica o laudo dos peritos. Ao ser apresentado o trabalho pericial, em
respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório, abre-se prazo para
que as partes sobre ele se manifestem, e pode o juiz, a seu critério, remeter os
autos novamente ao perito para que preste os esclarecimentos necessários. O
juiz, caso entenda conveniente, pode determinar que o perito compareça à au
diência para ser ouvido acerca do laudo, providência esta bastante incomum,
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já que todas as dúvidas podem ser dirimidas, por escrito, pelos esclarecimen
tos periciais. Se o perito demonstrar falta de conhecimento técnico ou cientí
fico para desincumbir-se de seu encargo ou sem justo motivo retardar a entre
ga do laudo, poderá o magistrado substituí-lo, comunicando o ocorrido a seu
órgão de classe e imputando-lhe multa compatível com o valor dado à causa
aliado ao possível prejuízo decorrente do atraso (art. 468 do CPC/2015).
Convém frisar que, nos termos do art. 479 do CPC/2015, o juiz não está obri
gado a aceitar as conclusões exaradas no laudo pericial, já que pode formar sua
convicção com outros elementos constantes nos autos; em outras palavras,
aproveitam-se os dados técnicos lançados no trabalho pericial, mas ao juiz cabe
dizer o direito no caso concreto com base em seu livre convencimento m oti
vado, que pode ter sido formado pelo conjunto probatório.
Os honorários do perito serão pagos pela parte sucumbente no pedido rela
cionado à perícia, salvo se beneficiária da Justiça gratuita (art. 790-B da CLT).
Já os assistentes técnicos serão remunerados pela parte que os contratou, inde
pendentemente do resultado do laudo (Súmula n. 341 do TST). A jurisprudên
cia tem entendido ser ilegal, em sede trabalhista, quando se tratar de lide en
volvendo empregado e empregador, exigir-se o depósito de honorários periciais
prévios, uma vez que não é possível saber, antes da realização do laudo, quem
será sucumbente no objeto da perícia (entendimento consubstanciado na OJ
n. 98 da SDI-2 do TST - DJ 22.08.2005). Aqueles que defendem ser possível a
exigência de depósito prévio o fazem com base no art. 95, §§ Io e 2o, do CPC/2015.
Art. 828. Toda testemunha, antes de prestar o compromisso legal, será
qualificada, indicando o nome, nacionalidade, profissão, idade, residência,
e, quando empregada, o tempo de serviço prestado ao empregador, ficando
sujeita, em caso de falsidade, às leis penais.
A testemunha é devidamente qualificada e, depois, presta compromisso; ou
seja, obriga-se a dizer a verdade, sob as penas da lei. A qualificação ocorre para
que se possa, efetivamente, localizar a testemunha para que responda por crime
se porventura vier a falsear a verdade. O art. 342 do CP capitula como crime a
afirmação falsa, a negação da verdade ou o silêncio quanto a esta. Referido tipo
penal exige necessariamente o dolo; dessa forma, não há a forma culposa; as
sim, se a testemunha nada souber acerca do assunto, não estará cometendo ne
nhum crime se disser que desconhece os fatos. Em outras palavras, exige-se que
a testemunha tenha consciência de que falta com a verdade.
A pena varia de um a três anos e multa, e pode ser aumentada em um terço
se o crime for praticado mediante suborno. Nos termos da lei, o fato deixará
de ser punível se, antes da prolação da sentença, o agente retratar-se ou decla
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rar a verdade. Como decorrência do tipo penal mencionado anteriormente, o
magistrado, após a qualificação e antes de iniciar a colheita do depoimento, ad
verte a testemunha de que ela deve falar a verdade, sob pena de sofrer as con
sequências penais.
Nesse ponto, convém ressaltar que m uito em bora o art. 447, § Io, III, do
CPC/2015 admita como testemunha os menores de 16 e 17 anos de idade, con
cordamos com os doutrinadores que expõem que, em razão da inimputabilidade penal dos menores de 18 anos, não há como compromissá-los, pois - ain
da que faltem com a verdade - não poderão ser penalmente punidos. Desse
modo, aquele que se encontra na faixa etária de 16 a 17 anos poderá, no máxi
mo, ser ouvido como informante. Nenhuma testemunha, entretanto, será obri
gada a depor acerca de fatos que acarretem graves danos a si ou a seu cônjuge
e a seus parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral em segun
do grau; ou sobre fatos a cujo respeito deva guardar segredo por força da pro
fissão (art. 448 do CPC/2015).
Parágrafo único. Os depoimentos das testemunhas serão resumidos, por
ocasião da audiência, pelo chefe de secretaria da Junta ou funcionário para
esse fim designado, devendo a súmula ser assinada pelo Presidente do Tri
bunal e pelos depoentes.
Parágrafo com redaçõo ajustada n o s termos da Lei n. 409, de 25.09.1948.
Veja nota deste Capítulo.

As declarações das testemunhas são reduzidas a termo pelo juiz para que não
se percam no tempo, mormente se considerarmos que, diferentemente do que
ocorre no processo civil, ainda não há unanim idade entre os doutrinadores
quanto à aplicação do princípio da identidade física do juiz no processo do tra
balho, sendo certo que, na reforma de sua jurisprudência, efetivada periodica
mente pelo Colendo TST, este cancelou a Súmula n. 136, que estabelecia que o
princípio em apreço não seria aplicável às Varas do Trabalho. Não obstante re
ferido cancelamento, ainda, mantém-se a Súmula n. 222 do STF, que diz que
“o princípio da identidade física do juiz não é aplicável às Juntas de Concilia
ção e Julgamento da Justiça do Trabalho”, leia-se “Varas do Trabalho”. Assim,
pode ocorrer de um magistrado colher a prova oral e outro vir a proferir a de
cisão, o que restaria impossível se o primeiro não tivesse transcrito em ata tudo
o quanto lhe fora dito pelos depoentes. A falta de assinatura dos depoimentos
pelas partes e testemunhas não acarreta nenhum a nulidade, já que o juiz e os
funcionários públicos têm fé pública. Atualmente, algumas Varas do Trabalho,
em caráter experimental, têm gravado (áudio) ou filmado (audiovisual) suas
audiências, medida que, se vier a ser adotada de modo definitivo e geral, inso-
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fismavelmente trará mais segurança às relações processuais e maior grau de
certeza nos julgamentos. Tanto nas Varas que tramitam pelo PJe como naque
las em que há gravações de áudio e vídeo apenas o juiz assina digitalmente a
ata.
Art. 829. A testemunha que for parente até o terceiro grau civil, amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes, não prestará compromisso, e seu
depoimento valerá como simples informação.
O artigo em análise é incompleto; portanto, devemos recorrer, supletivamente, ao disposto no art. 447 do CPC/2015, para declarar que podem depor como
testemunhas todas as pessoas exceto as incapazes, impedidas ou suspeitas. São
considerados incapazes de depor como testemunhas os interditados por de
mência, os que, à época dos fatos, não conseguiam discerni-los, ou aqueles que
à época de depor não estivessem habilitados a transm itir suas percepções, os
menores de 16 anos, o cego e o surdo, quando a ciência do fato depender dos
sentidos que lhes faltam.
São impedidos de prestar depoimento como testemunha: o cônjuge; o ascen
dente e o descendente em qualquer grau, ou o colateral até terceiro grau, de al
guma das partes por consanguinidade ou afinidade (veja com entário ao art.
801, c), salvo se o exigir o interesse público; aquele que é parte na causa e os
que intervém em nome de uma das partes, como tutores, os representantes das
pessoas jurídicas; o juiz; o advogado e outros que assistam ou tenham assisti
do às partes.
São suspeitos de depor como testemunhas: o condenado por crime de falso
testemunho, cuja decisão tenha transitado em julgado; aqueles que, por seus
costumes, não sejam dignos de fé; o inimigo capital da parte ou seu amigo ín
timo; e aqueles que, de alguma forma, possuam interesse no litígio.
Se o magistrado entender estritamente necessário, colherá o depoimento da
queles considerados impedidos ou suspeitos, porém não como testemunhas,
mas como meros informantes; dessa forma, não prestarão o compromisso de
dizer a verdade e, portanto, não estarão sujeitos às penalidades pelo crime de fal
so testemunho. A força probante dos depoimentos colhidos nestas condições
será avaliada pelo juiz, que dará a valoração que esse depoimento possa mere
cer diante do conjunto probatório. O TST não considera suspeita a testemu
nha que demanda ou demandou em face da mesma reclamada, nos termos de
sua Súmula n. 357.
Para que o interessado possa opor-se ao depoimento de uma testemunha in
capaz, suspeita ou impedida, deve contraditá-la logo após a qualificação e an
tes que esta venha a prestar compromisso, sob pena de preclusão temporal. Se
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a testemunha negar a contradita, haverá a possibilidade de o interessado vir a
prová-la por meio de documentos ou de testemunhas (art. 457, §§ Io e 2o, do
CPC/2015). Se for indeferida a contradita, a testemunha será ouvida norm al
mente; ao contrário, se for acolhida a contradita, o depoente será dispensado
ou será ouvido como mero informante.
Art. 830. O docum ento em cópia oferecido para prova poderá ser decla
rado autêntico pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 11.925, de 1704.2009.

Documento é todo objeto que possa ser utilizado como prova de um fato
alegado nos autos; consequentemente, será considerado documento não ape
nas a representação que contenha escritos, mas também as fotografias, as fitas
de vídeo, as gravações etc., desde que obtidos de forma lícita. O CPC/2015 cor
robora essa assertiva em seu art. 422, segundo o qual qualquer reprodução me
cânica, como a fotográfica, cinematográfica, fonográfica ou de outra espécie,
faz prova dos fatos ou das coisas representadas, se aquele contra quem foi pro
duzida admitir-lhe a conformidade; sendo certo que, se for impugnada a au
tenticidade da reprodução, será possível a realização de prova pericial. Frise-se
que o reclamante deve juntar à peça inicial toda a documentação necessária
para fazer prova de seu direito (art. 787 da CLT) e a reclamada deve fazê-lo
quando da apresentação da defesa (art. 845 da CLT), exceção feita ao documen
to novo, que pode ser juntado aos autos a qualquer tempo. Entende-se por do
cumento novo aquele destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos ar
ticulados na exordial ou na defesa, ou aquele apto a fazer contraprova (art. 435
do CPC/2015). Ante os princípios do contraditório e da ampla defesa, toda vez
que o juiz aceitar a juntada de novos documentos deve abrir prazo para que a
parte contrária manifeste-se sobre eles; se esse prazo não for concedido e os
documentos influenciarem na formação da convicção do juiz em prejuízo ao
litigante preterido, será nula a sentença prolatada.
Até o advento da Lei n. 11.925/2009, o artigo em análise determinava que so
mente seriam aceitos como válidos os documentos originais ou em certidões
autênticas. Consideravam-se certidões autênticas as declarações efetuadas por
tabeliães, escrivães ou funcionários públicos acerca do conteúdo dos documen
tos registrados em seus livros ou de autos processuais. Aceitavam-se ainda os
documentos quando estivessem revestidos da forma pública, ou seja, cópia de
documentos cuja autenticidade fosse atestada por um oficial público. Por fim,
aceitava-se que o documento fosse juntado de forma simples, ou seja, quando
a cópia fosse conferida com o original pelo juiz ou pelo tribunal.
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Mesmo antes da mudança legislativa, boa parte da doutrina já entendia que
a simples impugnação do documento por falta de autenticação, isto é, a mera
insurgência quanto à forma de sua apresentação, sem a respectiva impugnação
quanto ao seu conteúdo, não era suficiente para ensejar seu desentranhamento dos autos, m orm ente se fosse docum ento comum às partes. Esse entendi
mento alicerçava-se nos princípios da lealdade processual e da instrumentalidade, e estava acompanhado pela jurisprudência dominante, conforme se pode
observar pela OJ n. 36 da SDI-1 do TST (título alterado e inserido dispositivo,
DJ 20.04.2005).
Atualmente, em consagração aos princípios da boa-fé processual, da simpli
ficação dos procedimentos, da economia processual e em homenagem ao que
já se fazia há décadas na prática, presume-se verdadeira a cópia do docum en
to cuja autenticidade fora atestada pelo próprio advogado da parte que a jun
tou aos autos. Note-se que o advogado que autenticou a cópia reprográfica da
documentação e a carreou aos autos responsabiliza-se pessoalmente nas esfe
ras cível e criminal, se demonstrada a falsidade dessas reproduções. O CP, em
seu art. 298, estipula que “falsificar, no todo ou em parte, documento particu
lar ou alterar documento particular verdadeiro” acarreta àquele que praticou
a ação uma pena de reclusão que varia de 1 a 5 anos, além de multa pecuniá
ria. Na mesma pena incorre aquele que fizer uso de qualquer dos papéis falsi
ficados ou alterados descritos nos arts. 297 a 302 do mesmo diploma penal. No
sistema do PJe os documentos serão digitalizados e os originais, guardados para
posterior confrontação, pelo menos até o prazo decadencial da ação rescisória
(§ 2o do art. 13 da Res. n. 94, do CSJT). Estabelece o art. 13 da mencionada Re
solução que os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e
os docum entos digitalizados e juntados aos autos pelos órgãos da Justiça do
Trabalho e seus auxiliares, pelos membros do Ministério Público, pelas procu
radorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força probante dos
originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração. O §
Io fixa que incumbirá à parte zelar pela qualidade dos documentos juntados
por qualquer meio, especialmente quanto à sua legibilidade, para o que se re
comenda não utilizar papel reciclado, em virtude de dificultar a respectiva vi
sualização posterior.
Parágrafo único. Impugnada a autenticidade da cópia, a parte que a
produziu será intimada para apresentar cópias devidamente autenticadas
ou o original, cabendo ao serventuário competente proceder à conferência
e certificar a conformidade entre esses documentos.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.925, de 17.04.2009.
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Cabe à parte contrária, se entender que as cópias dos documentos carreados
aos autos não se coadunam com os originais, apontar essa irregularidade na
primeira oportunidade que tiver de falar nos autos, sob pena de preclusão (in
teligência do art. 795 da CLT). Feita essa comunicação nos autos, o juiz deter
minará que sejam juntados os documentos originais ou as cópias autenticadas
por um oficial público. Como o parágrafo em análise nada mencionou acerca
do prazo, tem-se que essa providência deve ser tomada em cinco dias. Trazidos
os originais ou as cópias autenticadas por oficial público, o serventuário da Jus
tiça comparará um a um os documentos e as cópias para certificar nos autos
se estas conferem ou não com os originais. Se estiverem conforme, o processo
seguirá normalmente e a parte que apontou irregularidade inexistente pode vir
a sofrer as consequências da litigância de má-fé. Ao contrário, se o serventuá
rio declinar que efetivamente não conferem com os originais, certificará essa
circunstância nos autos e o Poder Judiciário oficiará os órgãos competentes
para a aplicação da legislação cível e penal pertinente, sem prejuízo da aplica
ção das penas pela litigância de má-fé. Nos termos do art. 13, § 3o, da Res. n.
94 do CSJT, no PJe a arguição de falsidade do documento original será proces
sada eletronicamente na forma da lei processual em vigor. No que tange aos
documentos cuja digitalização mostre-se tecnicamente inviável devido ao gran
de volume ou por motivo de ilegibilidade, deverão ser apresentados em secre
taria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição eletrônica comu
nicando o fato. Após o trânsito em julgado, os referidos docum entos serão
devolvidos, incumbindo à parte preservá-los até o final do prazo para propositura de ação rescisória, quando admitida.
Seção X
Da Decisão e sua Eficácia

Art. 831. A decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a pro
posta de conciliação.
O juiz fará duas propostas de conciliação obrigatórias: antes do recebimen
to da defesa (art. 846 da CLT) e depois de aduzidas as razões finais (art. 850 da
CLT). Se a segunda tentativa obrigatória de composição restar infrutífera, ca
berá ao juiz proferir a decisão.
No artigo em epígrafe, o vocábulo decisão está empregado como sinônimo
de sentença. Esta última pode ser definida como o ato do juiz que põe fim ao
processo em primeiro grau de jurisdição, com ou sem julgamento do mérito.
As sentenças classificam-se em: a) definitivas - definem o feito, julgando o mé
rito da causa; b) terminativas - põem fim ao feito sem julgamento do mérito.
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Parágrafo único. No caso de conciliação, o term o que for lavrado valerá
como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contri
buições que lhe forem devidas.
Parágrafo com redaçõo dada pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.

A doutrina costuma distinguir os institutos da renúncia, da transação e da
conciliação. Renunciar significa ter certeza da existência do direito e, ainda as
sim, dele abdicar, unilateralmente, sem obter nada em troca; em suma, a renún
cia exige dois pressupostos: a) a certeza do direito; b) a unilateralidade - só uma
das partes abre mão do que entende ser seu. Sob a óptica do empregado, via de
regra, os direitos trabalhistas são irrenunciáveis. A transação, ao contrário, en
volve dúvida quanto ao direito buscado e à bilateralidade, isto é, na dúvida so
bre se obterão ou não êxito em uma eventual demanda, ambos os envolvidos
cedem e chegam a um consenso. A transação extrajudicial é prevista expressa
mente quando feita perante as Comissões de Conciliação Prévia (arts. 625-A a
625-H da CLT).
A conciliação é a transação quando efetuada sob a tutela do Poder Judiciá
rio. As duas tentativas conciliatórias obrigatórias e o disposto no art. 764 da
CLT (caput e § Io) demonstram que a conciliação não é apenas aceita no proces
so do trabalho, mas é, sobretudo, estimulada pelo sistema vigente. O artigo em
comento fixa que o termo por intermédio do qual o juiz homologa a concilia
ção tem força de sentença transitada em julgado e dele não se pode recorrer.
É inaplicável à espécie, portanto, o disposto no art. 966, § 4o, do CPC/2015,
que trata de ação anulatória, já que o diploma processual trabalhista apresen
ta regra própria acerca da questão. Logo, se o termo que homologa a concilia
ção vale para os litigantes como decisão irrecorrível, o modo de atacá-lo não
seria por meio de ação anulatória, mas sim por ação rescisória (veja comentá
rio feito ao art. 836 da CLT acerca da ação rescisória). Nesse mesmo sentido,
cristalizou-se a jurisprudência, consubstanciada na Súmula n. 259 do TST, se
gundo a qual só por rescisória é atacável o term o de conciliação previsto no
parágrafo único do art. 831 da CLT. Porém, a Lei n. 10.035/2000, que regu
lamentou o atual art. 114, VIII, da CF, fez uma ressalva à regra geral de que o
termo de conciliação homologado pelo juiz vale como decisão irrecorrível, pois
permite que o Instituto Nacional da Seguridade Social não seja abarcado pelo
manto da coisa julgada; em outras palavras, se a União tiver interesse, poderá
recorrer dessa sentença por meio de recurso ordinário, na qualidade de tercei
ro interessado.
Saliente-se que o artigo em análise deixa claro não ser em qualquer hipóte
se que a autarquia pode recorrer, mas apenas naquelas em que houver contri
buições que lhes forem devidas. Não pode o INSS, por exemplo, recorrer por
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que entendeu baixo o valor acordado entre as partes, pois lhe faltaria interesse
processual para tanto. Note-se que, por ser um ente público, o INSS possui al
guns privilégios, entre os quais, prazo em dobro para apresentar o apelo (De
creto-lei n. 779/69), não pagamento de custas (art. 790-A da CLT) e dispensa
de depósito recursal.
Alguns autores questionam a constitucionalidade da parte final do parágra
fo único do artigo em apreço, aduzindo que o atual art. 114, VIII, da CF (já
atualizado pela EC n. 45/2004), ao estabelecer que a Justiça do Trabalho tem
competência para executar, de ofício, as contribuições sociais previstas no art.
195,1, a, e II, e seus acréscimos legais das sentenças que proferir, afastou a pos
sibilidade de a autarquia federal participar da fase cognitiva do processo. As
sim, perm itir que o INSS recorra das sentenças homologatórias de acordos
firmados antes da fase de execução é autorizar que participe da fase de conhe
cimento, enquanto a Carta Magna admite tão somente que participe da fase de
execução. Apesar da força desses argumentos, a parte final do art. 831, parágra
fo único, da CLT continua em plena vigência, tendo o INSS sido intimado dos
acordos firmados e deles recorrido.
Art. 832. Da decisão deverão constar o nom e das partes, o resum o do
pedido e da defesa, a apreciação das provas, os fundamentos da decisão e a
respectiva conclusão.
No processo do trabalho, tanto os feitos que seguem o procedimento ordi
nário quanto os processos de alçada exigem que a sentença apresente os seguin
tes requisitos essenciais - relatório, fundamentação e dispositivo sendo cer
to que a ausência de um deles torna nulo o julgado. O relatório é o espelho do
processo e deverá conter o nome das partes, o resumo do pedido do reclaman
te e o resumo da resposta da reclamada, bem como o registro dos principais
acontecimentos surgidos no decorrer da demanda. A fundamentação é a expo
sição das razões que levaram o juiz a decidir desta ou daquela maneira; a lei fa
culta ao magistrado julgar conforme o seu livre convencimento; em contrapar
tida, exige que os motivos de sua convicção fiquem explícitos na sentença (art.
93, IX, da CF, e art. 371 do CPC/2015). Ainda que se trate de julgado que extinga a demanda sem julgamento do mérito, faz-se necessária a fundam enta
ção, embora esta possa ser concisa (art. 490 do CPC/2015).O dispositivo é a
conclusão do julgado, ou seja, é a parte da sentença onde o magistrado descre
verá os pedidos que foram extintos sem julgamento do mérito e, de forma por
menorizada, os pleitos deferidos ao reclamante. No que tange às demandas que
seguem o rito sumaríssimo, aplica-se o disposto no art. 852-1 da CLT, que dis
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pensa o relatório, sem que isso gere a nulidade da sentença, mantendo a exi
gência de fundamentação e de dispositivo.
É importante salientar que se aplica ao processo do trabalho o princípio da
correlação - ou da congruência - , segundo o qual o obreiro estabelece, na peça
preambular, os limites da lide, por meio da causa de pedir e do pedido, sendo
vedado ao juiz proferir a sentença concedendo mais (ultra), fora (extra) ou me
nos (infra ou citrà) que o postulado. Se a sentença julgar menos que o pleitea
do, caberá à parte tentar sanar a omissão opondo embargos de declaração (Sú
mula n. 297 do TST). Se, ainda assim, o juiz não completar o julgado, haverá a
necessidade de interposição de recurso ordinário e cumprirá ao tribunal anu
lar a sentença de primeiro grau para que seja dada a prestação jurisdicional de
forma completa, já que haveria supressão de instância caso o tribunal se pro
nunciasse a respeito da questão não analisada pelo juiz a quo. Nas hipóteses de
julgamento ultra e extra petita, pode o tribunal reformar a sentença, de modo
a excluir da decisão o que tiver sido concedido acima ou fora do postulado.
Há, outrossim, alguns pedidos que prescindem de alegação explícita por par
te do reclamante, pois já estão implícitos na demanda, de modo que sua con
cessão na sentença não a tornará viciada. São exemplos de pedidos implícitos
os juros legais (art. 322, § I o, do CPC/2015), a correção m onetária (Lei n.
6.899/81), as despesas processuais, as parcelas vincendas (art. 323 do CPC/2015),
a conversão da estabilidade em indenização quando impossível ou desaconselhável a reintegração do trabalhador (art. 496 da CLT) etc.; a análise dessas
questões ex officio pelo juiz decorre da própria lei, não importando em julga
mento ultra ou extra petita.
Ademais, o sistema processual brasileiro veda que o juiz prolate sentenças
condicionais, ou seja, sentenças cuja procedência ou improcedência do pedi
do formulado na preambular dependa de acontecimento futuro e incerto. Esse
tipo de decisão suscitaria insegurança no seio da sociedade e, por isso, é repe
lido pelo ordenamento jurídico vigente (exegese do art. 492, parágrafo único,
do CPC/2015). Pelo mesmo motivo, via de regra, proíbem-se as sentenças ge
néricas, ressalvadas aquelas proferidas em ações relativas a direitos transindividuais (Lei das Ações Civis Públicas e CDC) e, especificamente, no processo
do trabalho, as ações de cum prim ento quando ajuizadas pelo sindicato (art.
872, parágrafo único, da CLT).
A Súmula n. 368 do TST estabelece que o magistrado deve, nas sentenças que
proferir, analisar as contribuições previdenciárias e o imposto de renda porven
tura devidos. Explicita ainda que, em relação especificamente ao imposto de
renda sobre créditos trabalhistas oriundos de condenações judiciais, a exação
deve incidir sobre o valor total da condenação e calculado ao final. Defendia-

780

|

ART. 832

EROTILDE RIBEIRO S. MINHARRO

mos a ideia de que a prim eira parte da súmula supracitada foi parcialmente
revogada pela Lei n. 11.457/2007; porém, o STF, ao julgar o Recurso Extraor
dinário n. 569.056/PA (publicado no DJe-236 em 12.12.2008, Ement. 2.345-05/848),
aprovou a seguinte ementa: “Recurso extraordinário. Repercussão geral reco
nhecida. Competência da Justiça do Trabalho. Alcance do art. 114, VIII, da CF.
1. A competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114, VIII, da CF alcan
ça apenas a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da
condenação constante das sentenças que proferir. 2. Recurso extraordinário co
nhecido e desprovido”. Ademais, por ocasião do julgamento, o Tribunal em
questão, por maioria, aprovou a proposta do relator para a edição de uma sú
mula vinculante sobre o tema, que resultou na edição da Súmula vinculante n.
53, segundo a qual a competência da Justiça do Trabalho prevista no art. 114,
VIII, da CF alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias re
lativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos
por ela homologados.
Destarte, apesar da clareza da Lei n. 11.457/2007, o entendimento da Corte
Suprema pátria é no sentido de que não compete à Justiça do Trabalho execu
tar de ofício as parcelas de contribuições sociais quando das ações declaratórias do vínculo empregatício na esfera trabalhista.
§ I o Quando a decisão concluir pela procedência do pedido, determinará
o prazo e as condições para o seu cumprimento.
A sentença deve ser exequível. Desse modo, se o magistrado deferir o pleito
formulado pelo autor, deverá especificar, pormenorizadamente, a forma de im 
plemento dessa obrigação. Se o julgamento versar sobre as obrigações de fazer
ou não fazer, deve o juiz estipular, desde logo, o lapso temporal em que devem
ser realizadas, bem como a penalidade na hipótese de a parte vir a negar-se a
satisfazê-las, sendo certo que a obrigação somente será convertida em perdas
e danos caso haja pedido do reclamante nesse sentido, se for impossível a con
cessão da tutela específica ou se não for possível a obtenção de tutela com re
sultado prático correspondente (art. 497 do CPC/2015).
§ 2o A decisão m encionará sem pre as custas que devam ser pagas pela
parte vencida.
A CLT regulou a matéria relacionada às custas e aos emolumentos nos arts.
789 a 790-B (veja os respectivos comentários). Será omissa a sentença que si
lenciar quanto ao valor do pagamento das custas e à atribuição da parte que
deverá efetuar o recolhimento, sendo certo que o reclamante arcará com as cus
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tas, calculadas no percentual de 2% sobre o valor da causa, se os pleitos formu
lados forem julgados improcedentes, ou ainda, se for arquivada ou extinta a
reclamatória sem julgamento do mérito; a reclamada será responsável pelo re
colhimento se os pedidos restarem procedentes total ou parcialmente, e o cál
culo será de 2% sobre o valor a ser arbitrado à condenação.
§ 3o As decisões cognitivas ou homologatórias deverão sempre indicar a
natureza jurídica das parcelas constantes da condenação ou do acordo ho
mologado, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte pelo reco
lhimento da contribuição previdenciária, se for o caso.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.
A EC n. 20/98, com o objetivo de aum entar a arrecadação dos valores desti
nados ao INSS e evitar a sonegação, acrescentou ao art. 114 da CF a regra que
estabeleceu que a Justiça do Trabalho teria competência para executar, de ofi
cio, as contribuições sociais de trabalhadores e empregadores, decorrentes das
sentenças que proferisse, contribuições estas incidentes sobre a folha de salá
rio e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados pelas empresas às
pessoas físicas, a qualquer título, ainda que não tenha havido vínculo empregatício.
O art. 114, VIII, da CF, entretanto, não era autoaplicável, o que demandou a
criação de uma lei para torná-lo exequível. Com o advento da Lei n. 10.035/2000,
o dispositivo constitucional foi regulamentado, de modo a impor ao magistra
do a obrigação de discriminar a natureza indenizatória ou salarial das verbas de
feridas nas sentenças prolatadas nos processos de conhecimento, a fim de deli
mitar a parcela de responsabilidade de cada parte, observando as alíquotas e o
teto da época própria em que os pagamentos deveriam ter sido efetuados. Quan
to aos acordos, cabe aos interessados discriminar os títulos (inclusive quando
não reconhecido o vínculo empregatício), sob pena de considerar-se tributá
vel a totalidade do valor avençado. O art. 43 da Lei n. 8.212/91 reitera a respon
sabilidade do juiz ao fixar que, nas ações trabalhistas de que resultar o paga
mento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o juiz,
sob pena de responsabilidade, determinará o imediato recolhimento das im 
portâncias devidas à seguridade social. O § I o (renum erado pela Lei n.
11.941/2009), por sua vez, preceitua que nas sentenças judiciais ou nos acor
dos homologados em que não figurarem, discriminadamente, as parcelas le
gais relativas à contribuição previdenciária, esta incidirá sobre o valor total apu
rado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo homologado. Por
fim, o art. 276, § 9o, do Decreto n. 3.048/99, exige o recolhimento da contribui
ção previdenciária sobre o total avençado nos acordos que admitem a prestação
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de serviço, mas não reconhecem o vínculo de emprego. Nesse sentido, v. a OJ
n. 368 da SDI-1 do Col. TST, publicada no DJe 03,04 e 05.12.2008.
§ 4o A União será intimada das decisões homologatórias de acordos que
contenham parcela indenizatória, na forma do art. 20 da Lei n. 11.033, de
21 de dezembro de 2004, facultada a interposição de recurso relativo aos
tributos que lhe forem devidos.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 11.457, de 16.03.2007.

O INSS é tratado como terceiro interessado, e a União pode recorrer dos
acordos homologados em juízo. Se a avença for firmada na fase de conheci
mento, o recurso cabível será o ordinário; se for assinada na fase de execução,
será o agravo de petição (art. 897, § 8o), sendo certo que, em ambos os casos,
o prazo será contado em dobro, por força do Decreto-lei n. 779/69.0 apelo in
terposto pela autarquia federal, entretanto, não pode versar sobre a quantia
aceita pelo empregado a título de conciliação; limita-se à discussão daquilo que
será objeto da incidência, ou não, de contribuição social, sem abranger o valor
do crédito em si. Ao juiz compete intimar a União para dar-lhe ciência da con
ciliação, a fim de que ela tome as providências que entender cabíveis.
O professor Marcus Orione Gonçalves Correia entende ser inconstitucional
a ampliação da competência da Justiça do Trabalho por meio da EC n. 20/98 e
aduz ser verdadeiro ato discriminatório, pois outros empregadores em débito
com a Previdência poderão discutir, administrativamente, o valor a ser pago,
enquanto aqueles que tiveram contra si uma reclamação trabalhista terão su
primida essa fase.
As críticas não param aí: a Lei n. 10.035/2000 tam bém afastou a primeira
instância do debate acerca das contribuições previdenciárias, já que o INSS, no
caso dos acordos, entrará no processo - como terceiro - para recorrer ao TRT,
o que gera desrespeito ao contraditório pleno. Outros autores entendem haver
conflito entre o art. 114, caput, da CF e o seu atual inciso VIII, já que a execu
ção de contribuições sociais não é litígio entre trabalhadores e empregadores
ou tomadores de serviços.
Com o advento da Lei n. 11.457/2007, a Secretaria da Receita Federal do Bra
sil passou a cuidar da fiscalização, da arrecadação, da cobrança e do recolhi
mento das contribuições sociais previstas na Lei n. 8.212/91, o que gerou a ex
tinção da Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da Previdência
Social. Essa mudança legislativa fez com que o parágrafo em análise também
fosse alterado para fazer constar que, a partir da vigência da norma jurídica retrocitada (02.05.2007), a União - e não mais o INSS - seria intimada das senten
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ças homologatórias de acordos que contivessem verbas indenizatórias, a fim de
que - se assim desejasse - pudesse interpor recurso para cobrar os tributos que
entendesse devidos. Note-se que a redação anterior permitia ao “INSS” recor
rer; agora, a norma jurídica fala que a “União” poderá cobrar os tributos que
lhe forem devidos. Daí terem surgido duas correntes: a primeira, à qual nos fi
liamos, advoga a ideia de que referida lei, por força da faculdade insculpida no
inciso IX do art. 114 da CF, alterou a competência da Justiça do Trabalho para
acrescentar que, além da execução das contribuições previdenciárias, essa Jus
tiça Especializada pode executar, também, o imposto de renda decorrente das
parcelas salariais descritas no termo conciliatório.
Saliente-se que o inciso II do § 3o do art. 16 da Lei n. 11.457/2007 fixa que a
Procuradoria-Geral Federal representará a União judicial e extrajudicialmen
te, nos processos da Justiça do Trabalho relacionados com a cobrança de con
tribuições previdenciárias, de imposto de renda retido na fonte e de multas im 
postas aos empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações do trabalho,
mediante delegação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, preconizan
d o - a nosso ver - a ampliação da competência da Justiça do Trabalho, amplia
ção esta que não seria inconstitucional, pois o inciso IX do art. 114 da Consti
tuição da República fixa que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar,
além dos casos arrolados nos incisos I a VIII, “outras controvérsias decorren
tes da relação de trabalho, na forma da lei”.
A segunda corrente defende que, pelo fato de o art. 114 da CF explicitar ape
nas a competência da Justiça do Trabalho para a execução de contribuições so
ciais provenientes de verbas salariais devidas ao INSS, quedando-se silente
quanto ao imposto de renda, a Lei n. 11.457/2007 seria inconstitucional.
§ 5o Intim ada da sentença, a União poderá interpor recurso relativo à
discriminação de que trata o § 3o deste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.457, de 16.05.2007.

Acordo homologado em juízo tem força de coisa julgada para as partes, mas
não para a União, que poderá recorrer, desde que o recurso verse exclusivamen
te sobre a natureza jurídica das verbas discriminadas no termo, ou seja, sobre
se as verbas são de natureza salarial ou indenizatória, a fim de resguardar a pos
sibilidade de cobrar os tributos decorrentes das primeiras. Levando-se em con
ta o privilégio de que trata o Decreto-lei n. 779/69, a União terá prazo em do
bro para interpor o m encionado recurso, que poderá ser o ordinário (se o
acordo for firmado na fase de conhecimento) ou o agravo de petição (se o acor
do for firmado na fase de execução).
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§ 6o O acordo celebrado após o trânsito em julgado da sentença ou após
a elaboração dos cálculos de liquidação de sentença não prejudicará os
créditos da União.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.457, de 16.05.2007.

O art. 764 da CLT permite que a conciliação seja feita a qualquer momento
e em qualquer fase processual. Assim, é perfeitamente possível que as partes se
conciliem após o trânsito em julgado da sentença, ou até mesmo na fase de exe
cução. De qualquer modo, o acordo firmado entre as partes não poderá - sob
a óptica do artigo em exame - implicar modificação da discriminação das par
celas tributáveis já agasalhadas sob o manto da coisa julgada, tampouco alte
ração dos valores apurados em favor da União.
§ 7o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamen
tado, dispensar a manifestação da União nas decisões homologatórias de
acordos em que o montante da parcela indenizatória envolvida ocasionar
perda de escala decorrente da atuação do órgão jurídico.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.457, de 16.05.2007.

A União poderá isentar seus procuradores de se manifestarem nos autos dos
processos cujos valores sejam ínfimos a ponto de a cobrança do tributo vir a
causar mais prejuízos que vantagens ao erário.
Art. 833. Existindo na decisão evidentes erros ou enganos de escrita, de
datilografia ou de cálculo, poderão os mesmos, antes da execução, ser cor
rigidos, e x officioy ou a requerimento dos interessados ou da Procuradoria
da Justiça do Trabalho.
Após a publicação da sentença, mesmo que esta ainda não tenha transitado
em julgado, não pode o juiz arrepender-se e alterar seu teor. O artigo em apre
ço permite apenas a correção de equívocos de grafia, digitação ou cálculo, sen
do que reformas quanto ao conteúdo do julgado dependem da interposição de
recurso. O art. 494 do CPC/2015 apresenta determinação semelhante ao espe
cificar que ao publicar a sentença, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional;
assim, só pode alterá-la para corrigir-lhe erros de ofício ou a requerimento das
partes, inexatidões materiais, ou retificar-lhe erros de cálculo, ou utilizar-se de
embargos de declaração. A essa impossibilidade de o juiz modificar o conteúdo
da decisão publicada, ressalvadas as exceções legais, os doutrinadores denomi
nam de princípio da inalterabilidade da sentença.

EROTILDE RIBEIRO S. MINHARRO

ARTS. 834 A 836

|

785

Art. 834. Salvo nos casos previstos nesta Consolidação, a publicação das
decisões e sua notificação aos litigantes, ou seus patronos, consideram-se
realizadas nas próprias audiências em que forem as mesmas proferidas.
A CLT estabelece como regra a audiência una, ou seja, em uma mesma as
sentada o juiz proporia a conciliação e, se esta restasse infrutífera, recebería a
defesa, instruiría o feito, ouviria as razões finais, faria a última tentativa conci
liatória e, ato contínuo, prolataria a decisão. Por esse motivo, o artigo em apre
ço declara que se a sentença fosse proferida nesses moldes, as partes estariam
presentes, ouvindo a decisão do magistrado e, portanto, já sairiam cientes do
conteúdo da sentença.
No entanto, raramente ocorre de o juiz proferir o julgado em audiência; logo,
se ele marcar um outro dia para publicar a sentença, abrir-se-ão algumas pos
sibilidades: se as partes estiverem acompanhadas de advogados, a sentença po
derá ser publicada no Diário Oficial, ocasião em que os patronos tomarão ciên
cia de que o julgado já está à disposição deles na secretaria da Vara - e o prazo
para recurso começará a fluir a partir da data da publicação dessa informação
no jornal. Outra hipótese é de as partes estarem desacompanhadas de advoga
dos; nesse caso, a sentença será remetida via postal para o endereço dos litigan
tes. Há ainda a publicação na forma da Súmula n. 197 do TST, a qual possibi
lita que o juiz marque o dia e a hora para a publicação da sentença, que ficará
à disposição dos interessados na secretaria da Vara; nesse caso, o prazo para a
interposição de recurso começará a fluir desde então, independentemente de
a parte ter ido ou não buscar a cópia do julgado.
Art. 835. O cumprimento do acordo ou da decisão far-se-á no prazo e
condições estabelecidas.
O acordo homologado em juízo tem força de sentença transitada em julga
do e, portanto, deve ter as cláusulas observadas, sob pena de execução forçada,
com caráter definitivo. Convém frisar que as sentenças proferidas, mesmo que
não tenham transitado em julgado, podem ser executadas provisoriamente,
com o objetivo de garantir a celeridade e a efetividade da decisão.
Art. 836. É vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de ques
tões já decididas, excetuados os casos expressamente previstos neste Título
e a ação rescisória, que será admitida na forma do disposto no Capítulo
IV do Título IX da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Pro
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cesso Civil, sujeita ao depósito prévio de 20% (vinte por cento) do valor
da causa, salvo prova de miserabilidade jurídica do autor.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 11.495, de 22.06.2007.

É de conhecimento comum que a sentença, enquanto pendente de recursos,
não adquire a forma definitiva; como pode ser reformada por instâncias superio
res, não produz ela seus regulares efeitos de imediato. Apenas após o trânsito
em julgado da sentença, ou seja, quando dela não couber mais nenhum recursoy pode-se dizer que o Estado efetivou a prestação jurisdicional, de m odo a
pôr fim à lide. Essa situação de imutabilidade da decisão denomina-se coisa
julgada.
Os autores costumam diferenciar a coisa julgada formal da coisa julgada m a
terial. A coisa julgada formal consiste na impossibilidade de interposição de re
cursos contra determ inada sentença, ou porque a parte interessada deixou
transcorrer em branco o prazo assinalado pela lei ou porque não mais existam
recursos cabíveis. Não há mais possibilidade de modificar a decisão proferida
dentro do processo, porém, nada impede o ajuizamento de outra ação que ver
se sobre os mesmos problemas, com identidade de partes, causa de pedir e de
pedidos. Logo, a mesma questão pode ser examinada em outra ação. Há a imu
tabilidade da sentença como ato processual - coisa julgada formal.
Já a coisa julgada material irradia seus efeitos dentro e fora do processo. Uma
vez analisado e julgado o mérito da lide, a relação de direito material decidida
não pode ser reexaminada, nem no mesmo feito, nem fora dele; nem pelo mes
mo juiz, tampouco por outro juiz ou tribunal. Há a imutabilidade da sentença
como ato material. Para o art. 337, §§ 3o e 4o, do CPC/2015, existirá coisa jul
gada quando se repetir ação que já foi decidida por sentença, da qual não cai
ba mais recurso. Para o art. 502 do mesmo diploma legal, denomina-se “coisa
julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não
mais sujeita a recurso”. Convém frisar que, de acordo com o art. 508 do CPC/2015,
somente as sentenças de mérito sujeitam-se à coisa julgada material. A CLT não
conceitua o instituto em análise, mas deixa claro no artigo que ora comentamos
que “é vedado aos órgãos da Justiça do Trabalho conhecer de questões já decididas,
excetuados os casos expressamente previstos neste Título e a ação rescisória.
A existência da coisa julgada tem fundamentos políticos e jurídicos. Os primei
ros dizem respeito à necessidade de o cidadão de ter certeza do direito; ou seja,
não houvesse o instituto em análise as partes poderiam rediscutir a matéria ob
jeto de julgamento indefinidamente, de forma a gerar a insegurança nas rela
ções jurídicas. Q uanto aos fundamentos jurídicos, existem diversas teorias a
respeito, entre as quais merece destaque a teoria de Liebman, uma vez que foi
adotada pelo legislador brasileiro. Para esse autor, a sentença já tem eficácia -
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ou seja, aptidão para produzir efeitos - desde o momento em que foi publica
da, pois advém de um ato do Estado; entretanto, seus efeitos somente serão
efetivamente produzidos quando dela não couberem mais recursos, m om en
to em que se reveste de uma qualidade especial, a da coisa julgada, que a torna
imutável.
Os limites objetivos da coisa julgada dizem respeito à matéria atingida pela
imutabilidade da sentença. Nos termos do art. 504 do CPC/2015, subsidiariamente aplicável ao processo do trabalho, não fazem coisa julgada: a) os m oti
vos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da
sentença; b) a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença.
Em suma, via de regra, apenas o decisum - ou seja, o dispositivo - faz coisa jul
gada. Além disso, o juiz não pode julgar de forma diversa da pedida - extra petita - , em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi dem anda
do - ultra petita - ou deixar de analisar e julgar tudo quanto foi pleiteado - citra
petita.
O professor Vicente Greco Filho, ao tratar dos limites objetivos da coisa jul
gada, esclareceu que existem pontos da fundamentação da sentença que, ape
sar de não fazerem parte do dispositivo, têm conteúdo dispositivo, razão pela
qual também eles farão coisa julgada. A título de exemplo, pode-se mencionar
o pedido que se indeferiu; o juiz não o constará no decisum, não obstante, tam
bém ele será atingido pela imutabilidade da coisa julgada.
Já os limites subjetivos da coisa julgada referem-se aos sujeitos atingidos pela
imutabilidade da sentença, ou seja, a quem atinge a imutabilidade da coisa
julgada. Salvo exceções expressamente estabelecidas na lei - por exemplo, o dis
posto no art. 328 do CPC/2015, ou nas ações que tratam de direitos transindividuais - , a imutabilidade da sentença atinge apenas os litigantes, lição esta cor
roborada pelo art. 506 do CPC/2015, o qual preconiza que a sentença faz coisa
julgada entre as partes envolvidas no litígio; assim, não beneficia nem prejudi
ca terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido citados
no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença pro
duzirá coisa julgada em relação a terceiros.
A coisa julgada somente pode ser alterada, em raras situações, por meio de
ação rescisória. A ação rescisória é uma ação especial que visa desconstituir
uma sentença transitada em julgado que tenha sido proferida com vícios. Diz
Wagner Giglio que apenas casos excepcionais, de flagrante desrespeito ao di
reito, autorizam a reabertura de litígios já julgados em definitivo, por meio de
ação rescisória. O artigo ora analisado admite, expressamente, a ação rescisó
ria em sede trabalhista.
Segundo a Súmula n. 192 do TST, é do TRT a competência originária para
julgar ação rescisória quando se pretende rescindir seus próprios acórdãos tran
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sitados em julgado ou sentenças de mérito transitadas em julgado proferidas
pelas Varas do Trabalho. Será também do TRT a competência originária para
apreciar ação rescisória se o acórdão rescindendo tiver sido atacado por recur
so de revista ou recurso de embargos que nem ao menos tenha sido conhecido
pelo TST. Em outras palavras, na hipótese descrita, o trânsito em julgado da
decisão de mérito ocorrerá no TRT e será dele a competência originária para a
rescisória. Entretanto, será do TST a competência para analisar ação rescisória
referente a acórdão rescindendo que julga o mérito de recurso de embargos ou
de revista. A competência será igualmente do TST, mesmo quando não tiver
conhecido o recurso de embargos ou de revista, caso analise arguição de viola
ção de dispositivo de lei material ou decida em consonância com súmula de di
reito material ou com iterativa, notória e atual jurisprudência de direito mate
rial da seção de dissídios individuais, pois, nessas hipóteses, examina-se o
mérito da causa.
O art. 966 do CPC/2015 apresenta o rol taxativo - não meramente exemplificativo - das hipóteses de cabimento de ação rescisória e ressalta que esta só é pos
sível em caso de sentença de mérito transitada em julgado: “I - se verificar que
foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - re
sultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrim ento da parte vencida
ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fun
dada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou ve
nha a ser dem onstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor,
posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou
de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento
favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos”.
Prevaricação é a prática de ato indevido de ofício para satisfazer interesse
pessoal; concussão é a exigência de vantagem para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão
dela, vantagem indevida. Colusão é o ajuste secreto e fraudulento entre duas
ou mais partes, com prejuízo para terceiros; conluio - por exemplo: acordo si
mulado. Somente a sentença de mérito é rescindível; entretanto, poderá uma
questão processual ser objeto de ação rescisória, desde que consista em pressu
posto de validade de uma sentença de mérito (Súmula n. 412 do Col. TST conversão da OJ n. 46 da SDI-2, Resolução n. 137/2005, DJ 22.08.2005).
A petição inicial deve ser instruída necessariamente com a prova do trânsi
to em julgamento, sob pena de indeferimento. Se for procedente a ação resci
sória, outra sentença será proferida em substituição à rescindida. Do novo jul
gamento proferido cabem todos os recursos previstos no processo do trabalho.
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Se for proferida no TRT, caberá recurso ordinário para o TST, que não é ins
tância, mas grau de jurisdição (Súmula n. 158 do TST). Das decisões originá
rias do TST, se preenchidos os requisitos do art. 894 da CLT, caberão embargos
para a própria SDI. A Súmula n. 400 do TST (conversão da OJ n. 95 da SDI-2,
por meio da Resolução n. 137/2005, DJ 22.08.2005), entende ser admissível a
propositura de ação rescisória com vistas a desconstituir acórdão proferido em
ação rescisória anterior, desde que sejam apontados os vícios relativos ao acór
dão indicado como rescindendo; não se admite a rediscussão do julgamento
da rescisão anterior.
No que diz respeito à sentença de liquidação, se o juiz limitar-se a homolo
gar os cálculos sem explicitar as razões de seu convencimento, não será consi
derada sentença de mérito; logo, dela não caberá ação rescisória (Súmula n.
298, IV, do TST, Resolução n. 137/2005, DJ 22.08.2005). Se, no entanto, o m a
gistrado tiver enfrentado as questões envolvidas na elaboração dos cálculos ofe
recidos pelas partes, explicando as razões de seu convencimento, a decisão será
de mérito e caberá a rescisória (Súmula n. 399 do TST, Resolução n. 137/2005,
DJ 22.08.2005).
A Súmula n. 399,1, do TST, dispõe que não é cabível a ação rescisória da de
cisão homologatória de arrematação e adjudicação. Esse tipo de ação é cabível,
entretanto, da sentença que homologa acordo na Justiça do Trabalho (Súmu
la n. 259 do TST).
A Súmula n. 514 do STF deixa claro que não é necessário o esgotamento de
todas as possibilidades de recurso da sentença que se pretende rescindir para
que se possa ajuizar a ação rescisória. A Súmula n. 402 do TST (Resolução n.
137/2005, DJ 22.08.2005) estabelece que documento novo, para efeitos de ação
rescisória, é aquele cronologicamente velho, já existente ao tempo da decisão
rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de impossível utilização à épo
ca do processo. O prazo decadencial para a interposição de ação rescisória é de
dois anos contados do dia imediatamente subsequente ao trânsito em julgado
da última decisão proferida na causa, de mérito ou não. Segundo a Súmula n.
100 do TST, se houver recurso parcial no processo principal, o trânsito em jul
gado dar-se-á em momentos e tribunais diferentes, contando-se o prazo deca
dencial para a ação rescisória do trânsito em julgado de cada decisão, salvo se
o recurso tratar de preliminar ou prejudicial que possa tornar não subsistente
a decisão recorrida. Nessa hipótese, flui a decadência a partir do trânsito em
julgado da decisão que julgar o recurso parcial. Salvo se houver dúvida razoá
vel, a interposição de recurso intempestivo ou interposição de recurso não ca
bível não dilata o termo inicial do prazo decadencial.
O prazo para contestar a ação rescisória varia de quinze a trinta dias, con
forme fixado pelo relator. A revelia na ação rescisória, via de regra, não induz
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confissão ficta, porque não há audiência perante o relator. O art. 969 do CPC/2015
veda a suspensão da execução por meio de ação rescisória. Esta última tem na
tureza jurídica declaratória e constitutiva.
O art. 836 da CLT foi alterado pela Lei n. 11.495/2007 para acrescentar a imperatividade de depósito prévio para o ajuizamento de ação rescisória, requi
sito expressamente dispensado no texto pretérito. Essa modificação nasceu da
necessidade de se pôr freios a abusos quanto ao uso desse tipo de impugnação
autônoma, uma vez que, para a interposição de recursos, há a obrigatoriedade
de recolhimento de depósito recursal, enquanto, pelo texto anterior, para a propositura de ação rescisória, não se exigia nenhum requisito pecuniário (nem
para o empregado nem para o empregador), facilitando a utilização abusiva
desse instrumento jurídico com o intuito de rever sentenças transitadas em jul
gado. Após a alteração legal em comento, o TST publicou a Instrução Norm a
tiva n. 31/2007, a qual esclareceu que mencionado depósito deve ser recolhido
nas guias uniform izadas de depósito judicial, frisando que, p o r ocasião do
preenchimento, devem ser informados os dados do processo no qual foi pro
ferida a decisão rescindenda. O TST explicita que o valor da causa da ação res
cisória a qual visa desconstituir decisão da fase de conhecimento corresponde
rá às seguintes hipóteses: a) no caso de improcedência, ao valor dado à causa
do processo originário ou aquele que for fixado pelo juiz; b) no caso de proce
dência, total ou parcial, ao respectivo valor arbitrado à condenação. Já o valor
da causa da ação rescisória que objetiva desconstituir decisão na fase de execu
ção será aquele apurado em liquidação de sentença. Referidos valores serão rea
justados pela variação acumulada do INPC do IBGE até a data do ajuizamen
to da rescisória. Destaca a Instrução Normativa, com as alterações perpetradas
pela Resolução n. 154/2009, que o valor depositado será revertido em favor do
réu, a título de multa, caso o pedido deduzido na ação rescisória seja julgado,
por unanimidade de votos, improcedente ou inadmissível. Segundo o TST, o
depósito prévio, entretanto, não será exigido da massa falida, tampouco quan
do o autor perceber salário igual ou inferior ao dobro do mínimo legal, ou de
clarar, sob as penas da lei, que não está em condições de pagar as custas do pro
cesso sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família. Tanto o texto legal
quanto a Instrução Normativa m encionam em miserabilidade do “autor da
ação rescisória” (e não do trabalhador); assim, seria justo que também o em 
pregador pessoa física pudesse gozar de tais benefícios, quando demonstrada
a impossibilidade de demandar em juízo sem grave custo pessoal ou familiar.
Por conta da alteração legislativa do artigo em comento, a Súmula n. 169 do
Col. TST foi cancelada.
O mesmo intuito moralizador do instituto encontra-se na nova redação do
inciso II da Súmula n. 219 do TST, de maio de 2011, que fixa que “é cabível a
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condenação em honorários advocatícios em ação rescisória no processo do tra
balho”
Parágrafo único. A execução da decisão proferida em ação rescisória
far-se-á nos próprios autos da ação que lhe deu origem , e será instruída
com o acórdão da rescisória e a respectiva certidão de trân sito em ju l
gado.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.180-35, de 24.08.2001.

O juízo competente para promover a execução da ação rescisória será o de
primeiro grau de jurisdição. Portanto, apesar de a ação rescisória tram itar no
TRT ou no TST, a execução dar-se-á na Vara do Trabalho na qual tram itou a
sentença rescindida.

CAPÍTULO III
D O S D IS S ÍD IO S IN D IV ID U A IS
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressdo Juntas de Conciliação e
Julgamento, com o órgõos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do
Trabalho e Varas do Trabalho, e ssas confirm adas posteriormente pela E C n. 45,
de 08.12.2004.

Seçao I
Da Forma de Reclam ação
e da Notificação

Art. 837. Nas localidades em que houver apenas 1 (uma) Junta de Conci
liação e Julgamento, ou 1 (um) escrivão do cível, a reclamação será apresen
tada diretamente à secretaria da Junta, ou ao cartório do Juízo.
Veja nota deste Capítulo.

Onde houver apenas uma Vara do Trabalho ou somente um juiz de direito,
a ação trabalhista deverá ser apresentada diretamente à secretaria da Vara ou
ao cartório do juízo, sem necessidade de distribuidor.
Art. 838. Nas localidades em que houver mais de 1 (uma) Junta ou mais
de 1 (um) Juízo, ou escrivão do cível, a reclamação será, prelim inarmente,
sujeita a distribuição, na forma do disposto no Capítulo II, Seção II, deste
Título.
Veja nota deste Capítulo.
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A distribuição dos processos só é necessária quando no local houver mais de
uma Vara ou mais de um juízo de direito, a fim de proporcionar uma divisão
equitativa dos feitos, nos termos dos arts. 669 e 783 a 788 da CLT.
Art. 839. A reclamação poderá ser apresentada:
a ) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus repre
sentantes, e pelos sindicatos de classe;
Já vimos, pelo exame do art. 791, que as partes no processo do trabalho têm
o jus postulandi; assim, podem postular pessoalmente, sem necessidade de ad
vogado, ou por meio de sindicato, ou ainda pela Procuradoria Regional da Jus
tiça do Trabalho. A representação por advogado necessita de procuração ad
judicia, conforme os arts. 37 e 38 do CPC/73 (arts. 104, § Io, e 105 do CPC/2015),
por mandato escrito ou por mandato tácito - apud acta.
Segundo o art. 16 da Lei n. 1.060/50, o juiz determinará que sejam consigna
dos, na ata de audiência, os termos da referida outorga se o advogado compa
recer em juízo acompanhado da parte e não exibir o instrumento outorgado.
O sindicato pode postular em nome da categoria profissional nos dissídios
individuais ou plúrimos - em que há vários reclamantes litisconsortes - como
assistente ou como substituto processual e na ação de cumprimento (art. 872,
parágrafo único, da CLT), sem haver necessidade de advogado para postular
em juízo (veja art. 8o, III, da CF). Nos dissídios coletivos, os sindicatos podem
postular com ou sem a assistência de advogado.
b ) por intermédio das Procuradorias Regionais da Justiça do Trabalho.

O Ministério Público do Trabalho pode atuar nos dissídios individuais ou
nos dissídios coletivos (art. 856 da CLT) para representar menores de 18 anos
e para postular direitos coletivos difusos e homogêneos em ação civil pública,
como legitimado autônom o perante a Justiça do Trabalho. O sindicato tam 
bém está legitimado para postular tais direitos coletivos por meio de várias mo
dalidades de ação coletiva.
Art. 840. A reclamação poderá ser escrita ou verbal.
Uma das características do processo do trabalho é a simplificação do proce
dimento, facilitando o acesso à jurisdição a qualquer pessoa do povo. Assim, a
reclamação poderá ser apresentada por escrito ou verbalmente. A acentuada
oralidade aqui se verifica pela predominância da utilização da palavra falada
nos momentos mais importantes do processo, que são a petição inicial, a con
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testação, a defesa indireta, a exceção e as preliminares, a reconvenção, o inter
rogatório das partes e a oitiva de testemunha, as alegações finais e a sentença.
§ Io Sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do Presiden
te da Junta, ou do juiz de direito a quem for dirigida, a qualificação do re
clamante e do reclamado, uma breve exposição dos fatos de que resulte o
dissídio, o pedido, a data e a assinatura do reclamante ou de seu represen
tante.
Vejo nota deste Capítulo.

Se for escrita, a reclamação deverá conter os seguintes requisitos: designação
do presidente da Vara, ou do juiz de direito a quem for dirigida; qualificação do
reclamante, ou seja, seu nome, nacionalidade, estado civil, profissão, número
da carteira profissional ou de identidade, domicílio e CEP. Para os menores e
incapazes, é necessária a qualificação de seu representante legal, pai, mãe, tu 
tor, curador, se for o caso; o endereço da parte deve ser claro, a fim de possibi
litar o recebimento de notificação postal, ou por oficial de justiça nos locais de
difícil acesso aos correios; qualificação do reclamado, que, se for empresa, pode
ser designada pela sua razão social ou firma, endereço completo, CEP, Cadas
tro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); se for pessoa física, seus dados identi
ficadores, o domicílio, necessário para sua citação válida; breve exposição dos
fatos dos quais resulte o dissídio, também denominada causa de pedir. A expo
sição deve ser clara, precisa e sumária.
Segundo o brocardo rom ano da m ihifactum dabo tibijus, no processo do
trabalho, o autor deve indicar, com clareza e concisão, os fatos dos quais se ori
gina o litígio, de modo a descrever a causa, ou os motivos que ocasionaram o
pedido, que é a pretensão do reclamante, ou seja, a providência jurisdicional
postulada. O pedido deve ser específico quanto à natureza jurídica do título
pleiteado, à sua quantificação e ao valor monetário e pode ser simples - um só
título - ou cumulativo - vários pedidos acumulados. Em geral, abrange o prin
cipal e seus acessórios: juros, multa, correção monetária, honorários periciais
e advocatícios nos pedidos condenatórios. Pode ser tam bém declaratório,
constitutivo, executório, cautelar, mandamental, segundo a natureza da ação
intentada.
O pedido deve ser sempre que possível líquido, ou seja, de valor econômico
determinado quanto aos títulos pleiteados e, quando não for possível, será ilíquido, indeterminado o seu valor e conforme se apurar em execução. Quando
o pedido versar sobre prestações, poderá abranger não só as vencidas, mas ain
da as vincendas, na continuidade do contrato de trabalho; o valor da causa deve
ser indicado para evitar percalços ao reclamante, com a fixação de seu valor
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pelo juiz, conforme autoriza o art. 2o da Lei n. 5.584/70. Nos processos de va
lor igual ou inferior a quarenta salários mínimos, deve o pedido ter seu valor
indicado nos termos do art. 852-B, I e II, da CLT, pena de indeferimento da ini
cial e arquivamento do processo; deve também conter o local, a data, a assina
tura do reclamante ou de seu representante no final.
Os documentos que devem ser juntados com a petição inicial são: procura
ção ad judicia, quando houver advogado; procuração ao sindicato, quando hou
ver representação sindical, exceto na substituição processual; certidão de sen
tença normativa, ou de acordo coletivo, ou de convenção coletiva, xerox da
carteira de trabalho e cópia do regulamento da empresa.
Em caso de menores ou incapazes, deve ser juntada certidão de nascimento,
para provar a filiação, ou docum ento de representação - caso de tutela, ado
ção, curatela. Além disso, todo documento em posse do autor, para comprovar
a veracidade do alegado na petição inicial, pode ser juntado à petição. O recla
mante não precisa apresentar os fundamentos jurídicos do pedido nem reque
rer a citação do réu, que é automática e obrigatória por força de lei. Também
não precisa declinar os meios de prova que pretende produzir, porque as pro
vas devem ser apresentadas na audiência (art. 845 da CLT).
§ 2o Se verbal, a reclamação será reduzida a termo, em 2 (duas) vias da
tadas e assinadas pelo escrivão ou chefe de secretaria, observado, no que
couber, o disposto no parágrafo anterior.
Parágrafo com redação ajustada n o s term os d a Lei n. 409, de 25.09.1948.

No processo trabalhista, o jus postulandi, ou o direito de ação, pode ser exer
cido pelo empregado ou pelo empregador pessoalmente, sem necessidade de
advogado, podendo fazê-lo direta e verbalmente perante a Vara do Trabalho
ou juízo de direito competente. Se for verbal, a reclamação será reduzida a ter
mo em duas vias datadas e assinadas pelo chefe de secretaria ou pelo escrivão,
que a protocolará e a registrará em livro próprio, dando-se bilhete de recibo ao
reclamante. A reclamação verbal deverá obedecer no que couber aos requisitos
da petição escrita, quando for reduzida a termo.
Art. 841. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão ou chefe de
secretaria, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, remeterá a segunda via da
petição, ou do termo, ao reclamado, notificando-o ao mesmo tempo, para
comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida,
depois de 5 (cinco) dias.
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Como se infere do texto legal, não é necessário o requerimento de citação
do reclamado na petição inicial porque esta se faz automaticamente 48 horas
depois de ser ajuizada a reclamação; esse é o significado da palavra notificação,
im propriam ente utilizada na CLT, posto que implica o chamam ento do réu
em juízo, a fim de responder a uma ação que lhe é proposta, sob as penas da
lei, caso não o faça. É im portante também a fixação do lapso de tempo m íni
mo de cinco dias entre a citação válida e a audiência, como garantia do devi
do processo legal e da ampla defesa. Pode ocorrer que o reclamante seja sur
preendido por uma citação designando audiência em prazo inferior a cinco
dias. Nesse caso, poderia requerer o adiamento da audiência, sob pena de nulidade processual por violação das garantias constitucionais e cerceamento de
defesa.
§ Io A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o recla
mado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á
a notificação por edital, inserto no jornal oficial ou no que publicar o expe
diente forense, ou, na falta, afixado na sede da Junta ou Juízo.
Veja nota deste Capítulo.

Os registros com franquia postal foram extintos com a criação da Empresa
de Correios e Telégrafos. A notificação postal se realizará com Aviso de Recebi
mento (AR) para comprovar a citação. A notificação ou citação por via postal
presume-se realizada quando tenha sido regularmente postada no endereço do
empregador, uma vez que não há previsão legal de pessoalidade na entrega da
comunicação. Caberá à parte interessada o ônus da prova de irregularidade da
citação. Nesse sentido, é a Súmula n. 16 do TST: “Presume-se recebida a noti
ficação 48 horas depois de sua postagem. O seu não recebimento ou a entrega
após o decurso desse prazo constitui ônus de prova do destinatário”. Se o recla
mado criar embaraços para frustrar a notificação ou não for encontrado, a ci
tação será feita por edital automaticamente, uma vez que não há previsão de
citação por hora certa.
§ 2o O reclamante será notificado no ato da apresentação da reclamação
ou na forma do parágrafo anterior.
Dificilmente o reclamante poderá ser notificado no ato da apresentação da
reclamação; é mais provável que o seja por registro postal. Caso hajam as par
tes constituído advogados, as intimações deverão ser realizadas por meio de
les, em face da aplicação subsidiária do CPC.
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Art. 842. Sendo várias as reclamações e havendo identidade de matéria,
poderão ser acumuladas num só processo, se se tratar de empregados da
mesma empresa ou estabelecimento.
A acumulação de ações é facultada no processo do trabalho, tanto a subjeti
va como a objetiva. Na primeira, poderá haver litisconsórcio ou pluralidade de
autores, reclamação plúrima; na segunda, pluralidade de pedidos, caso se tra
te de empregados da mesma empresa ou estabelecimento. Há necessidade de
que os pedidos cumulativos sejam compatíveis entre si, sob pena de inépcia da
petição inicial, conform e o art. 292, § Io, I, do CPC/73 (art. 327, § I o, I, do
CPC/2015).
Seção II
Da Audiência de Julgamento
Veja arts. 111 o 116 da CF, sobre a extinção dos juizes classistas n a Justiça do
Trabalho (Anexo I da CLT).

Art. 843. Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclaman
te e o reclamado, independentemente do comparecimento de seus represen
tantes, salvo nos casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimen
to, quando os empregados poderão fazer-se representar pelo Sindicato de
sua categoria.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 6.667, de 03.071979.

Nos termos do art. 843, é obrigatória a presença pessoal das partes na au
diência, independentem ente do comparecimento de seus representantes. O
processo do trabalho é eminentemente oral e concentrado em uma ou em pou
cas audiências, em curtos intervalos, sob a direção imediata do juiz. Por isso,
valoriza-se a presença pessoal das partes para possibilitar uma rápida solução
do litígio conciliada ou mediante decisão judicial, proferida na própria audiên
cia, que deve ser só uma, segundo o art. 849 da CLT. Por essa razão, o legisla
dor penaliza severamente as partes que não comparecem pessoalmente à au
diência, independentemente da presença de seus representantes.
Já nas ações plúrimas, em que figuram vários reclamantes litisconsortes, o
sindicato poderá representar os empregados da categoria ou substituí-los pro
cessualmente, de modo que não é necessária a presença dos reclamantes. O juiz
pode autorizar a representação dos reclamantes por uma comissão, em caso de
reclamações plúrimas, para evitar a paralisação da empresa. O art. 8o, III, da
CF, autoriza o sindicato a postular em nome próprio os direitos dos trabalha
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dores da categoria em juízo, o que configura hipótese de substituição proces
sual. É o que ocorre nas ações de cumprim ento autorizadas pelo art. 872, pa
rágrafo único, da CLT.
§ Io É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qual
quer outro preposto que tenha conhecimento do fato, e cujas declarações
obrigarão o proponente.
Ao excepcionar a exigência legal da presença física do empregador na au
diência, este § Io diz que o empregador poderá fazer-se representar pelo geren
te, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do fato, cujas de
clarações obrigarão o preponente. A jurisprudência dos tribunais tem decidido
de forma predominante a entender que só pode servir como preposto quem é
empregado da empresa. Para fundam entar esse entendim ento invocam dois
argumentos: a origem do termo preposto no CCom e a referência a gerente, dis
ciplinada pelo art. 62, II, da CLT.
A figura do contrato de preposição vem do direito comercial (arts. 74 e 140 revogados - do CCom), que pressupõe a existência de um duplo contrato: o
contrato de preposição, que confere ao preposto - feitores, guarda-livros, cai
xeiros etc. - mandato para representar o preponente e, ao mesmo tempo, im 
plica a existência simultânea de um contrato de emprego. Semelhante é a po
sição do gerente, que exerce cargo de gestão, ao qual se equiparam os diretores
e chefes de departamento ou filial (art. 62, II, da CLT). Além disso, há a exigên
cia legal de que o representante do empregador deve ter conhecimento do fato,
objeto da controvérsia no processo, cujas declarações obrigarão o preponente.
Em consequência, há o risco de o preposto indicado pelo empregador ser con
siderado confesso, caso essa pessoa ignore os fatos do processo.
Se qualquer pessoa pudesse ser preposto, tal prática daria lugar à indústria
de prepostos; ou seja, o jus postulandiya faculdade das partes de comparecer em
juízo, requerer e seguir o processo sem advogado, poderia ser utilizada para o
exercício da advocacia sem advogados por prepostos profissionais ou terceiri
zados. E o exercício da atividade privativa de advogados sem habilitação cons
titui crime de falsidade e de estelionato, ou fraude processual. Essa é a razão de
exigir-se como regra que o preposto seja empregado da reclamada no proces
so do trabalho. Nesse sentido, firmou-se a jurisprudência do TST, conforme a
Súmula n. 377 do TST.
A exceção decorrente do Estatuto da Microempresa e das Empresas de Pe
queno Porte, instituído pela LC n. 123/2006, facilita o acesso dessas empresas
à Justiça do Trabalho no art. 54: “É facultado ao empregador de microempresa
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ou de empresa de pequeno porte fazer-se substituir ou representar perante a Jus
tiça do Trabalho por terceiros que conheçam os fatos, ainda que não possuam
vínculo trabalhista ou societário”.
À regra geral do art. 843, § Io, da CLT e da Súmula n. 377 do TST, de que o
preposto deve necessariamente ser empregado do reclamado, salvo na recla
mação trabalhista de empregado doméstico, abre-se outra exceção: para as microempresas e empresas de pequeno porte. Assim, as microempresas e peque
nas empresas ou empresas de pequeno porte, que tiveram aprovação pela LC
n. 123/2006, podem ser representadas na Justiça do Trabalho por preposto que
não seja seu empregado, nem sócio, desde que tenha conhecimento dos fatos
do processo.
Os conceitos de microempresa e de empresa de pequeno porte estão defi
nidos no art. 3o, I e II, daquele Estatuto, que exige o Registro daquelas empre
sas no Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou no Registro de Empresas Mercan
tis, e, no caso das microempresas, tenha receita bruta igual ou inferior a R$
240.000,00 no ano-calendário; ou, no caso das empresas de pequeno porte, te
nham receita bruta superior a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00
em cada ano-calendário.
O advogado da empresa não pode acum ular as funções de preposto e de
advogado no mesmo processo trabalhista. Nos termos do art. 843, § Io, conso
lidado, o preposto deve ser empregado investido de mandato; portanto, se o
advogado não for empregado da reclamada, não pode ser preposto, conforme
a citada Súmula n. 377 do TST. Todavia, se o advogado for empregado da re
clamada, deverá optar entre ser preposto e funcionar como advogado da em
presa no mesmo processo; não pode acumular as duas funções no mesmo pro
cesso trabalhista.
O art. 23 do Código de Ética da OAB veda a atuação do advogado como pre
posto e advogado simultaneamente no mesmo processo trabalhista. Tal proce
dimento é considerado antiético, antijurídico e fere a mais cara das prerrogati
vas do advogado, que é a liberdade de atuação. O advogado tem o direito-dever
de recusar ou de aceitar o patrocínio de qualquer processo, por razões de or
dem ética, jurídica ou profissional. Já o preposto, enquanto tal, tem de se sub
meter aos interesses da empresa, que nem sempre se conciliam com os direitos,
com as prerrogativas e com os deveres do advogado.
Conclui-se que a representação do empregador por preposto não emprega
do, no processo trabalhista, facilitaria uma verdadeira advocacia de não advoga
dos, isto é, dos prepostos, que seriam tanto os próprios advogados como os con
tadores, ou outra pessoa experiente. Ao permitir-se a presença do advogado
não empregado como preposto, na prática, se estaria anulando a presença da
parte em juízo, que é exigida por lei, o que desvirtuaria o processo do trabalho.
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§ 2o Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente
comprovado, não for possível ao empregado comparecer pessoalmente,
poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma
profissão, ou pelo seu sindicato.
Excepcionalmente, o legislador autoriza que o reclamante ausente à audiên
cia por motivo grave, poderoso e razoável seja representado por outro empre
gado da mesma categoria profissional ou pelo seu sindicato. O reclamante de
verá fazer prova na audiência do motivo grave que o impediu de comparecer,
e também a pessoa que o substitui deve demonstrar a sua condição de perten
cer à mesma categoria profissional. Essa exceção ocorre apenas para evitar o
arquivamento da reclamação e não supre a necessidade da presença da parte
para prestar o depoimento pessoal e praticar os atos processuais personalíssi
mos, como a conciliação, a transação e a desistência.
Art. 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o
arquivamento da reclamação, e o não comparecimento do reclamado im
porta revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.
São graves as consequências da ausência do reclamante ou do reclamado na
audiência: a ausência do reclamante na audiência im porta no arquivamento
do processo, e a ausência da reclamada importa em revelia, além de confissão
quanto à matéria de fato. O reclamante que der causa a dois arquivamentos
consecutivos poderá ser penalizado com a perda, pelo prazo de seis meses, do
direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho, conforme o art. 732 da CLT.
Discute-se sobre a inconstitucionalidade dessa pena, por violação da garantia
de inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário, assegurada pelo art. 5o, XXXV,
da CF.
Ao ser arquivado o processo por ausência do reclamante, deverá este ser con
denado ao pagamento de custas processuais, salvo se for isento ou se obtiver o
benefício da assistência judiciária gratuita. A expressão arquivamento, utiliza
da pelo art. 844 consolidado, é equívoca pelo seu duplo sentido, já que corres
ponde tecnicamente à extinção do processo sem apreciação do mérito, previs
ta no art. 267, VI, do CPC/73 (art. 485, VI, do CPC/2015). De acordo com a Súmula
n. 268 do TST: “A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrom pe a pres
crição [...]” - na verdade, suspende a prescrição. A Súmula n. 9 do TST decla
ra: “A ausência do reclamante, quando adiada a instrução após contestada a
ação em audiência, não im porta arquivamento do processo”.
Outra consequência grave da ausência do reclamado à audiência é a revelia.
A ausência do reclamado na audiência importa em revelia, além da confissão
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quanto à matéria de fato. Revelia quer dizer descuido, descaso; significa a inér
cia do réu na oportunidade da defesa, a falta de defesa em razão da ausência da
reclamada na audiência em que deveria defender-se. No processo trabalhista,
é exigida a presença das partes na audiência, momento em que a contestação
é apresentada, sendo seguida pelo depoimento pessoal das partes, em razão do
princípio da oralidade e da concentração. Por isso, é exigido o comparecimento
pessoal das partes. Configura-se a revelia com a ausência da reclamada na au
diência, mesmo que esteja presente o seu advogado, não sendo bastante o âni
mo de defender-se. A ausência da reclamada na audiência, além da revelia, im
plica tam bém a confissão quanto à m atéria de fato, porque a presença da
parte é necessária para prestar o depoimento pessoal, que é imperativo legal e
não depende de requerimento da parte contrária como no processo civil.
Parágrafo único. Ocorrendo, entretanto, motivo relevante, poderá o pre
sidente suspender o julgamento, designando nova audiência.
A CLT consagra o princípio diretivo do juiz que tem ampla liberdade para de
terminar o adiamento da audiência, caso ocorra motivo relevante e que não se
submeta ao mero capricho das partes. Motivo de força maior e de doença com
provada autorizam o adiamento da audiência. Nada impede, todavia, que as par
tes, de comum acordo, requeiram o adiamento da audiência, nos termos do art.
265, § 3o, do CPC/73 (art. 313, § 4o, do CPC/2015), de aplicação subsidiária.
Art. 845.0 reclamante e o reclamado comparecerão à audiência acompa
nhados das suas testemunhas, apresentando, nessa ocasião, as demais provas.
Segundo o princípio da concentração, no processo do trabalho as provas são
apresentadas na audiência, que é tecnicamente una, na qual comparecem as
partes acompanhadas de suas testemunhas. Não há a exigência de requerer-se,
como no processo civil, a intimação das testemunhas, previamente arroladas,
nem o depoimento pessoal da parte contrária, nem dizer os meios de prova
que a parte pretende produzir.
Art. 846. Aberta a audiência, o juiz ou presidente proporá a conciliação.
C a p u t com redaçdo dad a pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.

A conciliação é um a das formas de extinção do processo do trabalho por
meio da livre composição das partes, que é lavrada por termo na ata de audiên
cia com as condições do acordo. Atribui-se grande importância à conciliação
no processo do trabalho. Por causa dela, grande número de processos são ex
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tintos. É a forma mais inteligente, mais rápida e mais eficaz de solução do lití
gio, já que é ditada pelas próprias partes. A fase conciliatória compreende as
duas tentativas previstas no dissídio individual: a primeira, logo após a aber
tura da audiência, antes da contestação; e a segunda, com o encerramento da
instrução processual, conforme o art. 850 da CLT.
Nos dissídios coletivos há só uma tentativa de conciliação feita pelo presi
dente do tribunal (art. 862 da CLT). No caso de conciliação, o termo que for
lavrado valerá como sentença irrecorrível, exceto com relação à Previdência
Social. Não obstante, as partes poderão conciliar-se em qualquer fase ou grau
de jurisdição, segundo o art. 764, § 3o, da CLT.
§ Io Se houver acordo lavrar-se-á termo, assinado pelo presidente e pelos
litigantes, consignando-se o prazo e demais condições para seu cumprimento.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.
Em caso de acordo, deverá ser lavrado termo assinado pelo juiz e pelas par
tes, de modo a consignar-se o prazo e as demais condições de cumprimento.
§ 2o Entre as condições a que se refere o parágrafo anterior, poderá ser
estabelecida a de ficar a parte que não cumprir o acordo obrigada a satisfa
zer integralmente o pedido ou pagar uma indenização convencionada, sem
prejuízo do cumprimento do acordo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.
Além das condições pactuadas, o acordo pode prever a fixação de uma m ul
ta indenizatória pelo inadimplemento da obrigação. Também poderá ficar pac
tuado, em caso de prestações sucessivas do acordo, que o não pagamento de
uma parcela acarreta o vencimento antecipado de todas as parcelas subsequen
tes, ex vi do disposto no art. 891 da CLT.
Art. 847. Não havendo acordo, o reclamado terá vinte minutos para adu
zir sua defesa, após a leitura da reclamação, quando esta não for dispensada
por ambas as partes.
Artigo com redaçáo dada pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.
Outra característica do processo do trabalho, em razão da oralidade e da con
centração, é a apresentação da defesa na audiência, verbalmente no prazo de
vinte minutos, pelo reclamado, em não havendo possibilidade de acordo. Na
prática, tem sido apresentado por escrito, forma mais rápida, mais segura e
mais técnica de defesa.
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A CLT não define a contestação, utiliza o termo genérico defesa. Em respos
ta à ação que lhe é proposta, segundo o art. 297 do CPC/73 (art. 335 do
CPC/2015), o réu pode oferecer ao juiz da causa: contestação, exceção e reconvenção. Contestação é a oposição do réu em juízo à pretensão deduzida pelo
autor, por meio de testemunhas e de todos os meios de prova admitidos no di
reito.
A palavra “contestação” deriva do vocábulo latino litiscontestatio, ou seja, litis, luta, cum testatio> por meio de testemunhas. Modernamente, a contestação
é o instrumento mais importante de defesa processual do réu, pelo qual ele se
contrapõe às pretensões do autor. Também chamada de peça de resistência,
peça de bloqueio, definida como peça processual por meio da qual o réu resis
te à pretensão deduzida pelo autor na petição inicial. A contestação tem a mes
ma importância, para o réu, que a petição inicial para o autor, porque é do co
tejo de ambas que se delimita o objeto conflituoso do litígio. A contestação
distingue-se da exceção porque constitui defesa direta ao atingir o mérito da
ação.
A exceção constitui defesa indireta ou processual porque não é dirigida con
tra o mérito da demanda, mas contra as falhas do procedimento. As exceções
processuais no processo do trabalho, no sentido estrito, são três: de incompetên
cia, de suspeição e de impedimento, de acordo com os arts. 799 a 802 da CLT,
combinados com os arts. 134 e 135 do CPC/73 (arts. 144 e 145 do CPC/2015).
As demais exceções ou defesas indiretas são denominadas preliminares e estão
elencadas no art. 301 do CPC/73 (art. 337 do CPC/2015).
A contestação por negativa geral equivale a nenhum a defesa, por violar o
princípio da impugnação específica, segundo o art. 302 do CPC/73 (art. 341
do CPC/2015). O réu deve manifestar-se precisamente sobre os fatos articula
dos na petição inicial, de modo que se presumem verdadeiros os fatos não im
pugnados. Pela aplicação subsidiária do art. 300 do CPC/73 (art. 336 do
CPC/2015), a contestação deve atender aos princípios da concentração e da
eventualidade e ao princípio da impugnação específica, conforme o art. 302 do
CPC/73 (art. 341 do CPC/2015).
Reconvenção é uma modalidade de resposta do réu, nos termos do art. 297
do CPC/73 (art. 335 do CPC/2015). Não constitui defesa (contestação ou ex
ceção), mas um contra-ataque do réu em face do autor, dentro do mesmo pro
cesso. A reconvenção é uma ação que o réu propõe em face do autor, dentro do
mesmo processo em que aquele é demandado, para prevenir ou reparar lesão
de direito. Ambas as ações devem ser processadas e julgadas simultaneamente
dentro da mesma sentença.
Daí ser a reconvenção chamada de processo simultâneo, atendendo aos prin
cípios da economia e celeridade processual. Seus requisitos e fundamentos en
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contram-se nos arts. 3 1 5 a3 1 8 d o CPC/73 (art. 343 do CPC/2015). Deve ha
ver conexão entre a ação principal e a contestação, ou com a reconvenção. O
réu reconvinte é o autor da reconvenção, enquanto o autor da causa principal
é chamado de reconvindo, figurando como réu da reconvenção. Devem ser
preenchidos quatro pressupostos processuais para admissibilidade da recon
venção:
a) o juiz da causa principal deve ser competente para o julgamento da recon
venção (relação de trabalho e outras hipóteses previstas no art. 114 e seus in
cisos da CF);
b) o rito processual de ambas as ações (principal e reconvenção) deve ser
compatível;
c) deve haver processo pendente, e no caso de ação trabalhista a reconven
ção deve ser apresentada na audiência junto com a defesa (CLT, art. 847);
d) deve haver conexão entre a reconvenção e a ação principal ou com os fun
damentos da defesa.
Há plena compatibilidade da reconvenção com o processo de trabalho, preen
chidos os requisitos de admissibilidade. Não cabe reconvenção de reconven
ção, nem reconvenção na execução, nem no processo cautelar; não se admite,
ainda, reconvenção no rito sumário (Lei n. 5.584/70), nem no rito sumaríssimo trabalhista - arts. 852-A e segs. da CLT - , por incompatibilidade de proce
dimento, ou por analogia com o art. 31 da Lei n. 9.099/95.
Todavia, os créditos trabalhistas sujeitos à compensação e/ou retenção de
vem ser arguidos na contestação, no processo trabalhista, nos termos do art.
767 consolidado, sob pena de preclusão, até o limite de um mês de remunera
ção do empregado, na forma do preceito do art. 477, § 5o, da CLT, pelo que, na
hipótese, a reconvenção seria ociosa.
Art. 848. Terminada a defesa, seguir-se-á a instrução do processo, poden
do o presidente, ex officio ou a requerimento de qualquer juiz temporário,
interrogar os litigantes.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.

À apresentação da defesa segue-se a instrução processual com o interroga
tório das partes. Nesse aspecto, diferentemente do processo civil, vigora o prin
cípio inquisitório, em que o juiz, ex officio, pode interrogar as partes, indepen
dentemente de haver requerimento da parte contrária. No processo civil, se a
parte não requerer o depoimento do ex adversoyo juiz não tomará depoimen
to pessoal da parte, posto que vigora ali o princípio do dispositivo. Essa é uma
das razões da exigência da presença obrigatória das partes na audiência traba
lhista. O não comparecimento da reclamada na audiência de instrução impli
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ca confissão ficta, posto que o juiz tem o poder inquisitorial de interrogá-la,
independentem ente da vontade das partes. Por isso, a nota característica da
confissão ficta é a falta de interrogatório da parte em razão de sua ausência na
audiência de instrução, e a nota distintiva da revelia é a falta de defesa da re
clamada, ausente na audiência em que deveria apresentar contestação.
§ Io Findo o interrogatório, poderá qualquer dos litigantes retirar-se,
prosseguindo a instrução com o seu representante.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.

Ao término do interrogatório, as partes podem retirar-se e prosseguem a ins
trução os seus representantes.
§ 2o Serão, a seguir, ouvidas as testemunhas, os peritos e os técnicos, se
houver.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 9.022, de 05.04.1995.

As testemunhas serão qualificadas, advertidas das penas do falso testemunho
e firmarão compromisso de dizer a verdade, sob as penas da lei (arts. 414 e 415
do CPC/73 - arts. 457 e 458 do CPC/2015). Em caso de impedimento, de suspeição ou de incapacidade das testemunhas, as partes poderão oferecer contra
dita. Os peritos também poderão ser convocados para prestar esclarecimentos
técnicos ao laudo pericial, ou diligência realizada, como órgão auxiliar do juízo
ou como assistente das partes, na matéria de sua especialidade.
Art. 849. A audiência de julgamento será contínua; mas, se não for possí
vel, por motivo de força maior, concluí-la no mesmo dia, o juiz ou presiden
te marcará a sua continuação para a primeira desimpedida, independente
mente de nova notificação.
Em decorrência do princípio da concentração, a audiência é considerada
una; deve, pois, ser contínua e concluída no mesmo dia, mas, se não for possí
vel, por motivo de força maior, concluí-la, o juiz ou presidente designará em
continuação nova sessão para a primeira oportunidade existente na pauta.
Art. 850. Terminada a instrução, poderão as partes aduzir razões finais,
em prazo não excedente de 10 (dez) minutos para cada uma. Em seguida, o
juiz ou presidente renovará a proposta de conciliação, e não se realizando
esta, será proferida a decisão.
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As partes poderão aduzir razões finais orais em prazo de dez minutos cada
uma, após isso o juiz fará a segunda proposta de conciliação e, caso não seja
esta possível, proferirá a decisão. A audiência destina-se não só à audição dos
litigantes, mas também à solução negociada do conflito de interesses para ofe
recer oportunidade aos debates orais, à instrução e ao julgamento do feito.
Parágrafo único. O Presidente da Junta, após propor a solução do dissídio,
tomará os votos dos juizes classistas e, havendo divergência entre estes,
poderá desempatar ou proferir decisão que melhor atenda ao cumprimen
to da lei e ao justo equilíbrio entre os votos divergentes e ao interesse social.
Veja nota deste Capítulo.
Veja nota desta Seção.

O dispositivo perdeu a eficácia em face da EC n. 24/99, que extinguiu as Jun
tas de Conciliação e Julgamento e a representação paritária, na Justiça do Tra
balho; assim, passaram os juizes do trabalho a atuar monocraticamente nas Va
ras do Trabalho.
Art. 851. Os trâmites de instrução e julgamento da reclamação serão re
sumidos em ata, de que constará, na íntegra, a decisão.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Não obstante haja predomínio da palavra falada, esta deve ser transcrita ou
reduzida a termo na ata de audiência. Na verdade, a oralidade importa na uti
lização da palavra falada e escrita; devem todos os atos do processo ser docu
mentados por escrito na ata de audiência, segundo o brocardo romano: verba
volant, scripta m a n en t- as palavras voam, mas a escrita permanece.
§ Io Nos processos de exclusiva alçada das Juntas, será dispensável, a juízo
do presidente, o resumo dos depoimentos, devendo constar da ata a con
clusão do Tribunal quanto à matéria de fato.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.
Veja nota deste Capítulo.

O art. 2o, § 3o, da Lei n. 5.584/70, dispõe que, quando o valor fixado para a
causa não exceder em duas vezes o salário m ínimo vigente na sede do juízo,
será dispensável o resumo dos depoimentos; deve constar da ata a conclusão
da Junta quanto à matéria de fato. Não há necessidade de transcrição dos de
poimentos, uma vez que a sentença é irrecorrível, pois não cabe reexame da
matéria de fato.
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§ 2o A ata será, pelo presidente ou juiz, junta ao processo, devidamente
assinada, no prazo improrrogável de 48 (quarenta e oito) horas, contado da
audiência de julgamento, e assinada pelos juizes classistas presentes à mes
ma audiência.
Antigo parágrafo único renum erado e com redaçõo dada pelo Decreto-lei n.
8737, de 19.01.1946.
Veja nota desta Seção.

Por ser a audiência una, a sentença deverá ser prolatada na própria audiên
cia, verbalmente e transcrita na ata de audiência. O art. 834 considera publica
da a decisão na própria audiência em que ela é proferida. Todavia, o juiz tem
prazo de 48 horas, a partir da audiência, para juntar ata de audiência ao pro
cesso, com os respectivos fundamentos. Caso o juiz não junte aos autos a sen
tença fundamentada no prazo de 48 horas, as partes deverão ser intimadas da
sentença, e deve ocorrer a publicação na data da intimação, quando passará a
correr o prazo para o recurso. Nesse sentido, é a Súmula n. 30 do TST.
Art. 852. Da decisão serão os litigantes notificados, pessoalmente, ou por
seu representante, na própria audiência. No caso de revelia, a notificação
far-se-á pela forma estabelecida no § Io do art. 841.
As partes são intimadas pessoalmente ou por seus representantes na própria
audiência em que a sentença é proferida. O art. 834 da CLT, no mesmo senti
do, dispõe que a publicação das decisões e sua notificação aos litigantes consi
deram-se realizadas nas próprias audiências em que forem proferidas. Abre ex
ceção, todavia, no caso de revelia, situação que exige a sua intimação via postal.
A Súmula n. 197 do TST relata que “o prazo para recurso da parte que, intima
da, não comparecer à audiência em prosseguimento para a prolação da senten
ça conta-se da sua publicação”. Assim, se a parte que, embora tenha sido inti
mada da audiência em prosseguimento para o julgamento do feito, deixa de
comparecer, não terá prazo mais dilatado para recurso; a sentença será consi
derada publicada na própria audiência.
Seção II-A
D o Procedimento Sum aríssim o
Seção acrescentada pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Art. 852-A. Os dissídios individuais cujo valor não exceda a 40 (quarenta)
vezes o salário mínimo vigente na data do ajuizamento da reclamação ficam
submetidos ao procedimento sumaríssimo.
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C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.012000.

A Lei n. 9.957/2000 alterou a CLT e acrescentou-lhe os arts. 852-A a 852-1,
em ordem alfabética, que instituem o procedimento sumaríssimo, além de in
serir os arts. 895, § Io, 896, § 6o, e 897-A. A Justiça do Trabalho tem sido alvo
de severas críticas pela sua morosidade na solução dos conflitos, pela ineficá
cia dos seus institutos jurídicos e pela não efetividade do processo, ao lado do
volume excessivo dos feitos. Ao adotar o procedimento sumaríssimo, o legisla
dor teve por objetivo a economia e a celeridade processual das demandas tra
balhistas de valor não superior a quarenta salários mínimos vigentes na data
da propositura da ação.
Além disso, a Lei n. 9.958/2000, que criou as comissões de conciliação pré
via, tem por objetivo realizar uma triagem na propositura de novas ações pe
los mecanismos da mediação e da conciliação prévia, de forma a estancar a pro
liferação de demandas sociais que abarrotam a Justiça do Trabalho, a maioria
de pequenos valores. A atuação conjunta das Leis ns. 9.957/2000 e 9.958/2000
deve exercer resultados positivos para abreviar os processos trabalhistas e con
tribuir para a mais efetiva prestação jurisdicional da Justiça do Trabalho.
O procedimento sumaríssimo aplica-se apenas aos dissídios individuais, e
não aos dissídios coletivos regulados pelos arts. 856 a 875 da CLT, nem às ações
civis públicas, de procedimento especial. As ações de valor igual ou inferior a
quarenta salários mínimos vigentes na data da propositura da reclamação se
rão submetidas ao rito sumaríssimo. O valor da causa é critério determinante
para a adoção do procedimento, e cabe ao juiz do trabalho fixá-lo nas causas
de valor indeterminado, conforme a previsão do art. 2o da Lei n. 5.584/70, an
tes de passar à instrução da causa. Tal critério é gerador de controvérsia por
que o valor da causa não é essencial para a petição inicial, conforme o art. 840,
§ I o.

Estão também excluídas do rito sumaríssimo as ações de competência ori
ginária dos tribunais: ação rescisória, mandado de segurança e habeas corpus.
A reclamação verbal não é incompatível com o rito sumaríssimo. Já o inquéri
to judicial para apuração de falta grave é incompatível, pois se trata de proce
dim ento trabalhista especial que deve assegurar ampla defesa ao empregado
estável acusado da prática de falta grave com direito a seis testemunhas para
cada parte.
Entende-se também não revogada a Lei n. 5.584/70, por disciplinar matéria
diferente, que instituiu o rito sumário para causas de valor até dois salários mí
nimos, cujas decisões são irrecorríveis, salvo se houver violação direta da CF. É
constitucional o critério de fixação da alçada em salários mínimos, nos termos
da Súm ula n. 356 do TST, que dispõe: “O art. 2o, § 4o, da Lei n. 5.584, de
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26.06.1970, foi recepcionado pela CF/88, sendo lícita a fixação do valor da al
çada com base no salário mínimo”.
Parágrafo único. Estão excluídas do procedimento sumaríssimo as deman
das em que é parte a Administração Pública direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Não se incluem também no procedimento sumaríssimo as causas em que fi
gurarem como partes as entidades de direito público da administração direta
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e suas autarquias
e fundações que não explorem atividade econômica. Não se trata de privilégio
odioso, mas de interesse público que deve ser resguardado; trata-se também de
compatibilizar os prazos diferenciados para a defesa e recursos assegurados por
lei às entidades de direito público pelo Decreto-lei n. 779/69. As empresas pú
blicas e as sociedades de economia mista que exploram atividade econômica
não estão abrangidas na exclusão, por força do disposto no art. 173, § Io, II, da
CF e no Decreto-lei n. 779/69, pois estão sujeitas ao rito sumaríssimo como as
empresas privadas.
Art. 852-B. Nas reclamações enquadradas no procedimento sumaríssimo:
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

I - o pedido deverá ser certo ou determinado e indicará o valor corres
pondente;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

II - não se fará citação por edital, incumbindo ao autor a correta indica
ção do nome e endereço do reclamado;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

III - a apreciação da reclamação deverá ocorrer no prazo máximo de 15
(quinze) dias do seu ajuizamento, podendo constar de pauta especial, se
necessário, de acordo com o movimento judiciário da Junta de Conciliação
e Julgamento.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.
Veja nota deste Capítulo.

Três requisitos fundamentais são exigidos no procedimento sumaríssimo: o
pedido deve ser certo ou determinado, isto é, não pode ser genérico, mas sim
deve indicar o valor econômico correspondente; não se adm itirá citação por
edital, sendo ônus do reclamante a correta indicação do nome e endereço do
reclamado; o prazo para instrução e julgamento da reclamação será de quinze
dias. É inconstitucional a previsão do art. 852-B, II, posto que impede o aces
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so à jurisdição e o direito de ação, conforme dispõe o art. 5o, XXXV, da CF, nas
hipóteses de empregador desaparecido, que não informa o endereço certo. O
julgamento da reclamação no prazo máximo de quinze dias, embora seja de
sejável, parece atentatório às precárias condições das Varas do Trabalho, m or
mente nas grandes cidades, onde há insuficiência de funcionários, de juizes e
de recursos materiais necessários à implementação do rito sumaríssimo.
§ Io O não atendimento, pelo reclamante, do disposto nos incisos I e II
deste artigo importará no arquivamento da reclamação e condenação ao
pagamento de custas sobre o valor da causa.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O dispositivo em apreço é de rigor excessivo e incompatível com o decanta
do jus postulandi das partes que podem postular pessoalmente na Justiça do
Trabalho, sem necessidade de advogado, conforme os arts. 791 e 839 da CLT.
Assim, o arquivamento da reclamação nos parece arbitrário e violador do jus
postulandi. Igualmente inconstitucional será o arquivamento do processo com
a condenação do reclamante nas custas, por ignorar o endereço do emprega
dor, que se encontra em local incerto e não sabido. Torna-se necessária, no caso,
a utilização de bom-senso, de modo a permitir-se o suprimento de faltas razoá
veis, ou a citação por edital, que transforma o rito em ordinário.
§ 2o As partes e advogados comunicarão ao juízo as mudanças de ende
reço ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as intimações
enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência de comunicação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

É salutar o dispositivo que repete o preceito do art. 39,1 e II, do CPC/73 (art.
106,1 e II, do CPC/2015), segundo o qual se reputam válidas as intimações rea
lizadas no local anteriormente indicado, na ausência de comunicação do novo
endereço.
Art. 852-C. As demandas sujeitas a rito sumaríssimo serão instruídas e
julgadas em audiência única, sob a direção de juiz presidente ou substituto,
que poderá ser convocado para atuar simultaneamente com o titular.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O princípio da audiência una, constante do art. 849 consolidado, agora é res
tabelecido no seu primitivo significado, que é o de concentrar a audiência em
um único dia, não sendo possível fracioná-la, salvo em casos excepcionais ou
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de força maior. A convocação de juiz substituto, para atuar simultaneamente,
é faculdade que esbarra com a realidade da falta de juizes substitutos nos TRTs
e inviabiliza a criação de pauta paralela para adoção do rito sumaríssimo. O
TRT da 2a Região elaborou, junto com o TST, projeto de lei para a criação de
143 cargos de juiz substituto e de servidores para integrarem os quadros da Jus
tiça do Trabalho na 2a Região, a fim de atender às necessidades do rito suma
ríssimo.
Art. 852-D. O juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar
as provas a serem produzidas, considerado o ônus probatório de cada li
tigante, podendo limitar ou excluir as que considerar excessivas, imper
tinentes ou protelatórias, bem como para apreciá-las e dar especial valor
às regras de experiência comum ou técnica.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

É conferido amplo poder diretivo sobre a produção das provas conferido ao
juiz do trabalho, que pode deferir as provas ou indeferir as protelatórias, im 
pertinentes ou excessivas, bem como utilizar das máximas de experiência co
mum e das regras técnicas. Nesse sentido, já dispunha o art. 765 da CLT e o art.
335 do CPC/73 (art. 375 do CPC/2015).
Art. 852-E. Aberta a sessão, o juiz esclarecerá as partes presentes sobre as
vantagens da conciliação e usará os meios adequados de persuasão para a
solução conciliatória do litígio, em qualquer fase da audiência.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O princípio da conciliação é realçado neste dispositivo, o qual determina que
o juiz esclarecerá às partes as vantagens da solução amigável em qualquer fase
da audiência. No rito ordinário, a conciliação deve ser tentada duas vezes pelo
juiz, antes da contestação (art. 846 da CLT) e antes do julgamento (art. 850 da
CLT). O art. 764, § Io, da CLT, estabelece que o juiz empregará sempre seus bons
ofícios para a persuasão, no sentido de uma solução conciliadora dos conflitos.
Art. 852-F. Na ata de audiência serão registrados resumidamente os atos
essenciais, as afirmações fundamentais das partes e as informações úteis à
solução da causa trazidas pela prova testemunhai.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

No rito sumaríssimo, o juiz está dispensado de transcrever os depoimentos
das partes e testemunhas, art. 2o, § 3o, da Lei n. 5.584/70. Nesse rito, na ata de
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audiência conterá o resumo dos atos essenciais e das afirmações fundamentais
das partes com as informações úteis fornecidas pelas testemunhas para a solu
ção da demanda. Tal critério é gerador de controvérsias e pode haver divergên
cia sobre o que é essencial e fundamental pelo seu caráter subjetivo.
Art. 852-G. Serão decididos, de plano, todos os incidentes e exceções que
possam interferir no prosseguimento da audiência e do processo. As demais
questões serão decididas na sentença.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.012000.

As situações que devem ser analisadas de imediato pelo juiz no sumaríssimo
são preliminares e incidentes suscitados pelas partes, tais como as elencadas no
art. 301 do CPC/73 (art. 337 do CPC/2015): inexistência ou nulidade da cita
ção, incompetência absoluta, inépcia da inicial, perempção, litispendência etc.
A decisão será imediata para não perm itir o desdobramento da audiência.
Todavia, é preciso dizer que certos incidentes, como o incidente de falsida
de (arts. 390, 392 e 434 do CPC/73 - arts. 430,432 e 478 do CPC/2015), não
podem ser resolvidos de plano, pois exigem a realização de perícia com a con
sequente suspensão do processo (arts. 390,392 e 394 do CPC/73 - arts. 430 e
432 do CPC/2015). Também na hipótese de contradita à testemunha por inca
pacidade, por impedimento ou por suspeição, haveria necessidade de adiamen
to para se instruir a contradita (art. 414, § Io, do CPC/73 - art. 457, §§ Io e 2o,
do CPC/2015), sob pena de cerceamento ao direito de ampla defesa (art. 5o, LV,
da CF).
Além disso, na hipótese de serem suscitadas exceções de incompetência, de
suspeição e de impedimento, na forma dos arts. 799 a 802 da CLT, é necessária
a suspensão do feito, e assegura-se ao exceto o direito de se manifestar em 24
horas e de produzir provas com designação de audiência de instrução e julga
mento de exceção, sob pena de cerceamento de defesa e nulidade processual
(art. 800 da CLT). Nesses casos, o juiz não poderá decidir de plano, sob pena
de violação do art. 5o, LV, da CF.
Art. 852-H. Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução
e julgamento, ainda que não requeridas previamente.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O art. 845 prescreve que o reclamante e o reclamado comparecerão à audiên
cia acompanhados de suas testemunhas e apresentarão, nesse momento, as de
mais provas. No processo concentrado do trabalho, as provas serão produzi
das na audiência sem necessidade de prévio requerimento.
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§ Io Sobre os documentos apresentados por uma das partes manifestar-se-á imediatamente a parte contrária, sem interrupção da audiência, salvo
absoluta impossibilidade, a critério do juiz.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Segundo o princípio do contraditório, as partes terão direito de manifestar-se sobre os documentos apresentados pela parte contrária sem a suspensão
da audiência, salvo absoluta impossibilidade, a critério do juiz. Se o número
de docum entos for m uito grande ou sua complexidade impossibilitar uma
análise sumária na audiência, o juiz deverá conceder prazo para manifestação
da parte contrária, sob pena de cerceamento de defesa, de modo a adiar a au
diência.
§ 2o As testemunhas, até o máximo de duas para cada parte, comparecerão
à audiência de instrução e julgamento independentemente de intimação.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O número de testemunhas permitido no rito sumaríssimo é de, no máximo,
duas para cada parte, as quais comparecerão à audiência espontaneamente e
por iniciativa das próprias partes.
§ 3o Só será deferida intimação de testemunha que, comprovadamente
convidada, deixar de comparecer. Não comparecendo a testemunha intima
da, o juiz poderá determinar sua imediata condução coercitiva.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Se a testemunha, comprovadamente convidada, deixar de comparecer, será
deferida pelo juiz a sua intimação; a comprovação será feita na própria audiên
cia, de preferência por documento escrito. Caso não compareça à audiência de
signada a testemunha intimada, o juiz determinará a sua condução coercitiva.
§ 4o Somente quando a prova do fato o exigir, ou for legalmente imposta,
será deferida prova técnica, incumbindo ao juiz, desde logo, fixar o prazo,
o objeto da perícia e nomear perito.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

A prova pericial será deferida somente quando for legalmente exigida ou
quando a prova do fato exigi-la. No pleito de adicional de insalubridade ou de
periculosidade, o art. 195, § 2o, impõe que o juiz determine a realização de pe
rícia técnica designando perito habilitado. No caso de incidente de falsidade, é
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obrigatória a suspensão do feito para a realização de perícia (art. 394 do CPC/73 dispositivo sem correspondente no CPC/2015).
§ 5o (V e ta d o .)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

§ 6o As partes serão intimadas a manifestar-se sobre o laudo, no prazo
comum de 5 (cinco) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O prazo para as partes se manifestarem sobre o laudo pericial será comum
e fixado em cinco dias.
§ 7o Interrompida a audiência, o seu prosseguimento e a solução do
processo dar-se-ão no prazo máximo de 30 (trinta) dias, salvo motivo re
levante justificado nos autos pelo juiz da causa.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Se houver interrupção da audiência, o seu prosseguimento e a solução do
processo deverão ocorrer no prazo máximo de trinta dias. Dificilmente esse
prazo terá cum prim ento se for realizada perícia técnica, caso em que deve o
juiz justificar o motivo nos autos.
Art. 852-1. A sentença mencionará os elementos de convicção do juízo,
com resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência, dispensado o
relatório.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Nos termos do art. 93, IX, da CF, a sentença será pública e fundamentada;
repete-se, neste dispositivo, a necessidade de fundamentação da sentença; em 
bora se dispense o relatório, exige-se o resumo dos fatos relevantes ocorridos
na audiência, além do dispositivo ou conclusão, posto que sentença sem con
clusão é inexistente. O art. 832 da CLT já a exigia entre os elementos essenciais
da decisão.
§ Io O juízo adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e
equânime, atendendo aos fins sociais da lei e as exigências do bem comum.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.
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O dispositivo repete o preceito do art. 5o da Lei de Introdução às normas do
Direito Brasileiro: “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela
se dirige e às exigências do bem comum”, face ao caráter social das normas tra
balhistas. A lei autoriza o juiz a proferir um juízo de equidade, de modo a de
cidir de forma mais justa e equânime.
§ 2o (V e ta d o .)
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

§ 3o As partes serão intimadas da sentença na própria audiência em que
prolatada.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O mesmo preceito está contido no art. 834, combinado com o art. 852, am 
bos da CLT. A sentença é considerada publicada na própria audiência em que
é proferida, da qual saem intimadas as partes, ainda que não estejam presentes,
salvo disposição legal expressa em contrário. Nesse sentido é a Súmula n. 197
do TST. Há exceções na revelia (art. 852 da CLT), e na hipótese de o juiz não
juntar a ata de audiência em 48 horas, quando a publicação da sentença ocor
re com a intimação das partes (art. 851, § 2o, da CLT, c/c a Súmula n. 30 do
TST).
Seção III
D o Inquérito para Apuração de Falta Grave

Art. 853. Para a instauração do inquérito para apuração de falta grave
contra empregado garantido com estabilidade, o empregador apresentará
reclamação por escrito à Junta ou Juízo de Direito, dentro de 30 (trinta)
dias, contados da data da suspensão do empregado.
Veja nota deste Capítulo.

O inquérito judicial para apuração de falta grave é a ação trabalhista de rito
especial, cuja finalidade é obter sentença constitutiva negativa que decrete a resilição do contrato de trabalho do empregado estável, a quem o empregador
atribui a prática de falta grave, nos termos dos arts. 493, 494 e 853 da CLT. O
art. 494 da CLT dispõe que o empregado estável acusado de falta grave poderá
ser suspenso de suas funções, mas a sua despedida só se tornará efetiva após o
inquérito em que se verifique a procedência da acusação.
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O art. 492 consolidado conferia estabilidade ao empregado que contasse mais
de dez anos de serviço na mesma empresa, o qual não poderia ser despedido
senão por motivo de falta grave, ou por motivo de força maior devidamente
comprovada. A estabilidade decenal foi extinta pela CF/88, que estendeu o re
gime do FGTS a todos os trabalhadores. Mas a sua extinção gradativa já havia
sido decretada com a Lei n. 5.107/66, do FGTS, com a figura da opção.
Restaram, todavia, espécies de estabilidade provisória ou tem porária para
certos empregados, que somente podem ser despedidos se cometerem falta gra
ve devidamente apurada por inquérito judicial. A falta grave a que se refere o
art. 493 da CLT caracteriza-se pela natureza ou pela gravidade da falta ou ain
da pela repetição das faltas enumeradas como justas causas no art. 482 da CLT.
As características legais do inquérito judicial para a apuração de falta grave são:
o autor é a empresa ou empregador que promove a ação em face do emprega
do estável a quem se atribui a prática de falta grave. A petição deve ser escrita
e o prazo decadencial para propositura da ação é de trinta dias, a partir da sus
pensão do empregado. O número de testemunhas permitido para cada parte é
de até seis, segundo o art. 821 da CLT. Não é aplicável, na espécie, o procedi
mento sumaríssimo, por ser incompatível com o rito especial do inquérito ju 
dicial, que visa assegurar a ampla defesa e o contraditório ao empregado está
vel acusado de falta grave.
A exigência da propositura de inquérito judicial para a apuração de falta gra
ve não se estende a todos os trabalhadores titulares de estabilidade, mas ape
nas àqueles a quem a lei atribui, expressa ou implicitamente, essa garantia.
Exemplos: os titulares de estabilidade decenal (art. 492 da CLT), que, após a CF,
permaneceram com o direito adquirido, sem ter optado pelo FGTS; os dirigen
tes sindicais, nos term os do art. 543, § 3o, da CLT, combinado com o art. 8o,
VIII, da CF; os diretores de cooperativas de empregados, art. 55 da Lei n. 5.764/71;
os empregados que integram os órgãos gestores do FGTS (art. 3o, § 5o, da Lei
n. 8.036/90) e os conselhos curadores da Previdência Social (art. 3o, § 7o, da Lei
n. 8.213/91); os servidores públicos celetistas da União, dos estados e dos m u
nicípios, nos termos do art. 19 do ADCT da CF; os empregados eleitos titula
res e suplentes das Cipas, por exercerem funções análogas às funções dos diri
gentes sindicais, nos termos do art. 10, II, a, do ADCT; os empregados integrantes
das Comissões de Conciliação Prévia, nos termos do art. 625-B, § I o, da CLT.
Art. 854.0 processo do inquérito perante a Junta ou Juízo obedecerá às
norm as estabelecidas no presente Capítulo, observadas as disposições des
ta Seção.
Veja nota deste Capítulo.
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O inquérito judicial para a apuração de falta grave é regido pelas normas ge
rais dos dissídios individuais (arts. 837 a 852 da CLT), bem como por regras
especiais (arts. 853 a 855 da CLT). O art. 821 da CLT estipula o número de tes
temunhas. Os arts. 493 a 496 consolidados também dispõem sobre a matéria.
Art. 855. Se tiver havido prévio reconhecimento da estabilidade do em
pregado, o julgamento do inquérito pela Junta ou Juízo não prejudicará a
execução para pagamento dos salários devidos ao empregado, até a data da
instauração do mesmo inquérito.
Veja nota deste Capítulo.

Na hipótese de não ficar provada a falta grave, o empregado estável deverá
ser reintegrado - não readmitido - no emprego, de modo a fazer jus aos salá
rios do período da suspensão, nos termos do art. 495 da CLT, e aos demais di
reitos decorrentes do contrato de trabalho e da categoria profissional. Se o em
pregador recusar-se a reintegrar o empregado, poderá ser penalizado com
multa diária sobre o valor do salário, nos termos do art. 729 da CLT, até que
cumpra a obrigação. Poderá ainda haver a execução dos salários devidos ao em
pregado até a data da instauração do inquérito.
Após ser julgada procedente a ação de inquérito judicial, o juiz deverá decre
tar a resilição do contrato de trabalho do empregado estável, uma vez compro
vada a falta grave, de modo a desfazer o vínculo a partir da data da suspensão
do empregado ou da propositura da ação, ou seja, com efeito retroativo ex tunc.
A suspensão do empregado estável que pratica falta grave é facultativa, mas,
caso o empregador não o faça, nem promova a ação dentro de trinta dias da
ciência da falta grave, poderá tal atitude ser considerada perdão tácito, o que
descaracteriza o princípio da imediatidade que deve haver entre a falta grave e
a reprimenda do empregador, que com ela não compactua nem consente. A
suspensão do empregado estável acusado da prática de falta grave não pode ser
superior a trinta dias, sob pena de caracterização de falta grave patronal ex vi
do disposto pelo art. 744 da CLT.
CAPÍTULO IV
D O S D IS S ÍD IO S COLETIVOS

Seção I
Da Instauração da Instância

Art. 856. A instância será instaurada mediante representação escrita ao
Presidente do Tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do
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presidente, ou, ainda, a requerimento da Procuradoria da Justiça do Traba
lho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho.
Artigo com redação dada pelo Decreto-lei n. 7.321, de 14.02.1945.

O art. 856 se refere na verdade ao ajuizamento do dissídio coletivo de traba
lho, uma ação especial que decorre do chamado Poder normativo da Justiça do
Trabalho. Trata-se do poder do Judiciário trabalhista responsável por estabe
lecer normas e condições de trabalho para reger as relações entre empregados
e empregadores; já dissídio coletivo é o processo judicial de solução dos confli
tos coletivos econômicos e jurídicos. Assim, dissídio coletivo é o processo pelo
qual se discutem interesses abstratos e gerais de pessoas indeterminadas - ca
tegorias profissional e econômica - , com o fim de criar ou modificar as condi
ções gerais de trabalho, de acordo com o princípio da discricionariedade e com
os ditames da conveniência e da oportunidade, respeitados os limites mínimo
e máximo previstos em lei (arts. 114, § 2o, da CF, e 766 da CLT).
Classificam-se os dissídios coletivos em: a) econômicos ou de interesse, des
tinados à criação, manutenção, modificação ou extinção de normas e condi
ções de trabalho, abrangendo o originário e o revisional; e b) jurídicos ou de
direito, também chamados de declaratórios ou interpretativos, destinados à in
terpretação de uma norma jurídica trabalhista. O dissídio de greve, conforme
o caso, é, ao mesmo tempo, declaratório - da abusividade ou não do movimen
to - e econômico ou de interesse, no tocante à apreciação das reivindicações
dos trabalhadores.
No dissídio coletivo, as partes são chamadas de suscitante (autor) e suscita
do (réu). Não obstante a existência e o reconhecimento do jus postulandi na
Justiça do Trabalho (art. 791 da CLT), no âmbito coletivo a petição inicial será,
obrigatoriamente, escrita, embora possa ser apresentada pelo suscitante sem
advogado. Igualmente, pode o suscitado defender-se sem a presença de um cau
sídico inscrito na OAB.
Com a EC n. 45/2004, que alterou o § 2o do art. 114 da CF, o dissídio coleti
vo de natureza econômica só pode ser ajuizado de comum acordo entre o susci
tante e o suscitado. O comum acordo é hoje considerado um pressuposto proces
sual de validade da ação judicial de dissídio coletivo, que, se não atendido, leva
ao julgamento do processo sem apreciação do mérito, com prejuízo para as ca
tegorias profissionais. Por essa razão, tem sido inquinado de inconstitucional
por ferimento ao disposto no inciso XXXV do art. 5o da CF, que assegura o li
vre acesso ao Poder Judiciário para a prevenção e reparação de direitos. Algu
mas ações diretas de inconstitucionalidade foram ajuizadas e aguardam julgamen
to pelo STF. Enquanto o STF não julga e emite o seu entendim ento sobre a
validade ou não desse requisito, o Col. TST entende que ele é válido e, portanto,
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constitucional, mas que para ser acolhido tem de ser alegado de forma expressa
e explícita na contestação pelo suscitado. Situações sérias têm ocorrido quan
do uma das partes não negocia as reivindicações da outra e também não con
corda com o dissídio coletivo, levando à extinção do processo sem apreciação
do mérito e sem a solução do conflito coletivo de trabalho. Em tais hipóteses
há quem sustente a possibilidade de suprim ento da vontade pelo Judiciário,
uma vez que quem não negocia e nem aceita o dissídio coletivo, sem justifica
tiva plausível, abusa de poder e age de má-fé, o que não pode ser avalizado pelo
Judiciário. É certo que para amenizar os efeitos dessa atitude, normalmente pa
tronal, o Col. TST emitiu o Precedente Normativo n. 120 da SDC e alterou a
redação da sua Súmula n. 277 para permitir a ultratividade dos instrumentos
normativos anteriores à norma que se pretende, até que as partes voltem a ne
gociar, no caso do Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho e na hipótese de
sentença normativa, até que outra sentença dos tribunais trate da questão ou
que também seja negociada pelas partes, apenas, neste caso, limitando ao pra
zo de quatro anos, que é o prazo de validade máxima da sentença normativa.
Na Súmula n. 277, jurisprudência sumulada, o Col. TST firmou entendimen
to de que as cláusulas previstas em convenções ou acordos coletivos de traba
lho integram os contratos individuais de trabalho, mesmo depois de expirada
sua validade.
Todavia, em relação a essa Súmula n. 277, em 14.10.2016, o Min. Gilmar
Mendes, do STF, concedeu medida cautelar, para suspender todos os processos
e efeitos de decisões no âmbito da Justiça do Trabalho que discutam a aplica
ção da ultratividade de normas de acordos e de convenções coletivas. A deci
são foi proferida na ADPF n. 323 e será submetida ao Plenário do STF.
Enquanto a ação constitutiva comum rege-se pelo princípio da legalidade,
pois somente cria, modifica ou extingue determinada relação jurídica quando
forem verificadas as condições previstas na lei, a ação de dissídio coletivo de
interesses, embora se assemelhe àquela, inova na ordem jurídica por criar nor
mas e condições de trabalho não previstas em lei; por isso, sua natureza jurídi
ca dúplice: constitutiva e dispositiva, própria somente dela, uma vez que ape
nas a sentença normativa trabalhista tem a possibilidade de criar novas regras
jurídicas para solucionar um determinado conflito trabalhista de interesses en
tre capitai e trabalho.
Q uanto à instauração da instância, não obstante as dicções dos arts. 856 e
874 da CLT, não mais detêm legitimidade ex officio para tanto os presidentes
dos tribunais trabalhistas, como era assegurado, nos casos de greve e de revi
são. Essa não mais se sustenta, no nosso ordenamento jurídico, por vedação e
incompatibilidade com o disposto no art. 8o, I, da CF, que vedou a interferên
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cia do Estado, no caso, o Estado-Juiz, que age de forma excepcional, criando
direitos, na organização sindical, que seria afrontada com esse tipo de atuação.
Diferentemente ocorre com o Ministério Público do Trabalho, que, em tais
hipóteses, detém legitimação ativa para ajuizar o dissídio coletivo. Essa legiti
mação decorre do perfil institucional do órgão que tem como funções a defe
sa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e indivi
duais indisponíveis (art. 127 da CF). Além dos arts. 856 e 874 da CLT, também
asseguram essa legitimação o art. 8o da Lei n. 7.783/89, e o art. 83, VIII, da LC
n. 75/93, todos compatíveis com a Lei Maior e o § 3o do art. 114 da CF, acres
centado pela EC n. 45/2004, quando se refere às greves em atividades essen
ciais. O objetivo da norma foi enfatizar a atuação ministerial na defesa da co
letividade, que sofre dissabores e em muitos casos prejuízos graves em decorrência
da paralisação dos serviços essenciais, sem que as partes (empregados, sindi
catos e empregadores) atendam de comum acordo às chamadas necessidades
inadiáveis da comunidade, como manda a Lei n. 7.783/89 (art. 11). É que, no
caso, o Ministério Público não representa mais o Poder Executivo, mas tutela
os interesses maiores da sociedade. A sua atuação deve nortear-se pela lei e pe
los critérios de oportunidade e de conveniência para compatibilizar a tutela
dos interesses dos trabalhadores como tais e os interesses da sociedade, o direi
to democrático de greve e a ordem jurídica. Finalmente, cabe ao Ministério Pú
blico do Trabalho, sempre que estiver presente interesse público que justifique
sua atuação, instaurar dissídio coletivo de natureza jurídica, nos termos do que
dispõem os arts. 127 e 129 da CF, na defesa da ordem jurídica, do regime de
mocrático e dos interesses indisponíveis da sociedade.
Art. 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo
constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses alu
didas no art. 856, quando ocorrer suspensão do trabalho.
C a p u t com redaçõo dad a pelo Decreto-lei n. 7.321, de 14.02.1945.

De acordo com a CF/88 (art. 114, § 2o), “recusando-se qualquer das partes à
negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acor
do, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Tra
balho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção
ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente”. Aí estão o conteúdo
do dissídio coletivo de trabalho e a regra geral sobre sua legitimação ativa, a
qual, no entanto, comporta exceções, como será visto a seguir.
Logo que foi promulgada a Carta Magna de 1988, surgiu entendimento que
sustentava terem legitimidade para o dissídio coletivo somente os sindicatos
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(art. 114, § 2o, da CF). Embora sejam estes, ordinariamente, os legitimados para
o ajuizamento dessa ação coletiva, o entendim ento não pode ser restritivo a
ponto de criar situações teratológicas, na hipótese da não existência de sindica
to da categoria econômica. É o caso dos entes públicos, com relação aos quais
não há sindicato patronal. Nesse caso, deve-se aceitar que o respectivo ente pú
blico possa ajuizar o dissídio coletivo ou nele se defender sem a presença do
sindicato, sob pena de negar-se o direito de ação (art. 5o, XXXV, da CF). Além
disso, há outros legitimados em caráter secundário, porquanto o que quer di
zer o art. 114, § 2o, é que, se houver um conflito coletivo de trabalho, cabe às
entidades sindicais a faculdade de ajuizar ou não o dissídio coletivo, o que de
corre da nova ordem constitucional que veda a interferência estatal na organi
zação sindical. Desse modo, se quiser, estará sempre legitimado o sindicato a
instaurar dissídio coletivo em face de uma ou mais empresas ou da categoria
econômica correspondente (art. 8o, III, da CF), quer se trate de dissídio econô
mico ou jurídico, inclusive o de greve. Mas, para residir em juízo, a entidade
sindical deve estar regularmente registrada no órgão do Ministério do Traba
lho e Emprego (OJ n. 15 da Seção de Dissídios Coletivos do TST).
Quando se tratar de conflito localizado estritamente no seu âmbito, ou no
caso de não existir sindicato da categoria econômica, está a empresa autoriza
da a ajuizar dissídio coletivo ou nele se defender. Nesse sentido, assegura o art.
611, § Io, da CLT que a empresa realize acordo coletivo de trabalho com o sin
dicato profissional. A sentença normativa proferida no dissídio coletivo é um
sucedâneo da negociação malograda, de maneira que se a empresa pode assi
nar acordo coletivo, pode, igualmente, ajuizar dissídio coletivo e nele se defen
der quando o conflito restringir-se aos seus empregados. É o caso da greve na
empresa. Esse mesmo entendimento aplica-se aos entes públicos e a outras en
tidades não patronais, que não tenham sindicato representativo.
No caso de greve, caso não haja sindicato organizado na categoria, atribui-se a uma comissão eleita pelos trabalhadores a prerrogativa de representá-los
na negociação coletiva e no dissídio coletivo perante a Justiça do Trabalho (arts.
4o, § 2o, e 5o da Lei n. 7.783/89). Essa autorização legal é interessante porque,
na prática, os órgãos sindicais de cúpula estão cada vez mais afastados dos pro
blemas do chão de fábrica. Situação diferente do que ocorre com os membros
das comissões aludidas, que atuam nos locais dos conflitos, o que possibilita
que conheçam m elhor tal realidade, facilitando a busca de uma solução ne
gociada.
As associações civis e de natureza profissional não mais detêm legitimidade
para instaurar dissídio coletivo. A finalidade de defesa de interesses profissio
nais trabalhistas das categorias econômicas e de trabalhadores constitui prer
rogativa dos sindicatos. As associações profissionais não mais fazem parte da
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organização sindical brasileira, uma vez que os arts. 515 e 543, § 3o, da CLT,
não foram recepcionados pela CF (art. 8o e incisos). No regime anterior, as as
sociações sindicais podiam atuar na representação dos trabalhadores, porque
constituíam embrião dos sindicatos. Primeiro, criava-se uma associação pro
fissional, que, depois, conforme a autorização do Ministério do Trabalho, se
ria transformada em sindicato (art. 515 da CLT). Desse modo, enquanto não
transformadas em sindicato, poderiam as associações profissionais represen
tar os trabalhadores da respectiva categoria nas negociações salariais e nos dis
sídios coletivos.
Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da catego
ria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas
federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respecti
vas, no âmbito de sua representação.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.693, de 23.12.1955.

A representação para pedir a instauração de dissídio coletivo constitui prerro
gativa das associações sindicais de primeiro grau - os sindicatos - , excluídas as
hipóteses aludidas no art. 856, quando ocorrer suspensão do trabalho, isto é,
greve. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou
profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações corresponden
tes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua represen
tação.
A legitimidade dos órgãos sindicais de cúpula é sucessiva, de maneira que as
federações só terão legitimidade quando não houver sindicato profissional ou
econômico organizado e as confederações, quando não existirem este e as fede
rações. As centrais sindicais, embora exerçam importante papel no âmbito das
relações de trabalho, ainda não fazem parte da organização sindical brasileira;
assim, não têm elas legitimidade para atuar em dissídios coletivos. São elas as
sociações civis que precisam ser incorporadas à organização sindical median
te alteração do art. 8o da CF. A Lei n. 11.648/2008, que tratou sobre o reconhe
cim ento form al das centrais sindicais, não teve o condão de su b stitu ir a
pretendida reforma do art. 8o da CF para incluir as centrais na organização
sindical brasileira. Não se pode negar a sua importância política na coordenação
dos trabalhadores, mas isso não as coloca como integrantes da organização sin
dical no Brasil.
Art. 858. A representação será apresentada em tantas vias quantos forem
os reclamados e deverá conter:
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A representação para a instauração do dissídio coletivo formulada pelos in
teressados deverá ser apresentada em tantas vias quantas forem as entidades
suscitadas mais uma para compor os autos do processo. Não raro, há, em um
só processo de dissídio coletivo, vários suscitantes, por exemplo, os sindicatos
profissionais de uma dada região e a federação ou confederação, representan
do as bases não organizadas e outros sindicatos que lhe conferem poderes de
representação. Igualmente ocorre no tocante aos suscitados, que, normalmen
te, são as empresas ou categorias econômicas. Em certos casos, o litisconsórcio
é obrigatório como na hipótese de categoria diferenciada, como vem reconhe
cendo a jurisprudência. A finalidade desse litisconsórcio é a uniformidade no
estabelecimento das condições de trabalho reivindicadas, o que é salutar.
a) designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natu
reza do estabelecimento ou do serviço;
A designação e qualificação da(s) entidade(s) suscitante(s) e suscitada(s),
sindical(is) ou empregadora(s) é indispensável para que o tribunal possa ex
pedir as respectivas notificações dos atos processuais e resolver sobre eventual
conflito de representação.
b) os motivos do dissídio e as bases da conciliação.
São requisitos da petição inicial do dissídio coletivo a indicação e delimita
ção territorial de representação das entidades sindicais profissionais e econô
micas envolvidas no dissídio, além da indicação do quorum estatutário para
deliberação da assembléia. Também deve ser feita uma exposição breve das cau
sas motivadoras do conflito coletivo e a indicação das reivindicações aprova
das nas assembléias das categorias profissionais e econômicas.
Como pressuposto processual indispensável (art. 114, §§ Io e 2o, da CF), deve
haver comprovação das tentativas de negociação ou das negociações realizadas
e indicação das causas que impossibilitaram o êxito da composição direta do
conflito coletivo, sob pena de extinção do processo sem julgamento do méri
to. Para facilitar a apreciação da ação pelo Ministério Público do Trabalho e
pelo tribunal, o(s) suscitante(s) deve(m) fazer uma apresentação, em forma
clausulada, de cada um dos pedidos, com uma síntese dos fundamentos e jus
tificativas destes.
Para comprovar o pressuposto da prévia negociação coletiva, a representa
ção deverá estar acompanhada de correspondência, registros e atas alusivas à
negociação coletiva tentada ou realizada diretamente ou mediante a interme
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diação do Ministério do Trabalho e Emprego, do Ministério Público do Traba
lho ou de outros mediadores ou conciliadores públicos ou privados.
A fim de dar aplicabilidade ao art. 114, § 2o, da Constituição, que estabelece
como patamar mínimo de julgamento as condições anteriores decorrentes de
lei e de convenções coletivas de trabalho, deve ser juntada cópia autenticada do
instrumento normativo anterior, quando existir, bem como cópia autenticada
da ata da assembléia da categoria que aprovou as reivindicações e concedeu po
deres para a negociação coletiva e para o acordo judicial, ou ainda, de aprova
ção das cláusulas e condições acordadas, porque o sindicato não tem vontade
própria, mas representa os interesses da categoria, como aprovado em assem
bléia.
Para comprovar o quorumydeverá ser juntada também cópia autenticada do
livro ou das listas de presença dos trabalhadores representados, participantes
da assembléia, associados ou não, ou outros documentos hábeis à comprova
ção de sua representatividade, uma vez que o instrum ento normativo valerá
para todos - pelo efeito erga omnes decorrente do art. 611 da CLT.
Após ser protocolada e autuada a representação, com os documentos que a
acompanham, os autos serão conclusos ao presidente do tribunal, ou ao m a
gistrado competente, na forma do regimento interno, que deverá verificar a ob
servância dos requisitos indicados. Caso seja verificado que a petição inicial
não reúne os requisitos exigidos ou que apresenta defeitos ou irregularidades
capazes de dificultar a sua apreciação, deverá ser determinado ao(s) suscitante(s)
a emenda ou complementação da peça vestibular no prazo assinado, sob pena
de seu indeferimento (art. 284 do CPC/73 - art. 321 do CPC/2015).
Art. 859. A representação dos sindicatos para instauração da instância fica
subordinada à aprovação de assembléia, da qual participem os associados
interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por
maioria de 2/3 (dois terços) dos mesmos, ou, em segunda convocação, por 2/3
(dois terços) dos presentes.
Nos dissídios coletivos, as partes são as categorias profissionais e econômi
cas e não os respectivos sindicatos. Estes, como sujeitos estipulantes, são re
presentantes que agem em nome e no interesse de outrem - as categorias - ,
mediante autorização, obtida por meio de uma assembléia convocada previa
mente, nos termos que dispuser o estatuto sindical, que é a lei interna da cate
goria.
Para a assembléia, devem ser convocados todos os membros integrantes da
base territorial, independentemente de serem sócios ou não do sindicato, por
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que, em conformidade com o sistema jurídico brasileiro (art. 611 da CLT), as
normas coletivas aplicam-se erga o m n e s ; por isso, atingem e beneficiam todas
as empresas e todos os trabalhadores da base territorial respectiva. Assim, para
aquilatar-se a vontade dos interessados, a assembléia é exigida tanto para o dis
sídio econômico como para o jurídico, porque o sindicato não pode, por sua
iniciativa própria, instaurar a instância coletiva.
Conforme estabelece o art. 859 da CLT, é indispensável a obtenção de q u o 
ru m na assembléia sindical, em primeira convocação, de dois terços dos asso
ciados, e, em segunda chamada, de dois terços dos presentes. Todavia, essa dis
posição não restou recepcionada pela Constituição de 1988 (art. 8o, I), que
vedou a interferência e a intervenção do Poder Público na organização sindi
cal. Anteriormente, o TST manifestou entendimento contrário, de modo a man
ter o referido q u o r u m legal (Súmula n. 177 do TST e OJ n. 13 da SDC). Tais
orientações, corretamente, foram canceladas pela Resolução n. 121/2003 da
quela Corte. Agora, vale o estatuto sindical que é a lei interna da categoria, apro
vada pelos respectivos integrantes. É nele que devem constar as formalidades
para expedição de edital, elaboração de ata da assembléia, forma de votação,
lista de presença, q u o r u m etc., como decorrência da liberdade de organização
e gestão sindicais asseguradas na CF (art. 8o, I).
Com relação ao dissídio coletivo de greve, a Lei n. 7.783/89 (art. 4o, § Io) já
prevê, expressamente, a observância do q u o r u m estatutário. Há casos em que
o sindicato tem base territorial superior a um município, abrangendo até mes
mo todo um estado ou a própria federação. Nesses casos, a assembléia não pode
ser feita apenas na sede da entidade sindical porque impossibilita a participa
ção efetiva de todos os trabalhadores ou pelo menos da maioria, o que leva à
nulidade da decisão tomada. De acordo com os comandos constitucionais (art.
8o da CF) e em consequência dos princípios democráticos, a assembléia deve
ser realizada por município ou pelo menos por região, desde que não haja gran
des distâncias que dificultem a participação dos interessados (veja, nesse sen
tido, decisão do TST: RO-DC n. 308.508/96.2, Ac. SDC, rei. Juiz Fernando Eizo
Ono, D J U 13.03.1998).
Já no tocante ao Ministério Público do Trabalho, não se exige autorização
assemblear nem negociação prévia para ajuizamento do dissídio coletivo de
qualquer natureza, porque este age não no interesse das partes, mas na defesa
da ordem jurídica, do regime democrático e do interesse público e social indis
ponível, que se sobrepõem a qualquer outro tipo de interesse particular ou de
classes (art. 127 da CF).
Parágrafo único. (R e v o g a d o p e lo D e c r e to -le i n. 7 .3 2 1 , d e 1 4 .0 2 .1 9 4 5 .)
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Seção II
Da Conciliação e do Julgamento

Art. 860. Recebida e protocolada a representação, e estando na devida
forma, o Presidente do Tribunal designará a audiência de conciliação, den
tro do prazo de 10 (dez) dias, determinando a notificação dos dissidentes,
com observância do disposto no art. 841.
Após ser recebida e protocolada a representação, e se estiver em ordem, o
presidente do tribunal designará audiência de conciliação e instrução dentro
do prazo de dez dias, a determinar a notificação dos dissidentes, para, se qui
serem, comparecer à audiência, que deverá ser realizada no prazo mínimo de
cinco dias (art. 841, in fine, da CLT), necessário e adequado para que a parte
suscitada tenha tempo razoável para preparar a sua defesa. Na prática, princi
palmente em caso de greve, o prazo legal mínimo não tem sido respeitado em
muitos casos, o que agride os princípios da ampla defesa e do devido processo
legal (art. 5o, LV, da CF).
A fase da conciliação nos dissídios coletivos é considerada a mais importante
e requer do juiz conciliador qualidades indispensáveis à obtenção de êxito bom-senso, paciência, conhecimento da realidade social e econômica do país
e das verdadeiras condições das categorias profissional e econômica envolvi
das - , o que nem sempre é fácil, pois, especialmente com relação aos fatores
técnicos e econômicos, não existem, no Ministério Público do Trabalho - que
primeiro opina nessa ação coletiva - e nos tribunais, regra geral, suportes téc
nicos adequados para subsidiarem os procuradores e os magistrados. Embora
não seja obrigatória, é salutar a instrução probatória nos dissídios coletivos, de
acordo com cada caso, por meio da juntada de subsídios pelas partes, da reali
zação de diligências por determinação do juiz instrutor ou a requerimento da
quelas ou do Ministério Público, a fim de que as sentenças normativas sejam
proferidas com fundamentos mais técnicos e objetivos. Assim, pode o juiz de
terminar qualquer diligência necessária ao esclarecimento do conflito coletivo
de trabalho e, inclusive, pode fazer inspeções judiciais para averiguar sobre as
condições de trabalho de fato existentes quanto às circunstâncias discutidas
nos autos, tom ar depoimento das partes e de testemunhas, com vistas a averi
guar a pacificidade ou não da paralisação e o funcionamento dos serviços es
senciais.
Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex ojficio, a audiência
deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconheci
mento do dissídio.
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Tratando-se de instauração da instância de oficio, hoje somente pelo Minis
tério Público do Trabalho, conforme os fundamentos já expendidos nos co
mentários ao art. 856, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais
breve possível. Tal orientação levava em conta o fato de que a instauração de
oficio ocorria no caso de greve, que, pela sua natureza, deveria ser julgada o
mais rápido possível, orientação que ainda é seguida sempre que se instaura
dissídio de paralisação do trabalho. Nesse sentido, era a Instrução Normativa
n. 4/TST, cancelada, segundo a qual, nos casos de urgência, o relator e o revi
sor deveríam examinar os autos com a necessária presteza, de modo a possibi
litar o julgamento imediato do dissídio (item XVI). Isso decorre do fato de que,
em nosso sistema jurídico, a greve sempre foi vista como delito, que deveria ser
coibida de qualquer forma, especialmente mediante decisão judicial breve, a
im por ônus aos trabalhadores.
Após a CF/88, que implementou a liberdade sindical e reconheceu a greve
como direito fundamental dos trabalhadores (arts. 8o, I, e 9o), não mais se jus
tifica essa filosofia, pois a greve é um direito democrático como qualquer ou
tro, cujo exercício, se regular, não deve ser impedido ou dificultado, até mesmo
nas atividades essenciais, desde que sejam atendidas pelas partes as atividades
inadiáveis da população (art. 11 da Lei n. 7.783/89).
Assim, a agilidade no dissídio coletivo de greve não pode distinguir-se pelo
simples fato de se tratar de paralisação do trabalho, mas pela razão de que a
sentença normativa tem como fundamento norteador de sua existência a so
lução rápida e eficaz dos conflitos coletivos de trabalho, o restabelecimento da
paz social entre as partes envolvidas e o menor gravame possível à sociedade,
principalmente quando a paralisação envolver atividade ou serviço essencial,
desde que de acordo com a lei.
Art. 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência
pelo gerente, ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do
dissídio, e por cujas declarações será sempre responsável.
Conforme os comentários ao art. 857, têm legitimidade para atuar nos dis
sídios coletivos os sindicatos, as federações, as confederações, as empresas in
dividualmente - inclusive os entes públicos e outras entidades não empresa
riais - , as comissões de trabalhadores e o Ministério Público do Trabalho.
Para atuarem nos dissídios coletivos e nas negociações, as entidades sindi
cais e as comissões de trabalhadores terão, obrigatoriamente, de comprovar au
torização dada em assembléias gerais convocadas especificamente para tal fim.
Os três primeiros serão representados na audiência pelo presidente da respec
tiva entidade ou por outro diretor, conforme estabeleçam os respectivos esta
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tutos. As empresas serão representadas pelos seus diretores ou por prepostos
nomeados que tenham conhecimento dos fatos motivadores do dissídio ins
taurado.
É certo que, no dissídio coletivo, não se aplicam os efeitos da revelia e da con
fissão, porquanto o seu objeto é a criação ou a modificação de direitos, ou ain
da a interpretação de normas jurídicas. Todavia, as declarações feitas pelos pre
postos vincularão os representados. É o caso, por exemplo, da realização de um
acordo em juízo. Assim, terão eles de demonstrar nos autos, mediante carta de
preposição, poderes amplos de representação e de negociação. No caso das
comissões de trabalhadores, a representação em juízo dar-se-á por todos ou
por qualquer um dos seus integrantes que têm poderes iguais. No caso do Mi
nistério Público do Trabalho, haverá a presença obrigatória de um dos seus
membros.
Art. 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus
representantes, o Presidente do Tribunal as convidará para se pronunciarem
sobre as bases da conciliação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o
Presidente submeterá aos interessados a solução que lhe pareça capaz de
resolver o dissídio.
Na audiência de conciliação, se comparecerem ambas as partes ou seus re
presentantes, o presidente do tribunal ou o juiz conciliador ou o instrutor pro
porá as bases da conciliação que lhes pareçam mais adequadas para a solução
do conflito. Igualmente nos dissídios coletivos, o tribunal deve envidar todos
os esforços para atingir uma composição entre as partes (art. 764 e parágrafos
da CLT); somente em última hipótese deve passar ao julgamento do litígio, por
que o exercício do poder normativo pela Justiça obreira é algo excepcional a
ser utilizado somente em ultima ratio.
Art. 863. Havendo acordo, o Presidente o submeterá à homologação do
Tribunal na primeira sessão.
Caso haja acordo, após ser ouvido obrigatoriamente o Ministério Público do
Trabalho, será designado juiz relator que submeterá o acordo à homologação
do tribunal por meio do órgão competente ou do pleno, conforme a compe
tência funcional estabelecida no regimento interno. O tribunal poderá hom o
logá-lo total ou parcialmente, ou rejeitar todas as cláusulas ajustadas quando
entender haver lesão à ordem jurídica e aos interesses dos trabalhadores.
Em respeito à autonomia privada coletiva, o tribunal não está adstrito ao que
foi avençado pelas partes; assim, deve a homologação levar em conta o conjun
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to da avença e a ordem jurídica, especialmente o que estabelece o art. 114, § 2o,
da CF. Não obstante a importância da autonomia privada coletiva, é certo que
esta não é ampla e irrestrita, pois encontra, como qualquer outro órgão legis
lativo, limites no ordenamento jurídico positivo vigente, como decorrência dos
princípios da legalidade e do Estado democrático de direito.
A função do tribunal, no caso, é de natureza normativa, ao criar, manter ou
modificar condições de trabalho; para tanto, deve observar os limites mínimo
e máximo de atuação do poder normativo trabalhista, bem como a existência
de eventual ilegalidade perpetrada pelas partes. Da decisão proferida caberá re
curso ordinário para o TST no prazo de oito dias, apenas pelo Ministério Pú
blico do Trabalho no exercício da função de custos legis (art. 7o, § 5o, da Lei n.
7.701/88).
Art. 864. Não havendo acordo, ou não comparecendo ambas as partes ou
uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de rea
lizadas as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria.
Artigo com redoçdo dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

Em processo, ao direito de ação corresponde o direito de ampla defesa (art.
5o, XXXTV, a, e LV, da CF), consistente na contestação, na exceção e na reconvenção (art. 297 do CPC/73 - art. 335 do CPC/2015). O poder legiferante da
Justiça do Trabalho constitui um poder de equidade, e a atuação do juiz, uma
espécie de permissão em branco dada pelo legislador para criar normas e con
dições de trabalho; por isso, entendem alguns que o juiz do trabalho não está
obrigado a observar o princípio do contraditório.
Não assentimos com essa proposição. É que, embora se trate de julgamento
de equidade, tal não significa que não se deva obedecer ao princípio do con
traditório, marca de qualquer processo judicial ou administrativo (art. 5o, LV,
da CF). O que há é um abrandamento do referido princípio em face da pecu
liaridade inerente a esse tipo de processo - criação de normas e condições de
trabalho - , quando o tribunal assemelha-se ao legislador. Assim, não se pode
dispensar a contrariedade da categoria suscitada, de modo a expedir-se notifi
cação para que ela venha a juízo e, se quiser, apresente sua defesa.
É certo, todavia, que, caso não se defenda, a consequência não é a revelia nos
seus efeitos preconizados pelo CPC, com a decorrente aplicação da pena de
confissão. Na espécie, não tem importância a falta de contestação, porque o ob
jeto do processo é a criação, a manutenção, a extinção ou a modificação de di
reitos ou a interpretação de normas jurídicas, com base no interesse meramen
te subjetivado na necessidade de melhores condições de trabalho; assim, está o
juiz livre para conceder ou não as reivindicações ou interpretar a norma jurí
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dica. Desse modo, embora haja revelia, os seus efeitos são inócuos no dissídio
coletivo, de m odo que não produzem a confissão ficta do suscitado, uma vez
que, com ou sem contestação, o julgamento será feito com base em fatos, no
direito e na equidade, mediante os critérios de conveniência e oportunidade.
Mas, se quiser, pode o suscitado apresentar exceções de incompetência, de
suspeição e de impedimento do órgão julgador (art. 769 da CLT) e prelimina
res - de impossibilidade jurídica do pedido, ilegitimidade ad causam, ilegitimi
dade ad processum, falta de interesse processual, litispendência, incompetência
material e funcional, a existência de norm a coletiva em vigor, o ajuizamento
da ação fora do prazo de sessenta dias do término da norma anterior, ausência
de documentos essenciais à apreciação da ação etc. Também pode ser suscita
do um incidente, por meio de oposição, entre os sindicatos que disputam a re
presentação da categoria econômica ou profissional, que a Justiça do Trabalho
receber como tal ou simplesmente como preliminar de mera questão incidental e resolvê-la sem força de coisa julgada (arts. 110,469, III, e 470 do CPC/73 arts. 315 e 503, § Io, do CPC/2015).
Finalmente, cabe ao suscitado apresentar defesa de mérito. Nesse caso, quan
do o suscitado for a categoria profissional, a contestação cingir-se-á norm al
mente à justificação das reivindicações que levaram ao litígio trazido a juízo.
Se o suscitado for a categoria econômica, as alegações de contestação dirão res
peito, quase sempre, à impossibilidade de atendimento das reivindicações ou
ao oferecimento daquilo que entende possível de concessão e adequado para
pôr fim ao conflito. No caso de dissídio de greve, a categoria profissional, além
de justificar os motivos que levaram à deflagração do movimento e elencar as
respectivas reivindicações, contestará as alegações de abusividade do movimen
to apresentadas pelo suscitante. Se o dissídio de greve for instaurado pela ca
tegoria profissional, caberá à parte contrária - empresa ou categoria econômi
ca - sustentar a abusividade do movimento e a improcedência das reivindicações
de natureza econômica e social. No dissídio jurídico ou declaratório, poderá o
suscitado sustentar, perante o tribunal, a interpretação que entenda adequada
para a hipótese. Cabe salientar que, no dissídio coletivo, pela agilidade ineren
te a ele, não cabe reconvenção, que é uma ação de natureza dúplice, na qual o
réu está autorizado a apresentar, na contestação, os seus pedidos, aplicando-se,
por analogia, o art. 278, § Io, do CPC/73 (dispositivo sem correspondente no
CPC/2015).
Nos dissídios coletivos, é ampla a atuação do Ministério Público do Traba
lho (art. 83, caput e inciso IX, da LC n. 75/93), que pode promover ou partici
par da instrução e conciliação em dissídios de greve, oficiar obrigatoriamente
nos demais processos, manifestar sua concordância ou discordância em even
tuais acordos firmados antes da homologação, desde que seja resguardado o
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direito de recorrer em caso de violação à lei e à CF. O órgão participa ativamen
te da conciliação e instrução ao emitir parecer escrito no prazo legal ou oral
mente na audiência de conciliação/instrução ou na de julgamento. Pode tam 
bém requerer diligência e recorrer das decisões proferidas, quando forem
violadas a lei e a CF.
Ao tribunal do trabalho cabe analisar e decidir sobre as questões prelimina
res, as exceções e o mérito, a fim de adotar a decisão que entender mais ade
quada para o caso, levando em conta o ordenamento jurídico como balizamen
to geral e, como fundamento principal, os aspectos econômicos e sociais que
envolvem o caso, aplicando, sempre, o princípio da equidade, especialmente
quando a decisão referir-se à criação, à modificação, à extinção ou à manuten
ção de condições de trabalho. É nesse ponto que o dissídio coletivo diferencia-se dos demais dissídios, porque o juiz não aplica o Direito existente, mas atua
como se legislador fosse.
Art. 865. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de pertur
bação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as pro
vidências que se tomarem necessárias.
Caso haja ameaça de perturbação da ordem, o presidente do tribunal pode
rá requerer à autoridade competente as providências necessárias à pacificação
do conflito. Tal ocorre com mais frequência no caso de greve. Desse modo, es
tabelece o art. 11 da Lei n. 7.783/89 que, nos serviços ou nas atividades essen
ciais, os sindicatos, os empregadores e os trabalhadores ficam obrigados, em
comum acordo, a garantir, durante a greve, a prestação dos serviços indispen
sáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e, no caso
de não observância do disposto anteriormente, o Poder Público assegurará a
prestação dos serviços indispensáveis.
Embora as ordens de urgência estejam direcionadas mais às greves em ativida
des essenciais, há outras questões que requerem a atuação preventiva cautelar
do tribunal nos dissídios coletivos. Um exemplo é a ocorrência de demissões
coletivas de trabalhadores durante a greve, para desmotivar a sua continuida
de, o que é vedado, porque os contratos de trabalho ficam suspensos durante
a sua ocorrência (art. 7o da Lei n. 7.783/89), além do que não se pode adotar
meios frustrantes do movimento (art. 6o, caput e parágrafos, da mesma Lei).
Além destas, podem surgir outras hipóteses que justifiquem a concessão de me
didas preventivas cautelares, as quais estão asseguradas ao juiz por força do que
dispõem a CF (art. 5o, XXXV) e o CPC/73 (art. 798 - art. 297 do CPC/2015).
A concessão de tais medidas poderá ocorrer, conforme o caso, de ofício ou a
requerimento da parte interessada ou do Ministério Público do Trabalho.
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As medidas judiciais de urgência, no caso, podem ser, mediante cominação
de multas (astreintes)yentre outras: a) tendentes ao cumprimento das ativida
des inadiáveis da comunidade, no caso de greve em atividades ou serviços es
senciais; b) para suspender demissões ilegais de trabalhadores durante o m o
vimento; c) para desocupação de estabelecimento durante a greve; e d) para
liberação de trabalhadores enclausurados no estabelecimento fabril durante a
paralisação, por determinação patronal; e) nos interditos possessórios.
Essas ordens judiciais de urgência são importantes e devem ser usadas na de
fesa do interesse público da sociedade e dos próprios trabalhadores e em pre
gadores, não como mecanismos inibidores do direito de greve. Nesse sentido,
o legislador da Lei n. 7.783/89 foi inteligente ao não determinar, por exemplo,
o percentual de atendimento nas chamadas atividades inadiáveis. Isso é incum
bência do juiz em cada caso concreto, ao levar em conta a atividade paralisada
e o interesse da sociedade. Igualmente, não deve haver excesso na fixação das
astreintes, como ocorreu há algum tempo em uma greve de petroleiros, em que
o TST condenou os sindicatos profissionais a uma multa tão excessiva que o
Congresso Nacional votou a anistia dos sindicatos, de m odo a liberá-los da
quela condenação.
Art. 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do Tribunal, poderá o
presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições
de que tratam os arts. 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a
autoridade delegada encaminhará o processo ao Tribunal, fazendo exposi
ção circunstanciada dos fatos e indicando a solução que lhe parecer conve
niente.
A competência para o julgamento dos dissídios coletivos é atribuída, com
exclusividade, aos tribunais trabalhistas (art. 114, § 2o, da CF), levando-se em
conta a extensão territorial do conflito. Se o conflito restringir-se à jurisdição
de um tribunal regional, será este o competente para solucioná-lo. Nesse sen
tido, estabelece o art. 677 da CLT que a competência dos tribunais regionais
determina-se pela forma indicada no caput do art. 651 e em seus parágrafos e,
nos casos de dissídio coletivo, pelo local onde este ocorrer. Se o conflito exce
der à jurisdição de um tribunal regional, competente para solucioná-lo será o
TST (art. 2o, I, a, da Lei n. 7.701/88), por meio da seção especializada em dis
sídios coletivos. Excepcionalmente no Estado de São Paulo, onde há duas Re
giões da Justiça do Trabalho - 2a e 15a - , a competência para julgar o dissídio
coletivo, que, pela regra geral, seria do TST, foi atribuída à 2a Região, se a deci
são proferida tiver de ser cumprida no âmbito de jurisdição das duas, como es
tabelece o art. 12 da Lei n. 7.520/86.
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É certo, como se observa do exposto, que as Varas do Trabalho não têm com
petência para apreciar e julgar as ações de dissídios coletivos. Mas, de acordo
com o artigo ora comentado, poderá o presidente do tribunal em que for ins
taurada a ação delegar à primeira instância trabalhista a conciliação e instru
ção do processo, quando este ocorrer fora da sede do tribunal. Nesse caso, a
competência delegada restringir-se-á às tentativas conciliatórias e à instrução
do feito, após o que o processo será remetido ao tribunal para, se houver acor
do, homologá-lo ou não; caso não sejam conciliadas as partes, proferirá o tri
bunal decisão sobre o conflito.
Essa prática, no entanto, não tem sido adotada, embora salutar. O juiz do lo
cal do conflito, mais próximo e conhecedor deste, tem melhores condições para
encontrar uma solução adequada para o litígio. Veja-se que, nas demais ações
coletivas, como a ação civil pública, estabelece a Lei n. 7.347/85, em seu art. 2o,
a competência funcional-territorial do juiz do local do dano, pois, além de ser
melhor conhecedor dos fatos que envolvem o conflito, facilita-se a produção
de provas e o acesso das partes ao Judiciário.
Art. 867. Da decisão do Tribunal serão notificadas as partes, ou seus re
presentantes, em registrado postal, com franquia, fazendo-se, outrossim, a
sua publicação no jornal oficial, para ciência dos demais interessados.
A notificação e a publicação da sentença normativa têm por fim propiciar às
partes a interposição de recurso ordinário para o TST, se quiserem, ou o pedi
do de cum prim ento da sentença, no caso, pelos trabalhadores ou sindicato de
classe, como assegura o art. 872, parágrafo único, da CLT, independentemente
do trânsito em julgado da decisão (Súmula n. 246 do TST).
Nem sempre a publicação é feita de imediato, o que poderá acarretar prejuí
zos aos trabalhadores, que, na hipótese de perda de data-base, somente pode
rão usufruir dos benefícios fixados pela sentença a partir da sua publicação.
Por isso, se não for publicado o acórdão nos vinte dias subsequentes ao julga
mento, poderá qualquer dos litigantes ou o Ministério Público do Trabalho in
terpor recurso ordinário, fundado apenas na certidão de julgamento, inclusi
ve com pedido de efeito suspensivo.
A sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do
vigésimo dia subsequente ao do julgamento, fundada no acórdão ou na certi
dão de julgamento, salvo se for concedido efeito suspensivo à decisão respec
tiva pelo presidente do TST. Após a publicação do acórdão, quando as partes
forem consideradas intimadas, seguir-se-á o procedimento recursal, como pre
visto em lei, com a intimação pessoal do Ministério Público. Como pode ha
ver demora no julgamento do dissídio e na publicação do acórdão, a sentença
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normativa poderá determinar que as diferenças salariais resultantes do decidi
do sejam devidas a contar da data do ajuizamento da ação, quando proposto
após a data-base ou originária, a fim de se evitarem distorções decorrentes da
demora aludida, o que é salutar, porque as partes não podem sofrer prejuízos
decorrentes de atrasos provocados pela demora da prestação jurisdicional.
Parágrafo único. A sentença norm ativa vigorará:
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 424, de 21.01.1969.

Normalmente, a lei em sentido stricto sensu é feita para vigorar por prazo in
determinado e aplica-se, com relação ao início de vigência, às disposições conti
das na Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro. A sentença norm ati
va, embora com força de lei, tem caráter de provisoriedade, de modo a reger-se,
ante às suas peculiaridades pelas disposições ora analisadas.
a) a partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio após o
prazo do art. 616, § 3o, ou, quando não existir acordo, convenção ou sen
tença norm ativa em vigor, da data do ajuizamento;
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 424, de 21.01.1969.

A eficácia da sentença normativa deve ser vista sob os aspectos do prazo de
duração ou de vigência e do início desta. A duração é de, no máximo, quatro
anos, embora, na prática, esse prazo seja fixado em um ano, como será visto
nos comentários ao art. 868, parágrafo único. Conforme determina a CLT (art.
616, § 3o), se houver convenção, acordo ou sentença em vigor, o dissídio deve
rá ser instaurado dentro do prazo de sessenta dias anteriores ao respectivo ter
mo final, para que o novo instrum ento possa ter vigência no dia imediato a
esse termo.
Mas, em certas situações, há necessidade de as partes continuarem a nego
ciação após aquele prazo, na busca de acordo, de modo que correm os trabalha
dores o risco de perda da data-base, com gravames irreparáveis, caso o acordo
não seja instrumentalizado. Para evitar esse risco, o TST, por meio da Instru
ção Normativa n. 4/93 (itens II e III), criou a figura do protesto judicial reque
rido pela parte interessada ou por ambas, em comum acordo, ao tribunal com
petente, que, ao deferi-lo, concede mais trinta dias, a contar da sua intimação,
para encerramento das tratativas negociais e, se for o caso, para o ajuizamen
to do dissídio coletivo. Essa Instrução Normativa foi revogada pelo TST, que, no
entanto, manteve a medida do protesto no art. 219 do seu Regimento Interno.
Embora tenha sido cancelada essa instrução, a orientação permanece válida,
porque é coerente com o espírito da negociação coletiva, que deve ser presti

834

|

ARTS. 867 E 868

RAIMUNDO SIMÃO DE MELO

giada e priorizada em relação ao julgamento do conflito pelo tribunal. As sen
tenças normativas, assim, passarão a vigorar a partir da publicação da senten
ça, quando houver perda de data-base e o dissídio for ajuizado além do prazo
de que trata o art. 616, § 3o, da CLT - até sessenta dias antes do término de vi
gência do instrumento coletivo anterior. Como a publicação normalmente de
mora, pode o tribunal fixar a vigência da sentença a partir do ajuizamento da
ação. Quando o dissídio coletivo for o primeiro da categoria, a sentença passa
rá a vigorar da data do ajuizamento deste.
b) a partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, conven

ção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do art. 616,
§ 3 °.
Alínea acrescentada pelo Decreto-lei n. 424, de 21.01.1969.

Nesse caso, a sentença coletiva entrará em vigor imediatamente após o tér
m ino do instrum ento anterior, se for ajuizado o dissídio dentro do prazo de
sessenta dias anteriores ao término da norma coletiva anterior ou, mesmo ajui
zado fora desse prazo, se for deferido protesto judicial, como já mencionado.
Não haverá, portanto, solução de continuidade com relação à regulamentação
das condições de trabalho entre patrões e empregados.
Seçao III
Da Extensão das Decisões

Art. 868. Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas con
dições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de em
pregados de uma empresa, poderá o Tribunal competente, na própria deci
são, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente, aos
demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissi
dentes.
Extensão da sentença normativa é o ato pelo qual o tribunal do trabalho au
menta o âmbito de aplicação da regulamentação coletiva de trabalho emitida.
Ela pode ocorrer quando o processo coletivo for instaurado pelo sindicato no
interesse somente de parte dos trabalhadores de um a empresa, o que é raro
acontecer, ou no interesse somente de parte da categoria profissional.
Assim, a fim de uniformizar a aplicação das condições de trabalho estipula
das para todos os trabalhadores da empresa representados pela entidade sin
dical, apresentam-se dois expedientes: a instauração de outro dissídio coletivo
para beneficiar os demais trabalhadores ou a extensão, pelo tribunal, da sen
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tença já proferida, sendo esta última hipótese a mais coerente, prática e rápi
da. Exceto se for observado o procedim ento previsto neste artigo, é inviável
aplicar condições constantes de sentença normativa às partes que não partici
param do processo.
Parágrafo único. O Tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar
em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser
superior a 4 (quatro) anos.
Embora se preveja a possibilidade de sentenças normativas com prazo de até
quatro anos de duração, na prática isso não tem ocorrido, em razão das gran
des mutações pelas quais passa a economia do nosso país, além das constantes
alterações da legislação federal trabalhista. O direito do trabalho, como se sabe,
é um dos mais dinâmicos ramos da ciência jurídica; portanto, são mesmo in
viáveis prazos longos de instrumentos normativos. Em razão disso, a praxe ar
raigada estabeleceu o prazo de vigência das decisões normativas em um ano.
Art. 869. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também
ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional com
preendida na jurisdição do Tribunal:
A busca de extensão da decisão ou de sua utilização como parâm etro para
outro julgamento é procedimento importante na busca de isonomia dos direi
tos para os empregados da mesma categoria, na mesma região geoeconômica,
representados pelo mesmo ou por outro sindicato profissional. Nas negocia
ções coletivas, os sindicatos, como estratégia, procuram primeiramente nego
ciar com as empresas maiores, que, normalmente, concedem melhores condi
ções de trabalho aos empregados; depois, desencadeiam negociações com as
outras empresas, a fim de aplicar, como parâm etro, as normas conquistadas
naquelas, que abrangem cláusulas econômicas e sociais.
Para os empregados das entidades sindicais, a extensão das sentenças nor
mativas era automática, conforme é assegurado no art. 10 da Lei n. 4.725/65,
uma vez que os empregados não poderíam constituir sindicato próprio por
não desenvolverem atividade econômica; não se pode, portanto, cogitar cate
goria profissional de empregados em entidades sindicais.
Mas não é correto esse entendimento em termos legais e constitucionais, uma
vez que a proibição de organização sindical dos empregados de entidades sin
dicais, anteriormente constante da CLT (art. 526, parágrafo único), foi revoga
da pela Lei n. 11.295/2006, além de estar em desacordo com o disposto no art.
8o da Constituição de 1988, que assegura a livre associação e organização sin
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dicais de forma geral. A única hipótese de vedação de associação e organização
sindical prevista na Constituição é para os servidores públicos militares (art.
142, IV). O fato de não haver uma categoria econômica correspondente não
impossibilita o ajuizamento do dissídio coletivo por parte dos empregados de
sindicatos, pois, se assim fosse, também estariam impossibilitados de agir por
meio dessa ação os empregados públicos, inclusive os das empresas públicas e
de economia mista, o que não ocorre. Portanto, já que são livres a associação e
a organização dos trabalhadores, têm os empregados de entidades sindicais o
direito de negociação coletiva e do sucessivo ajuizamento da ação coletiva na
busca de condições de trabalho peculiares à sua classe, de modo que estão tacitamente derrogadas as disposições da Lei n. 4.725/65 (art. 10), por incompa
tibilidade com o novo modelo sindical vigente no nosso país.
a ) por solicitação de 1 (um) ou mais empregadores, ou de qualquer sin

dicato destes;
São os sindicatos legitimados, ordinariamente, para negociar condições de
trabalho e instaurar dissídio coletivo e nele se defender (art. 611 da CLT). Nos
termos do referido art. 611, § Io, têm as empresas legitimidade para negociar
acordo coletivo de trabalho com os seus empregados por meio do sindicato
profissional respectivo. Igualmente, estão elas legitimadas a instaurar dissídio
coletivo de trabalho na busca de regulamentação de condições inerentes aos
seus empregados e podem também solicitar a extensão de decisões normativas
antes aplicáveis a parte dos trabalhadores ou a outras empresas, com o objeti
vo de uniformizar as normas regulamentares.
b ) por solicitação de 1 (um) ou mais sindicatos de empregados;

Como assegura o art. 8o, VI, da CF, e reconhecem, unanimemente, a doutri
na e a jurisprudência, é obrigatória a participação dos sindicatos profissionais
nas negociações coletivas de trabalho e, por consequência, nos dissídios cole
tivos, a fim de representar os trabalhadores da respectiva categoria. Assim, pelo
lado profissional, é a eles que cabe pedir a extensão de decisões normativas em
favor dos seus representados.
c) e x officioy pelo Tribunal que houver proferido a decisão;

Como sustentamos, não cabe mais aos tribunais instaurar dissídio coletivo
no caso de paralisação do trabalho, conforme comentários ao art. 857 da CLT.
Porém, uma vez instaurado o dissídio e proferida a decisão normativa, nada
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obsta a que o tribunal do trabalho, por entender adequado e conveniente para o
caso, venha a propor, de ofício, a extensão de uma decisão norm ativa para
abranger, uniformemente, todos os empregados de uma mesma categoria pro
fissional compreendida na sua jurisdição.
d ) por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho.

Igualmente, cabe ao Ministério Público do Trabalho propor ao tribunal com
petente a extensão de decisões normativas para todos os empregados de uma
empresa ou para os integrantes de um a determ inada categoria profissional,
com o mesmo objetivo antes exposto, qual seja, de uniformizar o tratamento
quanto aos direitos e às condições de trabalho para empregados que estão sub
metidos às mesmas peculiaridades em determinada região geoeconômica.
Art. 870. Para que a decisão possa ser estendida, na forma do artigo an
terior, torna-se preciso que 3/4 (três quartos) dos empregadores e 3/4 (três
quartos) dos empregados, ou os respectivos sindicatos, concordem com a
extensão da decisão.
A decisão poderá ser estendida a todos os empregados da categoria somen
te com a concordância de três quartos dos empregados e dos empregadores,
o que é praticam ente inviável, pois, quando um a categoria concorda, n o r
malmente a outra não aceita a extensão. No caso da extensão para os empre
gados da mesma empresa, não há necessidade da oitiva das partes e pode o
tribunal estendê-la de ofício ou a requerim ento dos interessados ou do M i
nistério Público do Trabalho, quando julgar conveniente e adequada. Como,
na prática, norm alm ente não há a concordância requerida pela lei, o cami
nho mais adequado é o ajuizamento de um novo dissídio coletivo no qual os
tribunais possam aplicar a decisão existente, não por extensão, mas ao tomá-la como parâm etro para m anter uniformidade de tratam ento nas categorias
envolvidas.
§ Io O Tribunal competente marcará prazo, não inferior a 30 (trinta) nem
superior a 60 (sessenta) dias, a fim de que se manifestem os interessados.
Normalmente, os trabalhadores, maiores interessados na concessão das con
dições a serem estendidas, concordam com a proposta do tribunal, ao contrá
rio das empresas ou categorias econômicas, que, salvo raras exceções, discor
dam da aplicação das novas condições de trabalho. Exemplo disso ocorre com
relação aos recursos patronais interpostos contra as sentenças normativas, como
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regra, além do pedido de efeito suspensivo das condições de trabalho estipula
das, até que o TST venha a julgar o recurso ordinário aviado.
§ 2o Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será
o processo submetido ao julgamento do Tribunal.
Como se observa dos dispositivos legais analisados, a extensão das decisões
normativas para toda a categoria depende da aceitação das partes - categorias
econômicas e profissionais - , por isso a sua dificuldade prática. Mas, mesmo
que haja concordância delas, obrigatoriamente o Ministério Público do Traba
lho será ouvido, na qualidade de fiscal da lei. A ele incumbe emitir o seu pare
cer sobre a legalidade ou a ilegalidade das cláusulas que se querem estender e
também sobre a sua oportunidade e conveniência. Ê ele que primeiramente se
manifesta, antes do julgamento, sobre as condições de trabalho a serem fixa
das. Isso não significa que o tribunal deva aceitar o parecer ministerial; contu
do, se não o adotar, cabe ao Ministério Público recorrer da sentença que vier a
ser proferida, quer nas extensões de decisões, quer nos julgamentos normais e
nos acordos apresentados para homologação.
Art. 871. Sempre que o Tribunal estender a decisão, marcará a data em
que a extensão deva entrar em vigor.
A vigência das decisões de extensão segue os mesmos parâmetros estabele
cidos no art. 867, parágrafo único, a e b>da CLT, na forma dos comentários fei
tos anteriormente.
Seção IV
D o Cum prim ento das Decisões

Art. 872. Celebrado o acordo, ou transitada em julgado a decisão, seguir-se-á o seu cumprimento, sob as penas estabelecidas neste Título.
A sentença normativa poderá ser objeto de ação de cumprimento a partir do
julgamento, fundada no acórdão ou na certidão de julgamento, independen
temente do seu trânsito em julgado, salvo se for concedido efeito suspensivo
pelo presidente do TST. Isso significa que, ao ser proferida a sentença norm a
tiva, estão os empregadores obrigados a cumpri-la, desde que não tenha sido
suspensa pelo TST.
Os benefícios pagos aos trabalhadores, mesmo reformada a sentença pelo
TST ou pelo STF, conforme o caso, não serão restituídos (art. 6o, § 3o, da Lei n.
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4.725/65), razão por que o presidente do TST pode conceder efeito suspensivo à totalidade da sentença ou a determinadas cláusulas mediante comprova
ção, pela parte interessada, áofum us bonijuris e do periculum in mora (art. 14
da Lei n. 10.192/2001).
Parágrafo único. Quando os empregadores deixarem de satisfazer o pa
gamento de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os
empregados ou seus sindicatos, independentes de outorga de poderes de
seus associados, juntando certidão de tal decisão, apresentar reclamação à
Junta ou Juízo competente, observado o processo previsto no Capítulo II
deste Título, sendo vedado, porém, questionar sobre a matéria de fato e de
direito já apreciada na decisão.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 2.275, de 30.07.1954.
Veja nota deste Capítulo.

Diz a lei que, quando os empregadores deixarem de satisfazer o pagamento
de salários, na conformidade da decisão proferida, poderão os empregados ou
seus sindicatos propor reclamação trabalhista com vistas à satisfação dos direi
tos violados. Conforme entendimento pacificado na jurisprudência e na dou
trina, para ajuizamento dessa ação não é necessário o trânsito em julgado da
decisão normativa (Súmula n. 246 do TST). Assim, a ação de cum prim ento
pode ser proposta a partir do julgamento do dissídio coletivo, cuja sentença,
nos termos da Lei n. 10.192/2001 (art. 12, § 2o), deverá ser publicada no prazo
máximo de quinze dias. Se não o for no aludido prazo, bastará a certidão res
pectiva para instruir a ação (art. 7o, § 6o, da Lei n. 7.701/88).
Já na expressão salários, presente neste parágrafo único, estão compreendi
dos todos os direitos albergados pela norma coletiva, objeto da ação, como obri
gação de dar, de fazer, de não fazer e de suportar. Não se trata de uma ação de
execução, mas de cumprimento da norma coletiva instituída no respectivo ins
trumento. Sua finalidade é concretizar uma norm a genérica e abstrata oriun
da do dissídio coletivo. A sua natureza, portanto, é de ação condenatória com
relação à imposição do cumprimento das normas criadas na sentença norm a
tiva ou em outro instrumento coletivo extrajudicial - convenção ou acordo co
letivo de trabalho.
A ação de cum prim ento é uma ação individual, quando for proposta pelo
empregado, sozinho. Se proposta em coalizão com outros companheiros de
trabalho, é uma reclamação plúrima. Se for ajuizada pelo sindicato, na quali
dade de substituto processual, tratar-se-á de uma ação coletiva, que, na expres
são do CDC (arts. 81, parágrafo único, III, 91 e 104), é a ação civil coletiva. Em
bora o art. 872, parágrafo único, da CLT, refira-se a associados, de acordo com
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a CF (art. 8o, III) e a Lei n. 8.073/90 (art. 3o), a legitimação sindical para essa
ação abrange todos os integrantes da categoria, posição esta acolhida pelo STF
e reforçada na Justiça do Trabalho ante o cancelamento da Súmula n. 310 do
TST, que restringia o seu alcance aos associados do sindicato. Caso não haja
sindicato organizado na categoria, podem as federações e confederações sindi
cais, sucessivamente, ajuizar a ação de cumprimento. A competência funcional-territorial para conhecer e julgar a ação de cum prim ento é das Varas do
Trabalho.
Finalmente, ao tratar-se de uma ação condenatória, não mais se pode discu
tir na ação de cum prim ento questões de fato e de direito sobre a criação da
norma trabalhista, as quais deveríam ter sido debatidas no âmbito do dissídio
coletivo; pode a Justiça do Trabalho, todavia, analisar a legalidade e a inconstitucionalidade da norma, inclusive de ofício (art. 97 da CF).
Seção V
Da Revisão

Art. 873. Decorrido mais de 1 (um) ano de sua vigência, caberá revisão
das decisões que fixarem condições de trabalho, quando se tiverem modifi
cado as circunstâncias que as ditaram, de modo que tais condições se hajam
tornado injustas ou inaplicáveis.
É a sentença normativa passível de ação rescisória (art. 485 do CPC/73 - art.
966 do CPC/2015), como qualquer outra decisão transitada em julgado. Mas,
além disso, com base na teoria da imprevisão - cláusula rebus sic stantibus - ,
por se tratar de relação jurídica continuativa, pode a coisa julgada coletiva de
corrente de sentença normativa ser revogada a qualquer tempo, transcorrido
mais de um ano de vigência do instrumento normativo respectivo (arts. 471,
I, do CPC/73 - art. 505,1, do CPC/2015 - e 836 e 873 da CLT). Na prática, os
tribunais fixam apenas um ano de vigência para as normas coletivas; há situa
ções, contudo, em que mesmo antes desse prazo, torna-se necessária a revisão
de um instrumento normativo; nesse caso, pode o tribunal adaptar a lei ao mo
mento atual, flexibilizar esse pressuposto processual e aceitar o pedido de re
visão da norma coletiva.
O objeto da ação de revisão é alterar as condições de trabalho ajustadas anterior
mente, quando se tiverem modificado as circunstâncias que as ditaram, de modo
que tais condições hajam-se tornado injustas ou inaplicáveis. O que se busca é
o reequilíbrio entre as partes, para evitar um ônus insuportável para uma e, para
a outra, um enriquecimento ilícito e injustificado. Mas a alteração tem de ser
imprevisível para as partes quando da elaboração do instrumento normativo.
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Art. 874. A revisão poderá ser promovida por iniciativa do Tribunal prolator, da Procuradoria da Justiça do Trabalho, das associações sindicais ou
de empregador ou empregadores interessados no cumprimento da decisão.
Em conformidade com a CF/88, os legitimados ordinários para o ajuizamento dessa ação são as entidades sindicais representativas das categorias econô
mica e profissional e as empresas, quando a norm a aplicar-se aos seus empre
gados isoladamente. Não cabe mais aos presidentes dos tribunais instaurá-la
de oficio, devido à proibição de interferência estatal na organização sindical
(art. 8o, I, da CF).
Não é o caso do Ministério Público do Trabalho, que, na defesa do interesse
público - defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses in
disponíveis da sociedade (art. 127 da CF) - , pode solicitar a revisão aludida. É
exemplo o caso de uma greve motivada pela necessidade de alteração das con
dições de trabalho insuportáveis para uma das partes, em que o Ministério Pú
blico tem legitimidade para instaurar a instância e pedir ao tribunal que apre
cie a alteração da norm a coletiva, assim como para analisar a abusividade do
movimento. Seria inócua, no caso, uma decisão que julgasse apenas a greve, e
não o seu motivo, qual seja, a reivindicação que a motivou.
Parágrafo único. Quando a revisão for promovida por iniciativa do Tri
bunal prolator ou da Procuradoria, as associações sindicais e o empregador
ou empregadores interessados serão ouvidos no prazo de 30 (trinta) dias.
Quando promovida por uma das partes interessadas, serão as outras ouvi
das também por igual prazo.
O termo anteriormente estipulado é o prazo para defesa da(s) parte(s). Duran
te esse prazo, que, aliás, é muito longo, as partes alinhavarão os argumentos e
os dados favoráveis ou contrários à revisão, os quais deverão ser apresentados
em audiência de conciliação e julgamento, igualmente obrigatória. Nessa au
diência, o juiz conciliador ou instrutor deverá envidar todos os esforços neces
sários à busca de um entendimento entre as partes, podendo, conforme o caso,
determinar diligências necessárias ao esclarecimento da questão discutida. Independentemente de haver acordo ou não, a questão será submetida à aprecia
ção do tribunal para julgamento, ouvido, em qualquer hipótese, o Ministério
Público do Trabalho.
Art. 875. A revisão será julgada pelo Tribunal que tiver proferido a decisão,
depois de ouvida a Procuradoria da Justiça do Trabalho.
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A ação revisional será julgada pelo tribunal que tiver proferido a decisão revisanda, depois de ser ouvido» obrigatoriamente, o Ministério Público do Tra
balho, que atuará como fiscal da lei. O efeito da sentença normativa na ação re
visional é ex nutíCy ou seja, passam a vigorar as suas disposições a partir da data
do ajuizamento da ação, caso procedente, sem atingir as situações pretéritas,
como a sentença normativa de data-base.
A sentença normativa é um sucedâneo da negociação coletiva malograda. As
sim, caso não cheguem as partes a um acordo sobre a pretendida modificação,
cabe a busca de um comando normativo judicial, mediante o princípio do livre
acesso à jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF). Esse comando, com efeito, não obs
tante o disposto no art. 873, que se refere à sentença normativa, pode ser busca
do no tocante à revisão dos demais instrumentos extrajudiciais - convenções,
acordos e contratos coletivos de trabalho - , ressalvadas as matérias estranhas ao
conteúdo do poder normativo da Justiça do Trabalho - por exemplo, redução
da jornada de trabalho, participação nos lucros e resultados, compensação de
jornada de trabalho, banco de horas etc. (sobre o poder normativo da Justiça do
Trabalho e o procedimento nos dissídios coletivos, com maior profundidade,
veja Raimundo Simão de Melo. Dissídio coletivo de trabalho. São Paulo, LTr, 2002).

CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu o expressão Juntas de Conciliação e Jul
gamento, com o órgãos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do Tra
balho e Varas do Trabalho, e ssa s confirm adas posteriormente pela E C n. 45, de
08.12.2004.

Seção I
Das Disposições Preliminares

Art. 876. As decisões passadas em julgado ou das quais não tenha havido
recurso com efeito suspensivo; os acordos, quando não cumpridos; os termos
de ajuste de conduta firmados perante o Ministério Público do Trabalho e
os termos de conciliação firmados perante as Comissões de Conciliação
Prévia serão executados pela forma estabelecida neste Capítulo.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Executam-se, na Justiça do Trabalho, os títulos executivos judiciais - senten
ças ou acordos homologados em juízo - e três títulos executivos extrajudiciais:
1) o termo de ajustamento de conduta firmado perante o Ministério Público
do Trabalho; 2) os termos de conciliação firmados perante as Comissões de

ER0T1LDE RIBEIRO S. MINHARRO

ART. 876

|

843

Conciliação Prévia; e 3) as multas emanadas pelos órgãos encarregados da fis
calização trabalhista (estes últimos decorrentes da alteração do art. 114 da CF
pela EC n. 45/2004). A IN n. 39 do Col. TST, muito embora sub judice, indica
va a possibilidade de ampliação do rol de títulos executivos extrajudiciais ante
a aplicação supletiva do art. 784 do CPC/2015, incluindo, entre os títulos ex
trajudiciais executáveis na seara trabalhista, o cheque e a nota promissória emi
tidos em reconhecimento de dívida inequivocamente de natureza trabalhista.
Notem que as sentenças transitadas em julgado - aquelas não mais passíveis
de recurso - são objeto de execução definitiva, ou seja, pode-se entregar com
pletamente os valores arrecadados ao exequente; enquanto as decisões que ain
da não transitaram em julgado - aquelas atacadas por recursos recebidos no
efeito meramente devolutivo - podem ser objeto de execução provisória (art.
520 do CPC/2015), ou seja, a execução para na penhora perfeita e acabada; não
abrange, pois, atos que im portem em alienação do dom ínio e não permite o
levantamento de dinheiro por parte do exequente (art. 899, caput, da CLT). Os
acordos não cumpridos, de que trata o artigo em comento, são aqueles firma
dos e homologados em juízo, visto que, nos termos do art. 831, parágrafo úni
co, da CLT, referidas avenças têm força de sentença transitada em julgado.
Com relação à execução provisória, convém esclarecer que entendemos incabível na Justiça do Trabalho a aplicação do art. 521 do CPC/2015, que per
mite a liberação de valores ao exequente, independentemente de caução, an
tes do trânsito em julgado da sentença. Estabelece a norm a processual civil
que a caução a que se refere o inciso IV do art. 520 do CPC/2015 poderá ser
dispensada quando: “I - o crédito for de natureza alimentar, independente
mente de sua origem; II - o credor dem onstrar situação de necessidade; III pender o agravo do art. 1.042; IV - a sentença a ser provisoriamente cum pri
da estiver em consonância com súmula da jurisprudência do STF ou do STJ
ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repeti
tivos”. Ora, a CLT é explícita quanto à execução provisória encerrar-se com a
penhora (art. 899, caput), portanto, entendemos temerário liberar valores sem
o manto da coisa julgada, especialmente porque isso traria insegurança ju rí
dica. Esse tam bém foi o entendim ento do TST, ao analisar o Rec. Emb. n.
34500-47.2007.5.03.0064, sendo que a Ministra Relatora, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, ressaltou que não há omissão na legislação trabalhista sobre a
matéria, ante a existência do art. 899 da CLT, que impede que a execução pro
visória prossiga após a penhora. O utro argumento em favor da não liberação
de valores em sede de execução provisória está expresso no parágrafo único
do art. 521 do CPC/2015, segundo o qual a exigência de caução será mantida
quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou
incerta reparação. Ora, liberar dinheiro em execução provisória pode impos
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sibilitar o retorno ao status quo ante se a sentença ou acórdão vier a ser m o
dificados posteriormente.
Apesar do posicionamento supra, alguns magistrados autorizam essa libera
ção sob o argumento de que o diploma consolidado não descreve a forma como
a execução provisória deve se processar na Justiça do Trabalho (extração de
carta de sentença etc.), razão pela qual se deveria utilizar a exceção do art. 521
do CPC/2015 em seara laborai, mormente para garantir os princípios da efe
tividade da prestação jurisdicional e celeridade.
O utro assunto que merece ser mencionado neste estudo refere-se à aplica
ção ou não do disposto no art. 515 do CPC/2015 em sede trabalhista. Segun
do este artigo, “são títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de
acordo com os artigos previstos neste Título: [...] III - a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza”. Os processualistas
civis entendem que referido dispositivo legal do CPC autoriza a homologação
em juízo de mera petição de acordo, independentemente do ajuizamento de
uma ação, o que cria um título executivo judicial com natureza jurídica de pro
cedimento de jurisdição voluntária. Entendemos que tal dispositivo não deve
ser aplicado na Justiça do Trabalho por três motivos: em primeiro lugar, por
que os envolvidos no negócio jurídico trabalhista não possuem igualdade de
condições para negociarem sem a intervenção do Estado, sendo certo que o
trabalhador encontra-se em situação de hipossuficiência se comparado com o
empregador (e/ou tomador de serviços), daí porque se faz necessário, sempre,
o crivo do Poder Judiciário impedindo renúncia a direitos, disfarçada de tran 
sação, e isso só é possível se o magistrado verificar quais eram as lesões a direi
tos vindicadas, comparando-as com as condições do acordo. Em segundo lu
gar, nos procedimentos de jurisdição voluntária cíveis, há sempre a presença
do Ministério Público, atuando em primeiro grau, analisando a pertinência ou
não da homologação pretendida pelas partes, situação que não existe no pro
cesso laborai, porquanto o procurador trabalhista atua precipuamente em se
gundo grau e só excepcionalmente em primeiro. Ademais, o excesso de proces
sos a serem dirimidos pela Justiça do Trabalho não pode justificar a mitigação
dos direitos trabalhistas. Em terceiro e último lugar, porque a CLT tem seu pró
prio rol de títulos executivos no art. 876 e, portanto, inaplicável o CPC subsidiariamente.
A partir de 22.09.2016, o TST eliminou a polêmica que havia quanto à pos
sibilidade ou não de penhora em dinheiro em execução provisória. Até então
havia duas correntes: uma que dizia que, se a execução provisória deveria ser
procedida da mesma forma que a definitiva, poder-se-ia penhorar dinheiro,
pois este é o primeiro bem na ordem de preferência; a segunda, afirmava que
o Col. TST proibia a penhora em dinheiro em execução provisória. O TST, en
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tretanto, alterou a redação da Súmula n. 417 para declarar que “não fere direito
líquido e certo do impetrante o ato judicial que determina penhora em dinhei
ro do executado para garantir crédito exequendo, pois é prioritária e obedece
à gradação prevista no art. 835 do CPC/2015 (art. 655 do CPC/73)”.
Parágrafo único. Serão executadas ex officio as contribuições sociais de
vidas em decorrência de decisão proferida pelos Juizes e Tribunais do Tra
balho, resultantes de condenação ou homologação de acordo, inclusive
sobre os salários pagos durante o período contratual reconhecido.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 11.457, de 16.03.2007.

Conforme comentários feitos ao art. 832 da CLT e seus respectivos parágra
fos, a EC n. 20/98 deu à Justiça do Trabalho competência para executar, de ofí
cio, as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir ou dos acor
dos hom ologados em juízo. O referido dispositivo constitucional não era
autoaplicável, razão pela qual adveio a Lei n. 10.035/2000, que regulamentou
a execução das contribuições sociais pela Justiça trabalhista. Por meio dessa lei,
foi incluído o parágrafo único no art. 876, de modo a deixar claro que os jui
zes do trabalho promoverão, independentemente de requerimento da autar
quia federal, a execução das contribuições previdenciárias de responsabilida
de de em pregados e em pregadores, quando forem resultantes de acordos
homologados em juízo ou de sentenças prolatadas na esfera dessa Justiça espe
cializada.
A Lei n. 11.457/2007 alterou o artigo em com ento para acrescentar que a
contribuição social a ser executada na Justiça do Trabalho deve incluir os valo
res resultantes do vínculo empregatício reconhecido em juízo (aqui entendi
dos como as ações meramente declaratórias). Referida alteração vai de encon
tro à jurisprudência do TST, cujo inciso I da Súmula n. 368 estipula que “a
competência da Justiça do Trabalho, quanto à execução das contribuições previ
denciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos
valores, objeto de acordo homologado, que integrem o salário de contribui
ção”. Note-se que essa súmula foi editada anteriormente ao advento da Lei n.
11.457/2007, razão pela qual acreditávamos que seria logo revogada. Entretan
to, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 569.056/PA (publicado no DJe
n. 236, de 12.12.2008, Ement. v. 02345-05, p. 848), corroborou o entendimen
to da súmula do TST ao aprovar a seguinte ementa: “Recurso extraordinário.
Repercussão geral reconhecida. Competência da Justiça do Trabalho. Alcance
do art. 114, VIII, da CF. 1. A competência da Justiça do Trabalho prevista no
art. 114, VIII, da CF alcança apenas a execução das contribuições previdenciá
rias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. 2.
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Recurso extraordinário conhecido e desprovido”. Além disso, por ocasião do
referido julgamento, o STF, por maioria dos votos, aprovou a proposta do re
lator para a edição de uma súmula vinculante sobre o tema, que resultou na
edição da Súmula vinculante n. 53, segundo a qual a competência da Justiça do
Trabalho prevista no art. 114, VIII, da CF alcança a execução de ofício das con
tribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sen
tenças que proferir e acordos por ela homologados.
Destarte, apesar da clareza da Lei n. 11.457/2007, o entendimento da Corte
Suprema pátria é no sentido de que não compete à Justiça do Trabalho execu
tar de ofício as parcelas de contribuições sociais quando das ações declaratórias do vínculo empregatício na esfera trabalhista. Assim, não obstante enten
dermos que o texto legal não deixa margens a dúvidas quanto à competência
da Justiça do Trabalho em executar as contribuições sociais nas ações m era
mente declaratórias, o STF fez letra m orta da norm a jurídica em apreço. Após
essa decisão do STF ficou pacificado o entendimento de que apenas as ações
condenatórias são executáveis na Justiça do Trabalho.
Art. 877. É competente para a execução das decisões o Juiz ou Presidente
do Tribunal que tiver conciliado ou julgado originariamente o dissídio.
Na Justiça do Trabalho, a execução é considerada uma fase processual; por
isso, não é tratada como um processo autônomo. Assim, será competente para
executar a sentença ou o acordo homologado o juízo perante o qual tramitou
a ação de conhecimento em primeiro grau. Não se trata aqui do princípio da
identidade física do juiz, mas de manutenção da execução na mesma Vara do
Trabalho onde tramitou a ação cognitiva.
Art. 877-A. É competente para a execução de título executivo extrajudicial
o juiz que teria competência para o processo de conhecimento relativo à
matéria.
Artigo acrescentado pela Lei n. 9.958, de 12.01.2000.

Até o advento da EC n. 45/2004, os únicos títulos extrajudiciais exequíveis
na Justiça do Trabalho eram os termos de ajustamento de conduta firmados
perante o Ministério Público do Trabalho e os termos de transação obtidos jun
to às Comissões de Conciliação Prévia (art. 876 da CLT). Atualmente, a maior
parte da jurisprudência entende que a EC n. 45/2004 possibilitou, ainda, a exe
cução das multas administrativas, fixadas pelas Superintendências Regionais
do Trabalho, por parte da Justiça laborai. Por ora, os demais títulos extrajudi
ciais somente podem ser executados na Justiça comum. Entretanto, o Col. TST
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já sinalizou por meio da IN n. 39 que seria possível a ampliação do rol de títu
los executivos extrajudiciais ante a aplicação supletiva do art. 784 do CPC/2015,
incluindo, entre os títulos extrajudiciais executáveis na seara trabalhista, o che
que e a nota promissória emitidos em reconhecimento de dívida inequivoca
mente de natureza trabalhista.
Art. 878. A execução poderá ser promovida por qualquer interessado, ou
ex officio pelo p ró p rio Juiz ou Presidente ou Tribunal com petente, nos
termos do artigo anterior.
No processo do trabalho, não é apenas o exequente que pode impulsionar a
execução, mas qualquer interessado no feito e até mesmo o próprio juiz, sem
que isso lhe retire a imparcialidade inerente à sua função, desde que não pra
tique ato privativo da parte. A essa possibilidade de o próprio magistrado im 
pulsionar a execução a doutrina denomina impulso oficial do juiz.
Ao explicitar que a execução pode ser promovida por qualquer interessado,
o dispositivo legal em apreço abarca a possibilidade de o próprio executado
impulsionar a execução. A doutrina entende aplicável, outrossim, na esfera la
borai, o rol de legitimados identificados no art. 778, § Io, do CPC/2015, o qual
especifica que podem promover a execução, ou nela prosseguir o Ministério
Público (nos casos previstos em lei), o espólio, os herdeiros ou os sucessores
do exequente, sempre que, por morte deste, for a eles transmitido o direito re
sultante do título executivo. Podem também impulsionar a execução o cessio
nário, quando o direito resultante do título executivo for transferido àquele por
ato entre vivos, e o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.
Parágrafo único. Quando se tratar de decisão dos Tribunais Regionais, a
execução poderá ser promovida pela Procuradoria da Justiça do Trabalho.
Nas decisões proferidas em dissídios coletivos que imponham alguma cominação condenatória às entidades litigantes - por exemplo, multa ao sindicato
profissional - , poderá o Ministério Público do Trabalho promover a execução.
Art. 878-A. Faculta-se ao devedor o pagam ento im ediato da parte que
entender devida à Previdência Social, sem prejuízo da cobrança de eventuais
diferenças encontradas na execução ex officio.
Artigo acrescentado pela Lei n. 10.035 , de 25.10.2000.

Se o devedor entender por bem, pode - independentemente da execução fazer o pagamento da parte cabível ao INSS. Entretanto, o fato de o devedor
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adiantar-se e fazer o pagamento sem necessidade de execução forçada não o
isenta do pagamento das diferenças porventura encontradas pela autarquia fe
deral (sobre a execução das contribuições sociais na Justiça do Trabalho, veja
os comentários ao art. 832 e seus parágrafos da CLT).
Art. 879. Sendo ilíquida a sentença exequenda, ordenar-se-á, previamen
te, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitram ento ou
por artigos.
C a p u t com redaçõo dad a pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Sentença líquida é aquela que, desde logo, delimita os valores, em moeda cor
rente, a serem pagos pelo vencido. Via de regra, os julgados costumam ser ilíquidos. O dispositivo legal em apreço estipula que a liquidação pode ocorrer
por cálculos, por artigos (denominada pelo CPC/2015 de liquidação pelo pro
cedimento comum) ou por arbitramento.
A CLT não conceitua cada uma das modalidades de liquidação. Portanto, na
omissão do diploma celetista, cumpre-nos buscar auxílio junto ao CPC/2015,
o qual estabelece, no art. 509, § 2o, que a liquidação por cálculos dar-se-á quan
do a fixação do valor da condenação depender apenas de operações aritm éti
cas, contas estas que devem ser acompanhadas de memória discriminada; em
outras palavras, a parte deve descrever, pormenorizadamente, como atingiu a
importância lançada.
O art. 509,1, do CPC/2015, por seu turno, informa que somente haverá li
quidação por arbitramento quando houver essa determinação na sentença ou
quando isso for convencionado pelas partes; nesta última hipótese, o juiz po
derá indeferir o requerimento, se entender ser possível a liquidação por meros
cálculos. A lei permite ainda a liquidação por arbitramento quando a nature
za do objeto assim o exigir. Nesse tipo de liquidação, o juiz nomeará um peri
to que, por meio de seu conhecimento técnico, arbitrará os parâmetros para a
elaboração dos cálculos.
O art. 509, II, do CPC/2015 trata da liquidação por artigos (ou liquidação
pelo procedimento com um ), modalidade de liquidação empregada quando
houver necessidade de alegarem-se e provarem-se fatos novos; ou seja, quan
do, no processo de conhecimento, o juiz entender demonstrada a obrigação do
réu para com o autor, mas não fixar sua real extensão, o que ficará demonstra
do na liquidação por artigos. O exequente fará uma petição apontando os ar
tigos que pretende demonstrar, por todos os meios de prova em direito admi
tidos - testemunha, novos docum entos etc. Abrir-se-á a oportunidade de o
executado contestar os artigos, sob pena de revelia. Se forem demonstrados os
artigos, passar-se-á à realização dos cálculos; se não, poderá o interessado pro
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por novos artigos. A liquidação por artigos é comum na ação civil coletiva (mo
dalidade de direitos individuais homogêneos).
§ Io Na liquidação, não se poderá modificar, ou inovar, a sentença liquidanda, nem discutir matéria pertinente à causa principal.
Antigo parágrafo único renum erado pela Lei n. 8.432 , de 11.06.1992.

Não podem as partes, ao liquidar a sentença proferida na fase de conheci
mento, alterar-lhe o teor, tampouco tentar reformá-la nesse momento proces
sual, sob pena de instaurar-se a instabilidade nas relações processuais e sociais.
§ 1°-A. A liquidação abrangerá, também, o cálculo das contribuições
previdenciárias devidas.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.

No momento da liquidação da sentença, serão elaborados também os cálcu
los relativos às contribuições previdenciárias devidas pelas partes, utilizando,
para tanto, a regras específicas da legislação relativa à seguridade social (art.
879, § 4o, da CLT). Sobre a execução das contribuições sociais na Justiça do Tra
balho, veja comentários ao art. 832 e seus parágrafos da CLT.
§ 1°-B. As partes deverão ser previamente intimadas para a apresentação
do cálculo de liquidação, inclusive da contribuição previdenciária incidente.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.

Não há a figura do contador em todos os TRTs, razão pela qual, nessas cir
cunstâncias, as próprias partes devem apresentar o cálculo dos valores a serem
quitados pelo executado, cálculos esses que devem abranger, inclusive, a quan
tia destinada ao pagamento das contribuições sociais perante o INSS. Salien
te-se que não será a autarquia federal que deverá apresentar seus cálculos, mas
os próprios devedores, o que fere o disposto no art. 142 do CTN, que determi
na ser de competência privativa da autoridade administrativa “calcular o m on
tante do tributo devido”. O INSS será intimado para manifestar-se, posterior
mente, quanto aos cálculos já apresentados pelos litigantes.
§ 2o Elaborada a conta e tornada líquida, o Juiz poderá abrir às partes
prazo sucessivo de 10 (dez) dias para impugnação fundamentada com a
indicação dos itens e valores objeto da discordância, sob pena de preclusão.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.
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O dispositivo em análise dispõe que é faculdade do juiz conceder ou não pra
zo para impugnação fundamentada quanto aos cálculos apresentados nos au
tos. Frise-se que a faculdade é do magistrado e não das partes. Assim, se o juiz
determinar a intimação das partes para que se manifestem sobre as contas e os
interessados quedarem-se inertes, sofrerão eles as consequências da preclusão;
assim, não poderão impugnar os cálculos por meio de embargos à execução executado - ou impugnação à conta de liquidação - exequente - , tampouco
por agravo de petição. Se o juiz tiver concedido o prazo e a parte quiser mani
festar-se sobre os cálculos, deverá fazê-lo de maneira especificada, de modo a
indicar item a item os erros porventura encontrados e a elaborar as contas que
entender corretas. Se assim não agir, sua manifestação não será considerada e
consumar-se-á a preclusão. Se o magistrado não conceder o prazo ou se as par
tes manifestarem-se, adequada e discriminadamente, sobre eles, poderão, após
ser publicada a sentença de liquidação, voltar a discutir a questão em sede de
embargos à execução e de impugnação à sentença de liquidação (veja comen
tário ao art. 884, § 3o, da CLT).
§ 3o Elaborada a conta pela parte ou pelos órgãos auxiliares da Justiça do
Trabalho, o juiz procederá à intim ação da U nião para manifestação, no
prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão.
Parágrafo com redaçao dad a pela Lei n. 11.457, de 16.03.2007.

A redação antiga estipulava que a Justiça especializada deveria intimar o INSS,
via postal, para que se manifestasse acerca dos cálculos apresentados nos autos.
Como o INSS não mais fiscalizará nem cobrará os valores de suas contribuições
sociais, alterou-se o dispositivo legal para fazer constar que a intimação será di
rigida à União, que, quando de sua manifestação, no decêndio, deverá falar não
apenas sobre as contribuições sociais, mas também sobre o imposto de renda
retido na fonte. Note-se que a intimação será dirigida à Procuradoria-Geral Fe
deral, conforme estipula o art. 16, § 3o, II, da Lei 11.457/2007. Convém frisar
que também a União, se discordar dos cálculos elaborados, deverá fazer a indi
cação dos itens e valores objetos da discordância, sob pena de preclusão.
§ 4o A atualização do crédito devido à Previdência Social observará os
critérios estabelecidos na legislação previdenciária.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.

A parcela relativa aos valores pertinentes ao Instituto Nacional de Segurida
de Social é cálculo com base na legislação previdenciária e não na legislação
trabalhista.
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§ 5o O Ministro de Estado da Fazenda poderá, mediante ato fundamen
tado, dispensar a manifestação da União quando o valor total das verbas
que integram o salário de contribuição, na forma do art. 28 da Lei n. 8.212,
de 24 de julho de 1991, ocasionar perda de escala decorrente da atuação do
órgão jurídico.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 11.457, de 16.03.2007.

A União poderá isentar seus procuradores de se manifestarem nos autos dos
processos cujos valores sejam ínfimos a ponto de a cobrança do tributo vir a
causar mais prejuízos que vantagens ao erário.
§ 6o Tratando-se de cálculos de liquidação complexos, o juiz poderá
nomear perito para a elaboração e fixará, depois da conclusão do trabalho,
o valor dos respectivos honorários com observância, entre outros, dos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.405, de 16.05.2011.

O art. 879 da CLT sempre deixou implícita a ideia de que os cálculos da liqui
dação seriam promovidos ou pelo assistente de cálculo da Vara do Trabalho
ou pelas partes interessadas (exequente e/ou executado). Entretanto, diante do
excesso de serviço em algumas regiões brasileiras, como São Paulo, Campinas
etc., passou a ser quase impossível que o serventuário da Justiça conseguisse,
sozinho, apresentar cálculos de todos os processos que se encontram nessa fase
processual. Mesmo quando as próprias partes apresentam porm enorizadamente suas contas, as discrepâncias entre os valores apurados pelo exequente
e aqueles encontrados pelo executado são, por vezes, de tal m onta que era di
fícil vislumbrar quem estava com a razão; daí porque, na prática, muitos jui
zes nomeavam peritos contábeis para elaborar cálculos mais minuciosos ou
para conferir as contas apresentadas pelas partes. Os honorários periciais eram
pagos por aquele que deu causa à nomeação do experty e esse fato era apura
do pela análise de qual das partes menos se aproximou do cálculo do perito
nomeado ou então por qual delas deixou de apresentar os valores quando o
juízo assim o determinou. Havia entendimentos, ainda, de que a responsabi
lidade pelo pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sen
tença incumbia sempre à executada, pois fora sucumbente na fase de conhe
cimento. O valor da apuração dos honorários periciais sempre ficou a critério
do juiz que observava o caso concreto para arbitrá-lo. O que se vê neste § 6o é
a consagração legal daquilo que os Tribunais Regionais mais movimentados
já faziam no seu cotidiano, trazendo aos jurisdicionados maior segurança ju 
rídica.
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Seção II
D o M an d ad o e da Penhora

Art. 880. Requerida a execução, o juiz ou presidente do tribunal manda
rá expedir mandado de citação do executado, a fim de que cumpra a decisão
ou o acordo no prazo, pelo modo e sob as cominações estabelecidas ou,
quando se tratar de pagamento em dinheiro, inclusive de contribuições
sociais devidas à União, para que o faça em 48 (quarenta e oito) horas ou
garanta a execução, sob pena de penhora.
C a p u t com redaçõo dado pela Lei n. 11.457, de 16.03.2007.

A alteração perpetrada no artigo em análise foi feita para constar que a exe
cução abrangerá as contribuições devidas à União (e não ao INSS, como im 
punha a redação anterior).
O legislador perdeu um a ótim a oportunidade de, seguindo o exemplo do
CPC, eliminar a citação para a execução no processo do trabalho, o que facili
taria em m uito a busca pela efetividade da Justiça e traria maior celeridade à
execução trabalhista. Enquanto o legislador não altera a lei, continua a discus
são acerca da aplicabilidade ou não do art. 523, §§ Io a 3o, do CPC/2015 em
seara trabalhista. Diversas correntes formaram-se acerca do assunto. Aponta
remos apenas as mais marcantes.
Segundo os adeptos da primeira corrente, o art. 523, §§ Io a 3o, do CPC/2015,
não poderia ser utilizado subsidiariamente ao processo do trabalho, pois a CLT
é explícita, no caput do art. 880, sobre a forma de comunicação ao devedor
quanto aos valores apurados na sentença de liquidação ser por citação direta
do executado, pelo oficial de justiça. Destarte, para os defensores desta corren
te, é inaplicável a notificação do réu por meio de seu advogado e inviável a im 
posição da multa de 10% sobre o m ontante da execução, porque não preen
chidos os requisitos do art. 769 da CLT (que permite a aplicação subsidiária do
direito processual comum apenas nas hipóteses de omissão do diploma con
solidado quanto à matéria e, ainda assim, se houver compatibilidade com os
princípios processuais trabalhistas). Destacam, ainda, que a ordem de aplica
bilidade das fontes formais na execução laborai não segue a ordem da fase de
cognição, sendo certo que o segundo diploma na ordem de aplicação na fase
executiva é a Lei n. 6.830/80 (LEF), e não o CPC.
Para outros, os princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da ce
leridade, próprios do processo trabalhista que visa à satisfação de crédito ali
mentar, justificariam a utilização subsidiária do art. 523, §§ Io a 3o, do CPC/2015,
que se mostra mais eficiente que o diploma consolidado (de 1943). Para tais
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operadores, tão logo fosse publicada a sentença de liquidação, o juiz do traba
lho intimaria o advogado da parte devedora para que o débito fosse quitado no
prazo de quinze dias. Na hipótese de o executado não efetuar o pagamento,
aplicar-se-ia uma multa de 10% sobre o valor do débito. Essa penalidade, a nos
so ver, poderia perfeitamente ser utilizada na Justiça especializada brasileira,
uma vez que possui natureza jurídica de pena por litigância de má-fé, omissa
na legislação trabalhista. De qualquer modo, a questão ainda é controvertida.
Outra corrente interessante é a que afirma ser pertinente a aplicação da pe
nalidade por não cum prim ento da sentença de liquidação no prazo estipula
do pelo juiz, uma vez que o artigo em comento fixa: no mandado de citação,
constará que a parte deve cumprir a decisão ou o acordo “no prazo, pelo modo
e sob as cominações estabelecidas'(grifo nosso). Desse modo, o magistrado po
deria estipular as cominações que entendesse pertinentes (até mesmo uma mul
ta de 10%), sem prejuízo das sanções previstas no art. 903, § 6o, do CPC/2015,
se presentes as hipóteses do art. 774 do CPC/2015.
Enquanto não pacificada a questão, tem-se que, após se iniciar a execução, o
juiz determinará ao oficial de justiça proceder à citação do executado para que
pague, espontaneam ente, no prazo de 48 horas, o valor do seu débito, bem
como as despesas processuais e as contribuições sociais. Se não o fizer, sujeitar-se-á às consequências legais, ou seja, ser-lhe-ão penhorados tantos bens quan
tos bastem à satisfação do crédito do exequente e à cobertura das demais des
pesas do processo.
§ Io O mandado de citação deverá conter a decisão exequenda ou o termo
de acordo não cumprido.
O oficial de justiça entregará ao executado, juntam ente com o mandado, a
cópia da parte dispositiva da sentença que está sendo executada ou do acordo
homologado em juízo.
§ 2o A citação será feita pelos oficiais de justiça.
Ao contrário do que ocorre na fase de conhecimento, em que a citação do
réu, via de regra, é feita pelo correio, na fase de execução a citação é feita por
oficial de justiça, o que não significa dizer que deva ser pessoal; basta a entre
ga do mandado no endereço indicado.
§ 3o Se o executado, procurado por 2 (duas) vezes no espaço de 48 (qua
renta e oito) horas, não for encontrado, far-se-á citação por edital, publica
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do no jornal oficial ou, na falta deste, afixado na sede da Junta ou Juízo,
durante 5 (cinco) dias.
Veja nota deste Capítulo.

Não existe a citação por hora certa no processo trabalhista: ou a citação será
feita pelo oficial de justiça, ou, se o executado estiver se ocultando, por edital.
Art. 881. No caso de pagamento da importância reclamada, será este
feito perante o escrivão ou chefe de secretaria, lavrando-se termo de quita
ção, em 2 (duas) vias, assinadas pelo exequente, pelo executado e pelo mes
mo escrivão ou chefe de secretaria, entregando-se a segunda via ao execu
tado e juntando-se a outra ao processo.
C a p u t com redação ajustada n o s term os da Lei n. 409, de 25.09.1948.

Se o executado quiser quitar seu débito, poderá fazê-lo diretamente ao exe
quente perante o serventuário da Justiça, que fornecerá o recibo de quitação.
Na prática, também pode fazê-lo por meio de petição, na qual o exequente de
clara ter recebido o valor de seu crédito. Atualmente, pode-se solicitar a guia
de depósitos por meio dos sítios dos diversos TRTs ou a própria parte elabo
rá-la pessoalmente pelo PJe.
Parágrafo único. Não estando presente o exequente, será depositada a
importância, mediante guia, em estabelecimento oficial de crédito ou, em
falta deste, em estabelecimento bancário idôneo.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 7.305, de 02.04.1985.

Se o executado quiser pagar a dívida, mas o exequente não estiver presente,
deverá dirigir-se até a secretaria da Vara, retirar a guia de depósito e fazer o res
pectivo pagamento no banco credenciado, ou ainda, pode-se solicitar a guia de
depósito por meio dos sites dos TRTs.
Art. 882. O executado que não pagar a importância reclamada poderá
garantir a execução mediante depósito da mesma, atualizada e acrescida das
despesas processuais, ou nomeando bens à penhora, observada a ordem
preferencial estabelecida no art. 655 do Código Processual Civil.
Artigo com redação dad a pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

Se o executado pretender discutir o valor do débito, deverá garantir o paga
mento da dívida, mediante depósito em dinheiro da importância apurada, atua
lizada e acrescida das despesas processuais, ou por meio da indicação de bens
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suficientes para essa garantia. Existe uma ordem de preferência para essa no
meação, ordem esta prevista no art. 835 do CPC/2015. Desse modo, o primei
ro bem na ordem de preferência é dinheiro, em espécie ou em depósito ou apli
cação em instituição financeira; seguido de títulos da dívida pública da União,
dos estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; de títulos e valores
mobiliários com cotação em mercado; de veículos de via terrestre; bens im ó
veis; bens móveis em geral; semoventes; navios e aeronaves; ações e quotas de
sociedades simples e empresárias; percentual do faturamento de empresa devedora; pedras e metais preciosos; direitos aquisitivos derivados de promessa de
compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; por fim, outros direitos.
Art. 883. Não pagando o executado, nem garantindo a execução, seguir-se-á penhora dos bens, tantos quantos bastem ao pagamento da importân
cia da condenação, acrescida de custas e juros de mora, sendo estes, em
qualquer caso, devidos a partir da data em que for ajuizada a reclamação
inicial.
Artigo com redoçõo dada pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

Se o executado silenciar quanto ao pagamento e não indicar bens à penho
ra, o oficial de justiça penhorará os bens necessários à satisfação do crédito do
exequente, segundo a ordem descrita no art. 835 do CPC/2015. Convém frisar
que o art. 655-A, acrescentado pela Lei n. 11.382/2006, prevê, de maneira explí
cita, a possibilidade de penhora on-line. Permite-se que o executado substitua
os bens penhorados por dinheiro. Por meio da penhora, o oficial de justiça
identifica os bens e dá-lhes uma destinação específica, nomeando fiel depositá
rio, que não pode desfazer-se dos bens sob sua guarda sem autorização judicial.
São impenhoráveis, nos termos do art. 833 do CPC/2015: “I - os bens ina
lienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os
móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do
executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades co
m uns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem
como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV os vencimentos, os subsídios, os soidos, os salários, as remunerações, os pro
ventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as
quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do de
vedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramen
tas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis
ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os mate
riais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas;
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VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalha
da pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas
para aplicação com pulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a
quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta)
salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por
partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de
unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à
execução da obra”. O disposto nos incisos IV e X do caput do art. 883 não se
aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, inde
pendentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 sa
lários mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto nos arts.
528, § 8o, e 529, § 3o. Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do
caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes
a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens
tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a ne
gócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, traba
lhista ou previdenciária.
À falta de outros bens, podem ser penhorados, por força do art. 834 do
CPC/2015, os frutos e os rendimentos dos bens inalienáveis. A Lei n. 8.009/90
trata da impenhorabilidade do bem de família; ela declara que o imóvel resi
dencial próprio do casal ou da entidade familiar não pode ser objeto de penho
ra. O art. 46 da LC n. 150/2015 revogou expressamente o inciso I, do art. 3o, da
Lei n. 8.009/90, razão pela qual a partir de então mesmo em caso de trabalha
dor doméstico o bem de família permanece impenhorável.
De outro turno, o artigo ora comentado frisa que os juros de mora, no pro
cesso do trabalho, são devidos desde o ajuizamento da ação.
Seção III
D o s Em bargos à Execução e da sua Im pugnação

Art. 884. Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado
5 (cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente
para impugnação.
Para que o executado possa embargar a execução ou para que o exequente
possa im pugnar a sentença de liquidação, mister se faz que o juízo esteja ga
rantido pelo devedor. A garantia do juízo, conforme já visto, é de responsabi
lidade do executado e pode ser feita por meio do depósito do valor do débito,
pela indicação espontânea de bens à penhora, ou pela penhora de bens feita
pelo oficial de justiça.
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O artigo em apreço trata de duas peças distintas: a primeira é chamada de
embargos à execução, os quais são opostos pelo executado com vistas a desconstituir o direito à execução ou aos atos a ela inerentes; além disso, o art. 884,
§ 3o, esclarece que, por meio dessa peça, o executado também pode discutir a
conta de liquidação - desde que já não tenha havido preclusão; a segunda peça
é a impugnação à conta de liquidação, de autoria do exequente, com vistas a
atingir a extensão da condenação.
Ao contrário do que possa parecer, os embargos à execução não constituem
meio de defesa; ao contrário, apresentam natureza jurídica de ação.
Convém lembrar que, com o advento da MP n. 2.180-35/2001, que criou o
art. 1°-B da Lei n. 9.494/97, os entes públicos passaram a ter o prazo de trinta
dias para opor embargos à execução, sendo certo que os particulares não par
ticipavam desse privilégio e continuavam a gozar do prazo de cinco dias men
cionado no artigo ora comentado, contado a partir da garantia do juízo. A prin
cípio tanto o TST como o STJ vinham negando vigência a este dispositivo,
inclusive para a Fazenda Pública, por entenderem que ele ofendia os princípios
basilares do processo: equidade e celeridade, com a criação de um privilégio
injustificável. O TST, em 05.08.2005, ao julgar o RR n. 70/1992-011-04-00.7,
chegou mesmo a, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade do art. 4o
da MP n. 2.180-35/2001, por ausência de urgência política a justificar o meio
utilizado para a ampliação do prazo para a oposição de embargos à execução,
apresentando-se, a seu ver, como um privilégio inconstitucional. Julgamento
de igual teor foi reiterado pelo TST ao analisar o RR n. 1201/1996-020-04-00.8.
O STF, entretanto, em 28.03.2007, por meio do Min. Cezar Peluso, deferiu
medida cautelar na ADC n. 11, proposta pelo Governo do Distrito Federal para
suspender os processos em que se discutisse a constitucionalidade do art. 1°-B
da Lei n. 9.494/97, acrescentado pela MP n. 2.180-35/2001. Em 26.08.2009, o
STF, por maioria de votos e, nos termos do voto do relator, resolveu questão de
ordem no sentido de prorrogar o prazo da liminar concedida, vencido o Min.
Marco Aurélio. A publicação desta decisão ocorrera em 11.12.2009.
Em 09.05.2013, ao julgar a Reclamação n. 11.947, o Min. Gilmar Mendes en
tendeu por bem julgar procedente referida reclamação e cassar a decisão do
TST que julgava intempestivos os embargos à execução da União que foram
apresentados em trinta dias, determinando que o TST proferisse outra decisão
em seu lugar, de acordo com o entendimento firmado pelo STF no julgamen
to da ADC n. 11.
Portanto, até que se julgue o mérito da ADC n. 11, se os juizes e os tribunais
concederem à Fazenda Pública prazo m enor do que trinta dias, podem gerar
controvérsia capaz de redundar na suspensão do feito e ampliar a demora na
prestação jurisdicional em vez de diminuí-la. Nos termos do art. 535 do CPC/2015,
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a Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por
carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de trinta dias e nos
próprios autos, impugnar a execução.
Mudando de assunto, se, porventura, os interessados não tiverem como sa
ber o momento em que foi feito o depósito da penhora, deverá a secretaria da
Vara cientificá-los, para que, a partir de então, inicie-se a contagem do prazo
para embargos à execução ou para a impugnação da sentença de liquidação.
No que tange à execução em face da Fazenda Pública, obedece ao disposto
no art. 100 da CF, alterado pela EC n. 62/2009. Esclarece a Carta Magna que os
pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, estaduais, distrital e m u
nicipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem
cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos,
estando proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamen
tárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. Frisa que os créditos de
natureza alimentícia compreendem aqueles decorrentes de salários, vencimen
tos, proventos, pensões e suas complementações, benefícios previdenciários e
indenizações por morte ou invalidez, fundadas em responsabilidade civil, em
virtude de sentença judicial transitada em julgado, e serão pagos com preferên
cia sobre todos os demais débitos, exceto sobre aqueles cujos titulares possuam
mais de 60 anos de idade ou sejam portadores de doenças legalmente conside
radas graves. O § 2o do art. 100 da CF, com redação dada pela EC n. 94/2016,
estabelece que os débitos de natureza alimentícia cujos titulares originários ou
por sucessão hereditária tenham 60 anos de idade, ou sejam portadores de
doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, se
rão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equiva
lente ao triplo fixado em lei para os fins de pagamento de débitos de pequeno
valor, admitido o fracionamento para esta finalidade, sendo que o restante será
pago na ordem do precatório. Na prática são feitos dois precatórios: um com
o valor de até o triplo das RPV^s e um outro com a diferença. Entretanto, a meu
ver, o § 2o do art. 100 da CF é explícito no sentido de que pode haver o fracio
namento do valor na hipótese dos hipossuficientes descritos acima, portanto,
na minha opinião, o mais correto seria pagar por meio de ofício requisitório a
parcela de até três vezes a quantia fixada como de pequeno valor e o restante
por meio de precatório. Isso porque se a pessoa tem 60 anos ou mais, está com
doença grave ou é portadora de alguma deficiência, precisa do dinheiro com
toda a urgência, daí a exceção constitucional.
O § 3o do art. 100 da CF diz que a regra dos precatórios não se aplica aos pa
gamentos de obrigações definidas em leis, como de pequeno valor, que as Fazen
das referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julga
do, e o § 4o decreta que poderão ser fixados, por leis próprias, valores distintos
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às entidades de direito público, segundo as diferentes capacidades econômicas,
sendo o m ínimo igual ao valor do maior benefício do regime geral de previ
dência social. O diploma constitucional veda a expedição de precatórios com
plementares ou suplementares de valor pago, bem como o ffacionamento, a
repartição ou a quebra do valor da execução para fins de enquadram ento de
parcela nos créditos de pequeno valor (observada a exceção do § 2o). Se o ente
público não quitar os débitos de pequeno valor no prazo de sessenta dias, pode-se decretar o sequestro de bens para o pagamento correspondente.
Para fins de expedição do precatório, as entidades de direito público são obri
gadas a incluir nos respectivos orçamentos a verba necessária para pagamento
de seus débitos oriundos de sentenças com trânsito em julgado até Io de julho,
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte, quando terão seus
valores atualizados monetariamente. As dotações orçamentárias e os créditos
abertos serão consignados diretamente ao Poder Judiciário, cabendo ao presi
dente do tribunal que proferir a decisão exequenda determinar o pagamento
integral e autorizar o sequestro da quantia respectiva, a requerimento do cre
dor e exclusivamente para os casos de preterimento de seu direito de precedên
cia ou de não alocação orçamentária do valor necessário à satisfação do seu dé
bito. O presidente do tribunal competente que, por ato comissivo ou omissivo,
retardar ou tentar frustrar a liquidação regular de precatórios incorrerá em cri
me de responsabilidade e responderá, também, perante o CNJ.
Os §§ 9o e 10 do art. 100 estabeleciam que no momento da expedição dos
precatórios, independentemente de regulamentação, deles deveria ser abatido,
a título de compensação, valor correspondente aos débitos líquidos e certos,
inscritos ou não em dívida ativa e constituídos contra o credor original pela
Fazenda Pública devedora, incluídas parcelas vincendas de parcelamentos, res
salvados aqueles cuja execução estivesse suspensa em virtude de contestação
administrativa ou judicial; para tanto, a lei determinava que, antes da expedi
ção dos precatórios, o Tribunal solicitasse à Fazenda Pública devedora, para
resposta em até trinta dias, sob pena de perda do direito de abatimento, infor
mação sobre os débitos que preenchessem as condições estabelecidas no § 9o
do art. 100 da CF, para os fins nele previstos. O STF, entretanto, julgou incons
titucionais os §§ 9o e 10 do art. 100 da CF, aduzindo que não se poderia adm i
tir um tipo unilateral e automático de compensação, com violação das garan
tias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Julgou, ainda,
violado o princípio da isonomia, uma vez que o particular jamais poderia fa
zer a mesma compensação que o ente público. O credor poderá, se quiser, uti
lizar os créditos dos precatórios para a compra de imóveis públicos do respec
tivo ente federado ou, ainda, ceder, total ou parcialmente, seus créditos em
precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não
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se aplicando ao cessionário as vantagens do crédito de pequeno valor ou os pri
vilégios dos idosos e doentes. O § 12 do art. 100 da CF foi considerado parcial
mente inconstitucional no que se refere à expressão “índice oficial de remune
ração básica a caderneta de poupança”.
O § 15 do art. 100 da CF estabelecia que “sem prejuízo do disposto neste ar
tigo, lei complementar a esta Constituição Federal poderá estabelecer regime
especial para pagamento de crédito de precatórios de Estados, Distrito Federal
e Municípios, dispondo sobre vinculações à receita corrente líquida e forma e
prazo de liquidação”. O STF entendeu que os preceitos desse parágrafo atenta
vam contra os valores do Estado de Direito, do devido processo legal, do livre
e eficaz acesso ao Poder Judiciário, da razoável duração do processo, da m ora
lidade, impessoalidade e da igualdade, declarando inconstitucional não apenas
o parágrafo ora mencionado, mas também todo o art. 97 do ADCT.
D outro turno, a doutrina e a práxis têm admitido, em casos excepcionais,
que as partes discutam a execução sem garanti-la - trata-se da figura da exce
ção de pré-executividade. Por meio desse instituto - que não tem previsão le
gal - , permite-se ao executado o direito de demonstrar, liminarmente, a falta
dos pressupostos que autorizariam o prosseguimento da execução, com base
na existência de defeito no título ou na sua inexequibilidade.
Para Amauri Mascaro Nascimento (Curso de direito processual do trabalho.
20. ed. São Paulo, Saraiva, 2001, p. 572-4), a objeção de pré-executividade ou
exceção é cabível no processo do trabalho e aplica-se, no caso concreto, con
forme a relevância da matéria. Para Nelson e Rosa Maria Nery (Código de Pro
cesso Civil comentado e legislação processual civil extravagante em vigor. 9. ed.
São Paulo, Revista dos Tribunais, 2006, p. 907), o melhor seria chamar de ob
jeção de pré-executividade, porque seu objeto é matéria de ordem pública de
cretada ex officio pelo juiz e, por isso mesmo, insuscetível de preclusão. O fun
damento constitucional para este instituto está no art. 5o, XXXV e LV, da CF.
Para Sérgio Pinto Martins (Direito processual do trabalho. 23. ed. São Paulo,
Atlas, 2005, p. 691), seria simplesmente pré-executividade - nem exceção, nem
objeção. Para esse autor, a natureza jurídica seria de defesa, incidente proces
sual defensivo contra ilegalidades. Diz o autor que a pré-executividade não é
compatível com o processo do trabalho por força do art. 884 da CLT. A maior
parte da doutrina, entretanto, admite a exceção de pré-executividade no pro
cesso laborai. O prazo para sua interposição é até o momento que antecede a
penhora e o recurso cabível é o agravo de petição, por ser o recurso próprio da
fase de execução.
São as seguintes as hipóteses de seu cabimento: a) erro material; b) excesso
de execução; c) parte ilegítima; d) título executivo inexistente. Mister se faz, para
a admissibilidade da medida, que haja urgência e excepcionalidade, a fim de evi
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tarem-se interposições protelatórias. Se a prova documental não for forte o sufi
ciente para o acolhimento da exceção de plano, a única via adequada para obstar a execução seria os embargos à execução após a garantia do juízo, por permitirem
a dilação probatória no processo de execução.
Quanto à denominação, Sérgio Shimura (apud f r e d i a n i , Yone. Exceção de pré-executividade no processo do trabalho. São Paulo, LTr, 2002, p. 43-4) estabelece
o seguinte critério: chama de objeção de pré-executividade quando se trata de
matéria que deve ser conhecida de ofício pelo juiz, isto é, matéria de ordem pú
blica - pressupostos processuais e condições da ação; denomina exceção de pré-executividade a petição a envolver matéria que deve ser objeto de alegação da
parte, sendo, porém, desnecessária qualquer dilação probatória para sua de
monstração; por fim, chama de embargos do devedor quando envolver matéria
que deve ser alegada pelas partes, cuja demonstração exige dilação probatória,
cabível somente após a garantia do juízo (a CLT utiliza os termos embargos à
execução e embargos à penhora como sinônimos de embargos do devedor).
O artigo que ora analisamos deixa claro que somente o executado pode opor
embargos à execução; assim, aquele que não figurar como executado e vier a
sofrer constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens por ato de
apreensão judicial - penhora, por exemplo - , somente poderá defender judi
cialmente sua manutenção na posse ou a restituição de seus bens por meio de
embargos de terceiros (arts. 674 a 680 do CPC/2015). Será considerado tercei
ro não apenas o proprietário do bem judicialmente apreendido ou que possa
vir a ser apreendido, mas também o possuidor, o mero detentor, o cônjuge este quando estiver na defesa da posse de bens dotais, próprios, reservados ou
de sua meação - e o credor com garantia real.
O art. 675 do diploma processual civil estabelece que os embargos de tercei
ros podem ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquan
to não houver transitado em julgado a sentença, sendo que, na fase de execução,
o terceiro tem prazo de até cinco dias para sua oposição, depois da adjudica
ção, da alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre an
tes da assinatura da respectiva carta. Os embargos de terceiros serão distribuí
dos por dependência e correrão em autos distintos perante a mesma Vara que
determinou a apreensão dos bens. Apresentam natureza jurídica de ação e, por
esse motivo, a peça inicial deve ser elaborada conforme as regras do art. 319 do
CPC/2015, deve estar acompanhada de documentos que comprovem a posse
ou o domínio, bem como a qualidade de terceiro, e deve também vir acompa
nhada do respectivo rol de testemunhas.
O magistrado poderá designar audiência para que o embargante demonstre
sua posse ou domínio por prova oral. Se o juiz entender provada a posse ou o
domínio, poderá deferir, liminarmente, os embargos de terceiros; para tanto,
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expede o competente mandado de manutenção ou de restituição em favor do
embargante, que receberá os bens após prestar caução de que os devolverá com
seus rendimentos caso os embargos de terceiros sejam ao final rejeitados (art.
1.051 do CPC/73 - art. 678, parágrafo único, do CPC/2015); a referida decisão
é interlocutória e, por isso, não é passível de recurso imediato na esfera traba
lhista.
O prazo para contestação é de quinze dias, após o que haverá audiência de
instrução e julgamento. Se os embargos de terceiros não forem contestados, o
juiz os julgará de plano. A sentença que os aceita ou que os rejeita, na fase de
execução trabalhista, desafia agravo de petição. O art. 678 do CPC/2015 fixa
que a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse
determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos ob
jeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da
posse, se o embargante a houver requerido.
§ Io A matéria de defesa será restrita às alegações de cumprimento da
decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida.
Muito embora o parágrafo em apreço utilize a expressão matéria de defesa,
conforme foi explicitado nos comentários ao caput deste artigo, os embargos
à execução apresentam natureza jurídica de ação. Assim, nos termos do pará
grafo em apreço, os embargos à execução terão como objeto a alegação de efe
tivo cum prim ento da sentença exequenda, a afirmação de que houve acordo
ou que já houve a quitação da dívida após a prolação da sentença exequenda,
ou ainda a invocação da prescrição do débito. Ao se levar em consideração o
fato de que não é possível, na execução, modificar a sentença exequenda (art.
879, § I o, da CLT), todas as questões apontadas no referido dispositivo legal
devem dizer respeito a fatos ocorridos após a publicação da decisão que se quer
executar.
Especificamente quanto à prescrição, com certeza o interessado não deveria
tê-la invocado como matéria de defesa na fase de conhecimento, já que ela só
pode ser arguida até a instância ordinária. Por isso, boa parte da doutrina en
tende cabível a prescrição intercorrente no processo do trabalho - ou seja, aque
la que ocorre no curso da ação - , já que a prescrição indicada no presente pará
grafo seria aquela iniciada após a prolação da sentença exequenda. O STF
corrobora esse entendimento por meio da Súmula n. 327, a qual preceitua que
o direito trabalhista admite a prescrição intercorrente.
Existe, entretanto, entendimento doutrinário contrário, segundo o qual, como
o juiz do trabalho pode impulsionar a execução trabalhista de ofício, não se
poderia punir a inércia do exequente com a prescrição, já que seria obrigação
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do magistrado dar continuidade ao feito. Filia-se a essa corrente a Súmula n.
114 do TST, segundo o qual é inaplicável, na Justiça do Trabalho, a prescrição
intercorrente. Um contra-argumento empregado pela doutrina para rebater o
posicionamento do TST diz respeito à liquidação por artigos, ato que depen
de, exclusivamente, da iniciativa do autor e, por isso mesmo, não pode ser pra
ticado pelo juiz.
Finalmente, o art. 40 da Lei n. 6.830/80 determina que se o juiz não encon
trar o executado ou bens sobre os quais possa recair a penhora, o processo deve
ficar suspenso até que se encontrem um ou outros; durante esse período, não
corre nenhum prazo prescricional, pois o exequente não pode ser punido por
atraso pelo qual não deu causa. A Lei n. 11.051/2004, ao acrescentar o § 4o ao
art. 40 da Lei n. 6.830/80 (lei dos executivos fiscais), estabeleceu que, após um
ano sem que haja a localização do devedor ou de seus bens, o processo seria ar
quivado e que, se da decisão que ordenou o arquivamento decorresse o prazo
prescricional (que no caso trabalhista é de dois anos), o juiz poderia de oficio
reconhecer a prescrição intercorrente e aplicá-la de imediato. A despeito do
acréscimo legislativo, entendo que o referido parágrafo não é aplicável ao pro
cesso do trabalho, mas exclusivamente à Fazenda Pública, sob pena de se be
neficiar aqueles que se ocultam para burlar os direitos dos obreiros.
Apesar de o dispositivo legal em análise fazer restrições às matérias alegáveis
em sede de embargos à execução, este é o momento adequado para insurgir-se
quanto à inexigibilidade do título, das partes, cumulação indevida de execu
ções, excesso de execução ou nulidade desta até a penhora, incompetência do
juízo da execução, suspeição ou impedimento do juiz etc., nos termos da rela
ção exemplificativa exposta no art. 535 do CPC/2015.
Outrossim, discute-se a possibilidade ou não de aplicação do art. 916 do
CPC/2015 à execução trabalhista. Segundo o diploma processual civil, no pra
zo para a oposição dos embargos à execução, reconhecendo o crédito do exe
quente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, inclusive com
relação a custas e demais despesas do processo, poderá o executado requerer o
parcelamento do débito restante em até seis parcelas mensais, acrescidas de cor
reção monetária e juros de 1% ao mês. Diz ainda o texto da lei que, se o juiz
adm itir o parcelamento, o exequente levantará a quantia depositada, e serão
suspensos os atos executivos e, caso não seja admitido o parcelamento, o de
pósito de 30% fica mantido em favor do exequente. Fixa, também, que o não
pagamento de qualquer das prestações acarreta o vencimento automático de
todas as subsequentes, o imediato prosseguimento da execução e o impedimen
to de oposição de embargos à execução. Entendemos aplicável ao processo do
trabalho o parcelamento supradescrito, m orm ente porque atende ao grande
objetivo do processo (pacificação com justiça). A única ressalva a ser feita é no
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sentido de que seria salutar o magistrado convocar as partes para discutirem
acerca das vantagens do parcelamento antes de admiti-lo.
§ 2o Se na defesa tiverem sido arroladas testemunhas, poderá o Juiz ou o
Presidente do Tribunal, caso julgue necessários seus depoimentos, marcar
audiência para a produção das provas, a qual deverá realizar-se dentro de 5
(cinco) dias.
Como os embargos à execução são, na verdade, uma ação do embargante em
face do embargado, sempre que os embargos não forem indeferidos liminarmen
te deve-se abrir vista à parte contrária para que apresente os seus argumentos,
de modo a respeitar-se o princípio da ampla defesa e do contraditório. Permi
te-se ainda a produção de todos os meios de prova legalmente admitidos, in
clusive pericial e testemunhai. Desse modo, se houver necessidade, o juiz de
signará audiência de instrução para colher os depoimentos das testemunhas
arroladas, desde que seja respeitado o número de testemunhas previsto para o
processo de conhecimento.
§ 3o Somente nos embargos à penhora poderá o executado impugnar a
sentença de liquidação, cabendo ao exequente igual direito e no mesmo
prazo.
Parágrafo com redaçao dad a pela Lei n. 2.244, de 23.06.1954.

O legislador utiliza os termos embargos à execução e embargos à penhora
como expressões sinônimas, pois não faz distinção entre as duas figuras. O dis
positivo em apreço deve ser lido em conjunto com o do art. 879, § 2o, da CLT,
ou seja, se o juiz concedeu o prazo previsto neste último e a parte deixou trans
correr em branco sua oportunidade de falar nos autos, preclusa está a oportu
nidade de opor embargos à execução com o objetivo de rediscutir os cálculos
utilizados como base para a prolação da sentença de liquidação, sem a impe
dir, entretanto, de opô-los com relação às demais questões objeto de embargos
à execução (art. 535 do CPC/2015 e art. 884, § Io, da CLT).
Caso o magistrado não tenha concedido o prazo estabelecido no art. 879, § 2o,
da CLT, ou na hipótese de este ter sido concedido e a parte ter se manifestado
de maneira pormenorizada, poderá ela opor embargos à execução ou impug
nação da sentença de liquidação, e a decisão que vier a julgá-los sujeitar-se-á a
agravo de petição.
§ 4o Julgar-se-ão na mesma sentença os embargos e as impugnações à
liquidação apresentadas pelos credores trabalhista e previdenciário.
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Parágrafo com redação dada pela Lei n. 10.035 , de 25.10.2000.

O juiz apresentará uma única sentença em que analisará tanto a impugnação
à sentença de liquidação quanto os embargos à execução, de m odo a decidir
até mesmo as controvérsias que envolvem as contribuições para o INSS. Nos
termos do art. 918 do CPC/2015, aplicável subsidiariamente ao processo do
trabalho, o juiz pode rejeitar os embargos à execução lim inarmente quando:
forem apresentados fora do prazo; a petição inicial for indeferida por inépcia;
e quando forem manifestamente protelatórios. Segundo o art. 919 do CPC/2015,
os embargos à execução não terão efeito suspensivo, o que vai ao encontro dos
princípios da celeridade e efetividade do processo.
O art. 789-A da CLT determina que o magistrado arbitre o valor das custas
na execução, inclusive quanto aos embargos à execução, custas estas que são
quitadas ao final do processo. Os litigantes podem insurgir-se contra essa sen
tença com a interposição de agravo de petição fundamentado juridicamente e
com discriminações numéricas quanto aos valores controvertidos, sendo cer
to que o valor não controvertido será objeto de execução definitiva.
§ 5o Considera-se inexigível o título judicial fundado em lei ou ato norma
tivo declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal ou em apli
cação ou interpretação tidas por incompatíveis com a Constituição Federal.
Parágrafo acrescentado pela M P n. 2.180-35, de 24.08.2001.

Convém salientar que a inexigibilidade do título judicial fundado em lei ou
ato normativo declarado inconstitucional pelo STF ou em aplicações ou inter
pretações tidas por incompatíveis com a CF só terá lugar se o acórdão do STF,
com efeito erga omnes, tiver transitado em julgado antes do trânsito em julga
do da sentença que se pretende executar. Se o STF prolatar decisão para o caso
concreto, ou seja, sem efeito erga omnes, a inexigibilidade do título apenas será
levada a efeito após o Senado Federal expedir resolução suspendendo a execu
ção da lei ou do ato normativo em todo o território nacional e se tal expedição
ocorrer antes do trânsito em julgado da sentença exequenda.
O CPC/2015 possui dispositivo semelhante; trata-se do § Io do art. 525.
Seção IV
D o Julgamento e d o s Trâmites Finais da Execução

Art. 885. Não tendo sido arroladas testemunhas na defesa, o juiz ou pre
sidente, conclusos os autos, proferirá sua decisão, dentro de 5 (cinco) dias,
julgando subsistente ou insubsistente a penhora.

866

|

ARTS. 885 E 886

EROTILDE RIBEIRO S. MINHARRO

Se os embargos à execução versarem exclusivamente sobre matéria de direi
to ou se a prova for documental ou pericial, o juiz, a respeitar o princípio da
ampla defesa e do contraditório, poderá prolatar a sentença, que terá natureza
jurídica constitutiva ou desconstitutiva, a depender do que for decidido. Na
sentença proferida nos embargos à execução ou na impugnação à sentença de
liquidação, o juiz manterá ou não a penhora efetuada como garantia do juízo,
que será julgada subsistente na primeira hipótese e insubsistente na segunda.
Saliente-se que, nos termos do art. 676 do CPC/2015, se a execução se pro
cessar por carta precatória, carta de ordem ou carta rogatória, os embargos
serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se o bem constrito fora indicado
pelo juízo deprecante ou se a carta já fora devolvida ao juízo de origem. O TST
atualizou sua jurisprudência para adaptar-se ao novo diploma processual ci
vil, razão pela qual a Súmula n. 419 passou a ter a seguinte redação: “Compe
tência. Embargos de terceiro. Execução por carta precatória. Juízo deprecado”
(alterada em decorrência do CPC/2015) - Res. n. 212/2016, DEJT divulgado
em 20,21 e 22.09.2016. Na execução por carta precatória, os embargos de ter
ceiro serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo depre
cante o bem constrito ou se já devolvida a carta (art. 676, parágrafo único, do
CPC/2015).
Art. 886. Se tiverem sido arroladas testemunhas, finda a sua inquirição
em audiência, o escrivão ou secretário fará, dentro de 48 (quarenta e oito)
horas, conclusos os autos ao juiz ou presidente, que proferirá sua decisão,
na forma prevista no artigo anterior.
Se tiverem sido arroladas testemunhas, o juiz determinará a instrução dos em
bargos à execução conforme determina o art. 884, § 2o, da CLT. Ao final dos
depoimentos, os autos restarão conclusos para a prolação da sentença, confor
me comentários feitos ao artigo anterior.
§ Io Proferida a decisão, serão da mesma notificadas as partes interessadas,
em registrado postal, com franquia.
A sentença poderá ser publicada por registro postal, ou ainda pelo Diário
Oficial A partir da publicação começa a fluir o prazo de oito dias para a interposição de agravo de petição.
§ 2o Julgada subsistente a penhora, o juiz ou presidente mandará proceder
logo à avaliação dos bens penhorados.
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A avaliação dos bens é feita, atualmente, pelos oficiais de justiça avaliadores
(veja arts. 721 e 888 da CLT).
Art. 887. A avaliação dos bens penhorados em virtude da execução de
decisão condenatória, será feita por avaliador escolhido de comum acordo
pelas partes, que perceberá as custas arbitradas pelo juiz, ou presidente do
tribunal trabalhista, de conformidade com a tabela a ser expedida pelo
Tribunal Superior do Trabalho.
O art. J° da Lei n. 5.584, de 26.06.1970, dispõe de modo diverso.
O artigo em análise foi tacitamente derrogado pela Lei n. 5.584/70, que insti
tuiu o oficial de justiça avaliador, cujas funções estão descritas no art. 721 da CLT.
§ Io Não acordando as partes quanto à designação de avaliador, dentro
de cinco dias após o despacho que o determinou a avaliação, será o avaliador
designado livremente pelo juiz ou presidente do tribunal.
O texto foi tacitamente derrogado, já que a figura do avaliador foi substi
tuída pelo oficial de justiça avaliador (Lei n. 5.584/70).
§ 2o Os servidores da Justiça do Trabalho não poderão ser escolhidos ou
designados para servir de avaliador.
Também o parágrafo em análise foi derrogado tacitamente pela Lei n. 5.584/70.
Atualmente, a própria CLT, em seu art. 721, determina que a avaliação dos bens
seja feita por servidor da Justiça do Trabalho - oficial de justiça avaliador.
Art. 888. Concluída a avaliação, dentro de 10 (dez) dias, contados da
data da nomeação do avaliador, seguir-se-á a arrematação que será anun
ciada por edital afixado na sede do Juízo ou Tribunal e publicado no jornal
local, se houver, com a antecedência de 20 (vinte) dias.
Caput com redaçõo dada pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.
O passo seguinte à avaliação pelo oficial de justiça avaliador é a alienação de
tais bens a fim de que se possa entregar a efetiva prestação jurisdicional ao exequente; para tanto, mister se faz dar publicidade ao ato. O artigo em análise de
termina que essa publicidade far-se-á pela afixação de edital na sede do juízo e
em jornal local, com antecedência de pelo menos vinte dias, em que se infor
mem aos interessados o dia, a hora e o local da hasta pública, bem como se des
crevam, pormenorizadamente, os bens, indicando-lhes a quantidade, o estado
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de conservação e o valor com o qual foram avaliados. A fixação do edital na
sede do juízo e a publicação no jornal local, de preferência de grande circula
ção - para que o maior número de pessoas possa tomar conhecimento da has
ta pública e haja maior probabilidade de alienação dos bens são providên
cias cum ulativas e indispensáveis, sem as quais haverá nulidade dessa fase
processual. Nas grandes comarcas, a publicação é na sede das Varas do Traba
lho e por meio do Diário Oficial
Não existe, no processo trabalhista, a mesma distinção entre praça e leilão,
existente no processo civil; a nossa classificação é outra: chamamos de praça à
primeira tentativa de alienar os bens em hasta pública, respeitando-se como li
mite mínimo o valor da avaliação; se não houver licitante, passar-se-á a uma
outra fase, que denominamos leilão (veja § 3o do artigo ora comentado). No
leilão, o bem pode ser arrematado por qualquer lanço, mesmo que inferior ao
valor da avaliação, desde que não seja considerado pelo juiz lanço vil. O pará
grafo único do art. 891 do CPC/2015 considera vil o preço inferior ao mínimo
estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço míni
mo, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação.
O art. 890 do CPC/2015 estabelece o rol de pessoas que podem apresentar-se como licitantes e explicita que podem lançar todos aqueles que tiverem a
livre administração de seus bens, com exceção: “I - dos tutores, dos curadores,
dos testamenteiros, dos administradores ou dos liquidantes, quanto aos bens
confiados à sua guarda e à sua responsabilidade; II - dos mandatários, quanto
aos bens de cuja adm inistração ou alienação estejam encarregados; III - do
juiz, do membro do Ministério Público e da Defensor ia Pública, do escrivão,
do chefe de secretaria e dos demais servidores e auxiliares da justiça, em rela
ção aos bens e direitos objeto de alienação na localidade onde servirem ou a
que se estender a sua autoridade; IV - dos servidores públicos em geral, quan
to aos bens ou aos direitos da pessoa jurídica a que servirem ou que estejam
sob sua administração direta ou indireta; V - dos leiloeiros e seus prepostos,
quanto aos bens de cuja venda estejam encarregados; VI - dos advogados de
qualquer das partes”.
§ Io A arrematação far-se-á em dia, hora e lugar anunciados e os bens
serão vendidos pelo maior lance, tendo o exequente preferência para a
adjudicação.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

A arrematação pode ser definida como a alienação dos bens penhorados e,
via de regra, ocorre no saguão da Vara do Trabalho. O oficial de justiça avalia
dor inicia o pregão, descreve os bens praceados e aguarda que os licitantes apre
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sentem seus lanços. Como já se disse, esse primeiro m om ento denomina-se
praça, e o valor do lanço não pode ser inferior ao valor da avaliação dos bens.
Poderá o exequente, se assim o desejar, antes da assinatura do auto de arrematação, adjudicar os bens. Se estes tiverem sido arrematados, a adjudicação
será feita pelo valor da arrematação; se não tiver havido licitante, pode o bem
ser adjudicado pelo valor da avaliação. A adjudicação pode ser conceituada
como uma forma de satisfação do crédito do exequente, na qual este último
tem o direito de ficar com a propriedade dos bens que seriam levados à hasta
pública ou que já tiverem sido arrematados, desde que o faça antes da assina
tura do auto de arrematação. Alguns tribunais têm adotado o instituto da alie
nação particular previsto no art. 880 do CPC/2015, segundo o qual, se não for
realizada a adjudicação dos bens penhorados, o exequente poderá requerer se
jam eles alienados por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor cre
denciado perante a autoridade judiciária. Para tanto, o juiz deverá fixar um
prazo no qual a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço
mínimo, as condições de pagamento e as garantias, bem como, se for o caso, a
comissão de corretagem. A alienação deve ser formalizada por termo nos au
tos, assinado pelo juiz, pelo exequente, pelo adquirente e, se estiver presente,
pelo executado, expedindo-se carta de alienação do imóvel para o devido re
gistro imobiliário, ou, se bem móvel, mandado de entrega ao adquirente. A lei
estabelece, ainda, que os tribunais poderão expedir provimentos detalhando o
procedimento da alienação prevista neste artigo, inclusive com o concurso de
meios eletrônicos, e dispondo sobre o credenciamento dos corretores, os quais
deverão estar em exercício profissional por não menos de cinco anos. Diante
da omissão da CLT, muitos autores autorizam a aplicação subsidiária deste ar
tigo no processo do trabalho, criando-se uma nova forma de expropriação de
bens, acelerando a prestação jurisdicional. O TRT da 21a Região, por exemplo,
regulamentou a questão por meio de um provimento.
Ademais, o art. 13 da Lei n. 5.584/70 prevê a possibilidade de o executado re
m ir sua dívida para que os bens penhorados voltem para sua propriedade, no
prazo de 24 horas que antecedem a assinatura do auto de arrematação. Trata-se, portanto, de uma forma de quitar completamente o débito, pondo fim ao
processo com a total satisfação do crédito do exequente. Não há, no processo
do trabalho, a possibilidade de remição do bem, mas somente de remição do
débito. A remição prefere à adjudicação, que prefere à arrematação.
§ 2o O arrem atante deverá garantir o lance com o sinal correspondente
a 20% (vinte por cento) do seu valor.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.
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Aquele que vier a arrematar o bem deverá, ato contínuo, retirar, na secreta
ria da Vara, uma guia de depósito e recolher, em banco oficial, o valor corres
pondente a 20% do valor da arrematação, a título de garantia de que, efetiva
mente, quitará seu débito (veja § 4o do artigo em análise).
§ 3o Não havendo licitante, e não requerendo o exequente a adjudicação
dos bens penhorados, poderão os mesmos ser vendidos por leiloeiro no
meado pelo juiz ou presidente.
Parágrafo com redaçdo dad a pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

Na hipótese de na praça não haver interessados na arrematação e de não pre
tender o exequente a adjudicação dos bens penhorados, haverá o leilão (veja
comentários ao caput do art. 888 da CLT, em que se apresenta a distinção en
tre praça e leilão), ou seja, haverá a alienação do bem por qualquer lanço, à ex
ceção do lanço vil. Alguns autores chamam o leilão de segunda praça, já que,
via de regra, não é feito por leiloeiro oficial. Entretanto, dependendo do bem a
ser alienado, pode o magistrado entender necessária a participação de leiloei
ro oficial, o que será feito com esteio no parágrafo em análise.
§ 4o Se o arrematante, ou seu fiador, não pagar dentro de 24 (vinte e
quatro) horas o preço da arrematação, perderá, em benefício da execução,
o sinal de que trata o § 2o deste artigo, voltando à praça os bens executados.
Parágrafo com redaçdo dad a pela Lei n. 5.584, de 26.06.1970.

Será desfeita a arrematação se o arrematante deixar de pagar os 80% restan
tes no prazo de 24 horas contado da arrematação, sendo certo que perderá o
sinal de 20%, cujo depósito fora efetuado logo após a arrematação, em favor
da execução, ou seja, parte do crédito do exequente será satisfeita com o sinal
perdido pelo arrematante. A partir de então, será designada nova praça, na qual
estarão proibidos de lançar o arrematante e o fiador que deixaram de efetuar
o depósito integral da arrematação (art. 897 do CPC/2015).
Art. 889. Aos trâmites e incidentes do processo da execução são aplicáveis,
naquilo em que não contravierem ao presente Título, os preceitos que regem
o processo dos executivos fiscais para a cobrança judicial da dívida ativa da
Fazenda Pública Federal.
O artigo em apreço trata da fonte formal a ser utilizada na fase de execução
no processo do trabalho. O Decreto-lei n. 960/38, que regulava a cobrança ju-
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dicial da dívida ativa da Fazenda Pública Federal, foi tacitamente derrogado
pelo CPC/73, que passou a regular integralmente essa matéria.
Em 1980, entretanto, foi editada a Lei n. 6.830/80, que veio a disciplinar a co
brança dos créditos da Fazenda Pública Federal. A partir de então, os doutrinadores começaram a discutir se o dispositivo legal ora comentado teria sido
ou não derrogado tacitamente, em 1973, pelo CPC. A doutrina majoritária en
tendeu que, na verdade, o artigo em análise apenas perdeu, temporariamente,
sua eficácia, enquanto não havia nenhuma lei a regular, especificamente, os exe
cutivos fiscais.
Com a edição da Lei n. 6.830/80, teria o artigo em epígrafe voltado a ser
plenamente eficaz. Portanto, na fase de execução, a fonte formal segue esta or
dem: primeiro, aplicam-se a CLT e leis trabalhistas esparsas (tais como a Lei n.
5.584/70, o Decreto-lei n. 779/69 etc.); na falta de disposição trabalhista, apli
ca-se a Lei n. 6.830/80, e, na omissão desta, o CPC e demais diplomas legais
afeitos ao direito comum, salvo quando se tratar da ordem da penhora, situa
ção na qual o próprio diploma celetista (art. 882) determina a aplicação do art.
835 do CPC/2015. Note-se que o art. 854 do CPC/2015 prevê a possibilidade
de penhora on-line.
Art. 889-A. Os recolhimentos das importâncias devidas, referentes às
contribuições sociais, serão efetuados nas agências locais da Caixa Econô
mica Federal ou do Banco do Brasil S.A., por intermédio de documento de
arrecadação da Previdência Social, dele se fazendo constar o número do
processo.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 10.035 , de 25.10.2000.

A parte relativa ao INSS deve ser recolhida pelo executado em guia própria
(GRPS) nas agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal - os
bancos que atendem à Justiça do Trabalho - e deve constar o número do pro
cesso a que se referem.
§ Io Concedido parcelamento pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
o devedor juntará aos autos a comprovação do ajuste, ficando a execução
da contribuição social correspondente suspensa até a quitação de todas as
parcelas.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 11.457, de 16.03.2007.

Alterou-se o dispositivo em apreço para se fazer constar que o parcelamen
to será processado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (e não mais pelo
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INSS). Manteve-se a regra de, para evitar que a Justiça do Trabalho proceda à
execução dos débitos previdenciários e fiscais já negociados com a União, ca
ber ao executado demonstrar nos autos que obteve o respectivo parcelamento.
Assim, comprovada a negociação, haverá suspensão da cobrança até a efetiva
quitação dos valores parcelados. Na hipótese de o executado deixar de pagar
seu débito, a execução terá prosseguimento.
§ 2o As Varas do Trabalho encaminharão mensalmente à Secretaria da
Receita Federal do Brasil informações sobre os recolhimentos efetivados
nos autos, salvo se outro prazo for estabelecido em regulamento.
Parágrafo com redaçõo dad a pela Lei n. 11.457, de 16.05.2007.

A fim de que a autarquia federal possa controlar se os recolhimentos previ
denciários vêm sendo efetivamente realizados, a Vara do Trabalho deve, m en
salmente, enviar à Secretaria da Receita Federal do Brasil cópias das respecti
vas guias, devidamente quitadas.
Seção V
Da Execução por Prestações Sucessivas

Art. 890. A execução para pagamento de prestações sucessivas far-se-á
com observância das normas constantes desta Seção, sem prejuízo das demais
estabelecidas neste Capítulo.
Trata-se de artigo que especifica a fonte formal utilizada para a execução de
créditos por prestações sucessivas.
Art. 891. Nas prestações sucessivas por tempo determinado, a execução
pelo não pagamento de uma prestação compreenderá as que lhe sucederem.
Pode-se citar como exemplos de prestações sucessivas por tempo determi
nado os acordos firmados e homologados em juízo para pagamento em diver
sas parcelas. Assim, ao vencer uma das parcelas sem o respectivo pagamento,
todas as subsequentes vencem automaticamente e pode o credor executá-las
com o acréscimo da respectiva cláusula penal (veja arts. 408 a 416 do CC/2002).
Art. 892. Tratando-se de prestações sucessivas por tempo indeterminado,
a execução compreenderá inicialmente as prestações devidas até a data do
ingresso na execução.
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Apesar de não ser a regra, nada impede que o trabalhador ajuize reclamatória trabalhista durante a vigência do contrato de trabalho; nessa hipótese, pode
ocorrer de a condenação abranger verbas vencidas e vincendas. Em tais casos,
estaremos diante de prestações sucessivas por tempo indeterminado, já que não
sabemos até quando o contrato de trabalho continuará a viger.
A princípio, serão executadas apenas as prestações que se tenham vencido
quando do início da execução, inclusive aquelas que venceram durante o interregno da prolação da sentença na fase de conhecimento e o m om ento em
que a execução passa a ser promovida. As demais parcelas incluem-se na exe
cução conforme for vencendo o prazo para pagamento sem que sejam adimplidas.
CAPÍTULO VI

DOS RECURSOS
A E C n. 24, de 09.12.1999, substituiu a expressão Juntas de Conciliação e
Julgamento, com o órgãos da Justiça do Trabalho, pelas expressões Juizes do
Trabalho e Varas do Trabalho, e ssas confirm adas posteriormente pela E C n. 45,
de 08.12.2004.

Art. 893. Das decisões são admissíveis os seguintes recursos:
C a p u t e incisos com redação dad a pela Lei n. 861, de 15.10.1949.

É da própria natureza hum ana não se conformar com decisões que lhe se
jam desfavoráveis. Ademais, a falibilidade humana pode acarretar julgamentos
injustos.
A palavra recurso, de origem latina, significa regressar, voltar atrás, recuar.
Sob o ponto de vista jurídico, recurso é o meio processual previsto em lei, à dis
posição da parte vencida, do terceiro interessado e do Ministério Público, que
possibilita o reexame da decisão proferida, na mesma relação jurídico-processual, quer pelo mesmo órgão prolator, quer por órgão hierarquicamente supe
rior, com o objetivo de se obter sua reforma ou modificação. O recurso tem na
tureza jurídica de direito subjetivo processual, sendo corolário do direito de
ação.
Para que a parte possa exercer sua faculdade de recorrer é necessário se ob
servar pressupostos de ordens objetiva e subjetiva.
São pressupostos de ordem objetiva: a previsão legal (somente se admite a
interposição de recurso que esteja previsto em lei); o cabimento (o recurso
apresentado deve ser adequado à decisão impugnada); a tempestividade (o re
médio jurídico deve ser interposto no prazo legal, sendo que, no âmbito traba
lhista, o prazo é de oito dias, segundo o art. 6o, Lei n. 5.584/70, salvo no caso
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de oposição de embargos declaratórios, cujo prazo é de cinco dias, e para interposição de recurso extraordinário, cujo prazo é de quinze dias); o preparo
(composto das custas processuais - pagas pelo vencido, e do depósito recursal,
que tem natureza jurídica de garantia do juízo, sendo feito pelo empregador
quando sucumbente no objeto de ação que o tenha condenado ao cumprimen
to de obrigação pecuniária); e a regularidade de representação (as partes po
dem exercer o jus postulando nos termos do art. 791 da CLT, e da Súmula n. 425
do TST. Todavia, se estiverem representadas por advogado, este deverá estar re
gularmente constituído nos autos, sob pena de o recurso ser considerado ine
xistente; é de notar que o TST não admite o oferecimento tardio de procura
ção na fase recursal, conforme a Súmula n. 383).
São pressupostos de ordem subjetiva: a legitimidade (possuem legitimidade
para recorrer aqueles que foram parte na relação jurídico-processual, o tercei
ro interessado e o Ministério Público; o sindicato também possui legitimida
de para recorrer nos casos em que atua em nome próprio ou como substituto
processual); a capacidade (somente quem tem capacidade de estar em juízo po
derá recorrer); e o interesse (demonstrado pela situação jurídica desfavorável
decorrente da decisão proferida).
A Súmula n. 283 do TST admite a interposição de recurso adesivo (art. 997,
§ 2o, CPC/2015) nas hipóteses de recurso ordinário, recurso de revista, recur
so de embargos e agravo de petição.
No processo do trabalho, em regra, os recursos são dotados apenas do efei
to devolutivo, não possuindo assim efeito suspensivo, de modo que se permi
te ao credor a execução provisória nos termos do art. 899 da CLT.
I - embargos;
O recurso de embargos é o apelo técnico interposto contra as decisões pro
feridas pelo TST em dissídio coletivo (art. 894,1, a>da CLT) ou contra decisões
de turmas divergentes entre si ou decisões proferidas pela Seção de Dissídios
Individuais, bem como contra decisões contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula vinculante do STF (art. 894, II, da CLT).
II - recurso ordinário;
O recurso ordinário é o remédio jurídico cabível contra decisões terminati
vas ou definitivas proferidas em primeiro grau, inclusive nas ações de compe
tência originária dos TRTs (art. 895 da CLT).
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III - recurso de revista;
O recurso de revista é o apelo técnico cabível contra as decisões proferidas
pelos TRTs, cujo objetivo é a uniformização da jurisprudência (art. 896 da CLT).
IV - agravo.
Temos no direito processual trabalhista duas espécies de agravo: de petição,
cabível contra as decisões proferidas na fase de execução (art. 897, a, da CLT),
e de instrumento, cabível contra despachos que denegam seguimento a recur
sos (art. 897, fr, da CLT).
§ Io Os incidentes do processo são resolvidos pelo próprio Juízo ou Tri
bunal, admitindo-se a apreciação do merecimento das decisões interlocutórias somente em recursos da decisão definitiva.
Parágrafo único renum erado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O sistema processual trabalhista não admite recurso contra decisão interlocutória, salvo nas hipóteses de decisões de TRT contrárias à súmula ou OJ do
TST, suscetíveis de impugnação mediante recurso para o mesmo tribunal ou
que acolhem exceção de incompetência territorial, com a remessa dos autos
para o Tribunal Regional distinto daquele a que se vincula o juízo excepciona
do (art. 799, § 2o, da CLT), conforme entendimento consubstanciado na Sú
mula n. 214 do TST.
§ 2o A interposição de recurso para o Supremo Tribunal Federal não
prejudicará a execução do julgado.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O legislador estendeu ao recurso extraordinário (art. 102, III, da CF) o efei
to meramente devolutivo, característico a todos os recursos trabalhistas (art.
899 da CLT). Assim, é possível a execução provisória do julgado, mesmo nas
hipóteses de recurso extraordinário ao STF (Súmula n. 505 do STF).
Art. 894. No Tribunal Superior do Trabalho cabem embargos, no prazo
de 8 (oito) dias:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 11.496, de 22.06.2007.
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O recurso de embargos ao TST é uma modalidade de recurso interno, uma
vez que nasce e se esgota no referido Tribunal.
Trata-se de recurso técnico, de índole extraordinária, cabível contra decisões
divergentes proferidas pelo TST em dissídio coletivo ou contra decisões de tur
mas divergentes entre si ou decisões proferidas pela Seção de Dissídios Indivi
duais, assim como contra decisões contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou súmula vinculante do STF (redação dada pela Lei n. 13.015/2014).
Logo, é um recurso cabível contra decisões tomadas pelo próprio TST, cujo
objetivo é uniformizar a jurisprudência do referido Tribunal.
Não se aplica ao recurso de embargos o art. 899 da CLT (simples petição),
em razão de ser o referido apelo de índole extraordinária, devendo, assim, ser
fundamentado.
Deve-se ressaltar que a decisão capaz de ensejar recurso de embargos será
sempre colegiada, consoante OJ n. 378 da SDI-1 do TST.
É necessário o preparo (pagamento de custas processuais e depósito recursal, até o limite da condenação).
O prazo é de oito dias. De ressaltar que com o cancelamento da Súmula n.
434 do Col. TST (Resolução n. 198/2015), bem como a previsão do art. 218, §
4o, do CPC/2015, o ato processual praticado antes do termo inicial passou a ser
considerado tempestivo.
Por ser um apelo técnico, não se permite a revisão de fatos e provas, mas so
mente matéria de direito (Súmula n. 126 do TST). Ainda, cumpre notar que
para a interposição do presente recurso é indispensável que a parte esteja re
presentada por advogado, conforme Súmula n. 425 do TST.
O juízo de admissibilidade recursal é feito pelo Ministro Presidente do TST
e, posteriormente, pela Seção de Dissídios Coletivos (no caso de embargos inffingentes) ou Individuais (na hipótese de embargos de divergência) juntamen
te com a análise do mérito.
I - de decisão não unânime de julgamento que:
Inciso acrescentado pela Lei n. 11.496, de 22.06.2007.

O inciso em análise trata dos chamados embargos inffingentes. Somente cabe
o presente apelo na hipótese de decisão não unânime.
a ) conciliar, julgar ou homologar conciliação em dissídios coletivos que

excedam a competência territorial dos Tribunais Regionais do Trabalho e
estender ou rever as sentenças normativas do Tribunal Superior do Traba
lho, nos casos previstos em lei; e
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.496, de 22.06.2007.
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A fim de dar maior celeridade aos processos trabalhistas, o legislador redu
ziu as hipóteses de cabimento dos embargos infr ingentes opostos perante a Se
ção de Dissídios Coletivos, limitando o referido recurso apenas contra decisões
não unânimes, que conciliem, julguem ou homologuem conciliação em dissí
dios coletivos que extrapolem a competência territorial dos TRTs, bem como
aquelas que estenderem ou revirem as sentenças normativas do próprio TST,
nos casos previstos em lei.
b) (vetado)
Alínea acrescentada pela Lei n. 11.496, de 22.06.2007.

II - das decisões das Turmas que divergirem entre si ou das decisões
proferidas pela Seção de Dissídios Individuais, ou contrárias a súmula ou
orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho ou súmula
vinculante do Supremo Tribunal Federal.
Inciso acrescentado pela Lei n. 11.496, de 22.06.2007, e com redaçõo dada
p ela Lei n. 13.015, de 21.072014.

Trata-se dos chamados embargos de divergência, opostos perante a Seção de
Dissídios Individuais, cujo objetivo é a uniformização da jurisprudência do
TST.
As hipóteses de cabimento correspondem às decisões de Turmas que diver
girem entre si, ou de decisões proferidas pela SDI, ou ainda, decisões contrá
rias à súmula ou orientação jurisprudencial do TST e, também, contrárias à
súmula vinculante do STF.
A Lei n. 13.015/2014 conferiu nova redação ao inciso em análise, destacan
do-se dois pontos:
Em primeiro lugar, a supressão do cabimento do recurso no caso de a deci
são recorrida estar em harm onia com orientação jurisprudencial do STF. As
sim, caso a decisão recorrida se encontre em consonância com orientação ju 
risprudencial do STF, não mais se admitirá a interposição do recurso de embargos
ao TST.
Em segundo, referida alteração legislativa incluiu a hipótese de cabimento
do recurso de embargos contra decisão contrária à sumula vinculante do STF.
Não se admite recurso de embargos divergentes quando a decisão recorrida
está em harmonia com súmula ou OJ do TST.
Também não se admite o referido recurso quando se trata de decisão diver
gente da mesma Turma do TST (OJ n. 95 da SDI-1 do TST).
A comprovação da divergência deve atender à Súmula n. 337 do TST.
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Conforme entendimento da Súmula n. 458 do TST, é cabível recurso de em
bargos divergentes também no procedimento sumaríssimo.
Parágrafo único. (R e v o g a d o p e la L e i n. 11.496, d e 2 2 .0 6 .2 0 0 7 .)

§ 2o A divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se con
siderando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho
ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória ju
risprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O referido parágrafo repete, de certa forma, o conteúdo da Súmula n. 333
do TST (referente ao recurso de revista), adequando-a ao recurso de embargos.
Ainda, traz como novidade legislativa a inclusão de súmula (mesmo a não
vinculante) do STF como fato impeditivo para configuração da atualidade de
divergência jurisprudencial, o que, na prática, já vinha sendo adotado pelos
Tribunais.
Deve-se destacar, também, as Súmulas ns. 296 (especificidade de divergência
jurisprudencial) e 337 (comprovação de divergência jurisprudencial), ambas
do TST, eis que guardam relação com a redação do parágrafo em comento.
§ 3o O Ministro Relator denegará seguimento aos embargos:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Outra novidade legislativa trazida pela Lei n. 13.015/2014 é o comando im 
perativo para que o ministro relator do recurso de embargos ao TST denegue
seguimento ao apelo, nas hipóteses descritas nos incisos I e II, a seguir men
cionados.
Assim, não cabe ao ministro relator exercer faculdade de adm itir ou não o
recurso caso este se enquadre em uma das hipóteses dos incisos I e II, posto
que o verbo “denegar” foi utilizado pelo legislador com caráter imperativo, de
vendo, assim, o ministro relator denegar seguimento ao apelo.
I - se a decisão recorrida estiver em consonância com súmula da juris
prudência do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal
Federal, ou com iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Su
perior do Trabalho, cumprindo-lhe indicá-la;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
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O ministro relator denegará seguimento ao recurso de embargos quando a
decisão recorrida estiver em harmonia com súmula ou orientação jurisprudencial do TST ou do STF.
Também, será denegado seguimento ao recurso de embargos quando a de
cisão recorrida se encontrar em consonância com iterativa, notória e atual ju 
risprudência do TST, devendo o ministro relator indicá-la.
O inciso em questão repete, de certa maneira, o conteúdo da Súmula n. 333
do TST (referente ao recurso de revista), adequando-a ao recurso de em bar
gos.
II - nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de re
presentação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco de
admissibilidade.
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Deverá o ministro relator denegar seguimento ao recurso de embargos nos
casos em que o apelo não preencher os pressupostos de admissibilidade.
Para que a parte possa exercer sua faculdade de recorrer, é necessário se ob
servar pressupostos de ordem objetiva e subjetiva.
São pressupostos de ordem objetiva: a previsão legal (somente se admite a
interposição de recurso que esteja previsto em lei); o cabimento (o recurso
apresentado deve ser adequado à decisão impugnada); a tempestividade (o re
médio jurídico deve ser interposto no prazo legal, sendo que, no âmbito traba
lhista, o prazo é de oito dias - segundo o art. 6o, Lei n. 5.584/70 - , salvo no caso
de oposição de embargos declaratórios, cujo prazo é de cinco dias, e para in
terposição de recurso extraordinário, cujo prazo é de quinze dias); o preparo
(composto das custas processuais, pagas pelo vencido, e do depósito recursal,
que tem natureza jurídica de garantia do juízo, sendo feito pelo empregador
quando sucumbente no objeto de ação que o tenha condenado ao cumprimen
to de obrigação pecuniária); e regularidade de representação (por se tratar o
recurso de embargos de apelo técnico, deve ser interposto por advogado devi
damente constituído nos autos).
São pressupostos de ordem subjetiva: a legitimidade (possuem legitimidade
para recorrer aqueles que foram parte na relação jurídico-processual, o tercei
ro interessado e o Ministério Público; o sindicato também possui legitimida
de para recorrer nos casos em que atua em nome próprio ou como substituto
processual); a capacidade (somente quem tem capacidade de estar em juízo
poderá recorrer); e o interesse (demonstrado pela situação jurídica desfavorá
vel decorrente da decisão proferida).
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§ 4o Da decisão denegatória dos embargos caberá agravo, no prazo de 8
(oito) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Caso seja denegado seguimento ao recurso de embargos, a parte poderá ques
tionar a decisão monocrática do ministro relator por intermédio do recurso de
agravo, no prazo de oito dias, nos termos do Regimento Interno do TST.
De notar que, nos termos do art. 93, IX, da CR, toda decisão deverá ser fun
damentada, sob pena de nulidade, incluindo-se aqui a decisão que denega se
guimento ao recurso.
Art. 895. Cabe recurso ordinário para a instância superior:
O recurso ordinário é o remédio jurídico cabível contra as decisões definiti
vas ou terminativas proferidas pelas Varas do Trabalho e, em casos de compe
tência originária, pelos TRTs (por exemplo: ação rescisória e mandado de se
gurança). Assim, temos que a instância superior a que se refere o presente artigo
tanto pode ser o TRT como o próprio TST, conforme o julgamento tenha sido
realizado pela Vara do Trabalho ou pelo TRT, respectivamente.
Importa destacar que não cabe recurso ordinário contra decisão que hom o
logue acordo entre as partes, exceção feita à União no que se refere às contri
buições previdenciárias, nos termos do parágrafo único, art. 831, da CLT.
O presente recurso pode ser interposto por simples petição (art. 899 da CLT),
desde que a parte não esteja representada por advogado. É indispensável o pre
paro (pagamento de custas processuais e depósito recursal, até o limite da conde
nação) sempre que se tratar de condenação pecuniária. O prazo é de oito dias.
O recurso ordinário observa a regra geral de duplo grau de juízo de admis
sibilidade, ou seja, o primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juiz da Vara
do Trabalho (juízo a quo) e o segundo pelo TRT (juízo ad quem)ynos casos de de
cisões proferidas pela Vara do Trabalho. Em se tratando de recurso contra deci
são proferida pelo TRT, o primeiro juízo de admissibilidade (a quo) é realizado
pelo próprio TRT e o segundo {ad quem) é feito pelo TST.
I - das decisões definitivas ou term inativas das Varas e Juízos, no prazo
de 8 (oito) dias; e
Inciso com acrescentado pela Lei n. 11.925, de 17.04.2009.

A EC n. 24/99 extinguiu a representação classista na Justiça do Trabalho, de
modo que não mais se utiliza a expressão Junta de Conciliação e Julgamento,
mas sim Vara do Trabalho. Os “Juízos” a que se referem o presente inciso são
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os juizes de Direito que exercem jurisdição trabalhista nos termos dos arts. 668
e 669 da CLT.
Entende-se por decisão definitiva aquela que analisa o mérito, ou seja, a de
cisão que aprecia o pedido formulado pelo autor. Por outro lado, decisão ter
minativa é aquela que implica extinção do feito sem análise de mérito, como
no caso de o magistrado acolher preliminar de inépcia da petição inicial.
II - das decisões definitivas ou terminativas dos Tribunais Regionais,
em processos de sua competência originária, no prazo de 8 (oito) dias,
quer nos dissídios individuais, quer nos dissídios coletivos.
Inciso com acrescentado pela Lei n. 11.925, de 1704.2009.

Quando a decisão atacada for proferida pelo TRT, em ação de sua compe
tência originária (por exemplo: ação rescisória - Súmula n. 158 do TST; m an
dado de segurança - Súmula n. 201 do TST), a parte poderá interpor recurso
ordinário ao TST.
§ Io Nas reclamações sujeitas ao procedimento sumaríssimo, o recurso
ordinário:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Com o advento da Lei n. 9.957/2000, foi criado o procedimento sumaríssi
mo no processo do trabalho. A referida lei acrescentou ao art. 895 os §§ Io e 2o,
disciplinando o cabimento e processamento do recurso ordinário contra deci
sões proferidas em reclamações trabalhistas processadas pelo procedimento su
maríssimo.
I - (vetado)
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

II - será imediatamente distribuído, uma vez recebido no Tribunal, de
vendo o relator liberá-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias, e a Secretaria
do Tribunal ou Turma colocá-lo imediatamente em pauta para julgamento,
sem revisor;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O legislador buscou conferir ao recurso ordinário em reclamação promovi
da pelo procedimento sumaríssimo a mesma celeridade almejada no primei
ro grau de jurisdição, razão pela qual determ inou a imediata distribuição do
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apelo junto ao TRT, excluiu a figura do revisor e, ainda, fixou o prazo máximo
de dez dias para que o recurso seja incluído em pauta para julgamento.
III - terá parecer oral do representante do Ministério Público presente à
sessão de julgamento, se este entender necessário o parecer, com registro na
certidão;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Havendo interesse público envolvido, o Ministério Público do Trabalho emi
tirá seu parecer oralmente, sendo que tal manifestação, se houver, será regis
trada na certidão de julgamento dos autos. A referida medida visa, assim como
a anterior, conferir maior celeridade ao feito que se processa pelo procedimen
to sumaríssimo.
IV - terá acórdão consistente unicamente na certidão de julgamento, com
a indicação suficiente do processo e parte dispositiva, e das razões de decidir
do voto prevalente. Se a sentença for confirmada pelos próprios funda
mentos, a certidão de julgamento, registrando tal circunstância, servirá de
acórdão.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O acórdão não terá relatório, apenas a fundamentação sucinta (indicando
as razões de decidir) e o dispositivo (indicando se foi ou não dado provimen
to ao apelo). Caso a sentença seja confirmada por seus próprios fundamentos,
a certidão do julgamento servirá como acórdão. Contudo, na hipótese de não
se confirmar a decisão recorrida por seus próprios fundamentos, o relator de
verá indicar suas razões de decidir, de modo sucinto.
§ 2o Os Tribunais Regionais, divididos em Turmas, poderão designar
Turma para o julgamento dos recursos ordinários interpostos das sentenças
prolatadas nas demandas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

O legislador facultou aos TRTs, divididos em Turmas, por meio de seu regi
mento interno, designar uma delas para o julgamento dos recursos ordinários
interpostos contra decisões proferidas no procedimento sumaríssimo, de modo
a alcançar o ideal de maior celeridade aos processos sujeitos a referido proce
dimento. É de notar que essa faculdade é concedida somente aos Tribunais Re
gionais, não se podendo, assim, criar uma Vara especializada para julgar recla
mações trabalhistas sujeitas ao procedimento sumaríssimo.
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Art. 896. Cabe Recurso de Revista para Turma do Tribunal Superior do
Trabalho das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio
individual, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, quando:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 9.756, de 1712.1998.

A redação original do art. 896 denominava o presente apelo como recurso
extraordinário. Com o advento da Lei n. 861/49, m udou-se a nomenclatura
para recurso de revista.
Recurso de revista é o apelo eminentemente técnico e extraordinário, cabí
vel contra acórdãos proferidos pelos TRTs em dissídios individuais, cujo obje
tivo é a uniformização da jurisprudência. Não se aplica ao recurso de revista o
art. 899 da CLT (simples petição), em razão de ser o referido apelo de índole
extraordinária, devendo ser fundamentado.
Não cabe recurso de revista contra acórdão prolatado em agravo de instru
mento, conforme entendimento da Súmula n. 218 do TST.
É necessário o preparo (pagamento de custas processuais e depósito recursal, até o limite da condenação).
O prazo é de oito dias, destacando-se que com o cancelamento da Súmula
n. 434 do Col. TST (Resolução n. 198/2015), bem como a previsão do art. 218,
§ 4o, do CPC/2015, o ato processual praticado antes do termo inicial passou a
ser considerado tempestivo.
Por ser um apelo técnico, não se permite a revisão de fatos e provas, mas so
mente discussão acerca de matéria de direito (Súmula n. 126 do TST).
Ainda, cum pre notar que para a interposição do presente recurso é indis
pensável que a parte esteja representada por advogado, conforme a Súmula n.
425 do TST.
O recurso de revista observa a regra geral de duplo grau de juízo de admis
sibilidade, ou seja, o primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo Presidente
do TRT que proferiu o acórdão (juízo a quo), e o segundo pelo Ministro rela
tor da Turma (juízo ad quem) que irá julgar o referido apelo.
Por se tratar de apelo extraordinário e técnico, é indispensável o prequestionam ento da matéria (Súmula n. 297 do TST). Em outras palavras, o acórdão
deve ser expresso acerca da tese jurídica adotada, sendo certo que, se isso não
ocorrer, a parte deve antes prequestionar a matéria por meio de embargos de
declaração, sob pena de se operar a preclusão.
Caso seja denegado seguimento ao recurso de revista, a parte poderá inter
por agravo de instrumento (art. 897, b, da CLT).
a ) derem ao mesmo dispositivo de lei federal interpretação diversa da

que lhe houver dado outro Tribunal Regional do Trabalho, no seu Pleno
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ou Turma, ou a Seção de Dissídios Individuais do Tribunal Superior do
Trabalho, ou contrariarem súmula de jurisprudência uniforme dessa
Corte ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal;
Alínea com redaçõo dad a pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

A alínea em estudo trata da hipótese de divergência jurisprudencial acerca
da interpretação de lei federal. Assim, tendo o acórdão atacado conferido inter
pretação divergente daquela dada por outro TRT, pela SDI do TST ou, ainda,
interpretação dissonante da súmula de jurisprudência uniforme do TST, inclu
sive OJs (conforme entendimento consubstanciado na OJ n. 219 da SDI-1 do
TST), poderá a parte interpor recurso de revista.
A Lei n. 13.015/2014 acrescentou, ainda, a possibilidade de interposição de
recurso de revista no caso de a decisão proferida por um TRT ser contrária à
súmula vinculante do STF.
Cum pre destacar que não se admite divergência jurisprudencial acerca de
acórdãos proferidos no mesmo TRT, uma vez que a uniformização da jurispru
dência dos Tribunais Regionais se faz nos moldes previstos no § 3o do art. 896.
A divergência jurisprudencial deve ser específica, de modo a revelar a exis
tência de teses conflitantes na interpretação de um determinado dispositivo le
gal, não obstante a identidade entre os fatos que as ensejaram (Súmula n. 296,
I, do TST).
b ) derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, Convenção Coletiva de

Trabalho, Acordo Coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial
de observância obrigatória em área territorial que exceda a jurisdição do
Tribunal Regional prolator da decisão recorrida, interpretação divergente,
na forma da alínea a;
Alínea com redação dad a pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.

A presente hipótese trata da interpretação divergente conferida por acórdão
prolatado acerca de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença
normativa ou regulamento de empresa que exceda a jurisdição do Tribunal Re
gional prolator da decisão.
Compete à parte comprovar que a lei estadual, a norma coletiva ou o regu
lamento de empresa excede a jurisdição de um Tribunal Regional, sob pena de
não conhecimento do recurso (OJ n. 147 da SDI-1 do TST). A Súmula n. 312
do TST afirma ser constitucional a alínea em análise.
proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta
direta e literal à Constituição Federal.
c)
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Alínea com redação d ad a pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.

Trata a alínea em questão da decisão do Tribunal Regional que viola literal
disposição de lei federal ou afronta direta e literal à CR. Desse modo, não se
admite recurso de revista quando a violação for indireta ou reflexa.
Compete à parte indicar expressamente o dispositivo de lei ou da Constitui
ção que se alega violado, sob pena de não se admitir o apelo (Súmula n. 221 do
TST). Contudo, a invocação expressa dos preceitos legais ou constitucionais
que se entendem violados não significa que a parte esteja obrigada a utilizar
expressões como “violado”, “contrariado”, entre outras (OJ n. 257 da SDI-1 do
TST).
É de ressaltar que a violação a que se refere a presente alínea pode ser de lei
material ou processual, trabalhista ou civil.
§ Io O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, será inter
posto perante o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, que, por
decisão fundamentada, poderá recebê-lo ou denegá-lo.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O recurso de revista é interposto para o Presidente do Tribunal Regional que
proferiu o acórdão recorrido, eis que ele é o responsável pelo primeiro juízo de
admissibilidade, podendo receber ou denegar seguimento ao apelo, fundamen
tando sua decisão (art. 93, IX, da CF). Se denegado seguimento ao recurso, a
parte poderá interpor agravo de instrumento (art. 897, b, da CLT).
Anteriormente à Lei n. 9.756/98, o Presidente do TRT poderia conceder efei
to suspensivo ao recurso de revista. Após a referida norma legal, restou estabe
lecido o efeito meramente devolutivo ao recurso de revista, característica co
mum aos recursos trabalhistas, o que permite a execução provisória do julgado.
§ 1°-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Referido parágrafo foi acrescentado pela Lei n. 13.015/2014, a fim de se de
terminar quais os ônus a que a parte está sujeita quando da interposição do re
curso de revista, sob pena de o apelo não ser admitido.
I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
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Entende-se por “prequestionam ento” o ato de discutir de maneira prévia,
perante o tribunal que proferiu a decisão recorrida (juízo a quo)ydeterminada
matéria ou tema, com o objetivo de que o tribunal que julgará o recurso (juízo
ad quem) possa reexaminar referida matéria ou tema.
Caso o tribunal não tenha se manifestado expressamente sobre matéria ou
tese arguida no recurso, incumbe à parte opor embargos de declaração com o
fim de obter o pronunciamento sobre a questão.
Se, mesmo com a oposição de embargos de declaração, o tribunal não se m a
nifestar, a questão jurídica é considerada prequestionada, nos termos da Sú
mula n. 297 do TST.
II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispo
sitivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior
do Trabalho que conflite com a decisão regional;
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Também, é ônus da parte indicar - de maneira explícita e fundamentada a alegada contrariedade ao dispositivo de lei, súmula ou OJ do TST na qual se
fundamenta o recurso de revista, a fim de comprovar a divergência de inter
pretação dada pela decisão proferida pelo TRT.
III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fun
damentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração
analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou
orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte.
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O parágrafo em análise atribui à parte o ônus de indicar as razões pelas quais
entende ser necessária a reforma da decisão atacada.
Também, aduz ser responsabilidade da parte impugnar todos os fundamen
tos jurídicos da decisão recorrida, repetindo o que a jurisprudência já havia
consagrado por meio da Súmula n. 422 do TST.
Por fim, deve a parte demonstrar, com argumentos e fundamentação jurídi
ca, a contrariedade alegada, não podendo se limitar à mera indicação de dis
positivo legal (norm a infraconstitucional ou da CR), súmula ou OJ.
§ 2o Das decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho ou
por suas Turmas, em execução de sentença, inclusive em processo inciden
te de embargos de terceiro, não caberá Recurso de Revista, salvo na hipóte
se de ofensa direta e literal de norma da Constituição Federal.
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Parágrafo com redação dada pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.
Na fase de liquidação de sentença ou execução, somente se admite o recurso
de revista na hipótese de ofensa inequívoca - direta e literal - à CR (Súmula n.
266 do TST).
O referido parágrafo tem por finalidade inibir medidas meramente procrastinatórias, uma vez que o processo - por já se encontrar na fase de execução deve ser solucionado rapidamente, de modo que o credor receba seu crédito
reconhecido pelo Poder Judiciário.
§ 3o Os Tribunais Regionais do Trabalho procederão, obrigatoriamente,
à uniformização de sua jurisprudência e aplicarão, nas causas da competên
cia da Justiça do Trabalho, no que couber, o incidente de uniformização de
jurisprudência previsto nos termos do Capítulo I do Título IX do Livro I
da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
O art. 14 da Lei n. 7.701/88 já tratava da uniformização da jurisprudência
dos Tribunais Regionais.
Após a edição da Lei n. 9.756/98, o legislador tornou obrigatório o referido
incidente de uniformização da jurisprudência dos Tribunais Regionais, nos ter
mos do Livro I, Título IX, Capítulo I, do diploma processual civil de 1973 (arts.
476 usque 479). Com o novo CPC de 2015, deverão ser aplicadas as disposições
dos arts. 926 a 928.
A Lei n. 13.015/2014, no que diz respeito ao parágrafo em questão, basica
mente deslocou a ressalva referente às súmulas dos Tribunais Regionais não
servirem de base para interposição de recurso de revista, ainda que contrárias
à súmula de jurisprudência uniforme do TST, para o § 6o do mesmo artigo.
§ 4o Ao constatar, de ofício ou mediante provocação de qualquer das
partes ou do Ministério Público do Trabalho, a existência de decisões atuais
e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho sobre
o tema objeto de recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho de
terminará o retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à
uniformização da jurisprudência.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967, e com redação
dada pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
O incidente de uniformização de jurisprudência pode não ter sido instaura
do no TRT. Nesse caso, o TST, ao constatar (seja de ofício ou a requerimento do
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MPT) a existência de decisões atuais e conflitantes no mesmo TRT sobre um
determinado tema que tenha sido objeto de recurso de revista, determinará o
retorno dos autos ao tribunal a q u o , para que este proceda à uniformização da
jurisprudência.
O TRT, ao receber os autos, fica obrigado a proceder à uniformização da ju 
risprudência, nos termos do art. 896, § 3o, da CLT.
§ 5o A providência a que se refere o § 4o deverá ser determinada pelo
Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, ao emitir juízo de admissi
bilidade sobre o recurso de revista, ou pelo Ministro Relator, mediante
decisões irrecorríveis.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 7.701, de 21.12.1988, e com redação dad a
pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O presente parágrafo, também acrescentado pela Lei n. 13.015/2014, estabe
lece o momento em que se deve verificar a existência de decisões atuais e con
flitantes no âmbito do mesmo TRT acerca da matéria objeto do recurso de re
vista (art. 896, § 4o, da CLT).
No caso de ser a providência tomada pelo Presidente do TRT, esta se dá no
momento do juízo de admissibilidade do recurso de revista.
Sendo a providência tomada pelo ministro relator, esta será feita antes de este
proferir seu voto.
Em qualquer uma das hipóteses anteriores, a decisão será irrecorrível.
§ 6o Após o julgamento do incidente a que se refere o § 3o, unicamente
a súmula regional ou a tese jurídica prevalecente no Tribunal Regional do
Trabalho e não conflitante com súmula ou orientação jurisprudencial do
Tribunal Superior do Trabalho servirá como paradigma para viabilizar o
conhecimento do recurso de revista, por divergência.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000, e com redação dada
pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O parágrafo em análise esclarece que apenas a súmula regional ou tese jurí
dica prevalecente no mesmo TRT, desde que não conflitante com súmula ou
orientação jurisprudencial do TST, servirá como paradigma para o fim de se
admitir o recurso de revista.
Assim, caso a súmula regional ou tese jurídica prevalecente no mesmo tri
bunal seja contrária a súmula ou OJ do TST, não se admitirá o recurso de re
vista (o que já era previsto na antiga redação do § 3o do art. 896 da CLT).
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§ 7o A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser atual, não
se considerando como tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior
do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa
e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O objetivo do recurso de revista é a uniformização da jurisprudência. Assim,
uma vez já pacificada determinada questão por meio de súmula, não há razão
para se socorrer do apelo extraordinário.
Portanto, não se admite recurso de revista em que se discutem questões já
superadas por reiterada e atual jurisprudência do TST (Súmula n. 333 do TST).
A Lei n. 13.015/2014 traz como novidade legislativa a inclusão de súmula
(mesmo a não vinculante) do STF como fato impeditivo para configuração da
atualidade de divergência jurisprudencial.
§ 8o Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao
recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, me
diante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial
ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publi
cada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer
caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confron
tados.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Para fins de comprovação da divergência jurisprudencial, compete à parte
transcrever, nas razões recursais, as ementas ou os trechos dos acórdãos trazi
dos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses.
Admite-se, para comprovação da divergência jurisprudencial justificadora
do recurso, a indicação de aresto extraído de repositório oficial na internet, des
de que o recorrente transcreva o trecho divergente, aponte o sítio do qual foi
extraído e decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data
da respectiva publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho.
Parte dos requisitos já estavam dispostos na Súmula n. 337 do TST.
§ 9o Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será
admitido recurso de revista por contrariedade a súmula de jurisprudência
uniforme do Tribunal Superior do Trabalho ou a súmula vinculante do
Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal.
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Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O legislador já havia reduzido as hipóteses de cabimento de recurso de re
vista em processos sujeitos ao procedimento sumaríssimo, com o objetivo de
dar maior celeridade àquelas demandas (antiga redação do § 6o do art. 896 da
CLT).
Portanto, somente será possível a interposição de recurso de revista no pro
cedimento sumaríssimo nos casos de contrariedade a súmula do TST ou quan
do ocorrer violação direta à Carta Magna.
Acrescentou, ainda, a Lei n. 13.015/2014 a possibilidade de interposição de
recurso de revista contra decisão contrária a súmula vinculante do STF.
É de notar que não se admite recurso de revista no procedimento sumarís
simo se o acórdão recorrido contrariar OJ do TST por ausência de previsão le
gal (Súmula n. 442 do TST).
§ 10. Cabe recurso de revista por violação a lei federal, por divergência
jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal nas execuções fiscais
e nas controvérsias da fase de execução que envolvam a Certidão Negativa
de Débitos Trabalhistas (CNDT), criada pela Lei n. 12.440, de 7 de julho
de 2011.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O legislador, por meio da Lei n. 13.015/2014, ampliou as hipóteses de inter
posição do recurso de revista ao prever seu cabimento também nas execuções
fiscais, bem como nas execuções que envolvam as Certidões Negativas de Dé
bitos Trabalhistas.
Pela redação do parágrafo em comento, é possível a interposição de recurso
de revista nos casos de violação à lei federal, divergência jurisprudencial e vio
lação à CF.
Por ausência de expressa previsão legal, entende-se não ser cabível na hipó
tese de contrariedade a súmula vinculante do STF.
§11. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se
repute grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o
vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Ocorrendo mero defeito formal, o ministro relator do recurso de revista po
derá desconsiderar a falha e dar continuidade ao julgamento do feito ou, ain
da, determinar que seja sanado o defeito.
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Trata-se da aplicação do princípio da instrumentalidade, por meio do qual
se consideram válidos os atos realizados de outro modo, desde que lhe preen
cham a finalidade essencial.
§ 12. Da decisão denegatória caberá agravo, no prazo de 8 (oito) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.072014.

O legislador estabeleceu o cabimento do recurso de agravo (no prazo de oito
dias) para impugnar decisão denegatória do recurso de revista.
§ 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros
da Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do
Trabalho, aprovada pela maioria dos integrantes da Seção, o julgamento
a que se refere o § 3o poderá ser afeto ao Tribunal Pleno.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Sendo a matéria relevante, o pronunciamento prévio do tribunal acerca da
interpretação do direito (que o legislador denomina “julgamento”) poderá ser
atribuído ao Pleno do TST, por iniciativa de um dos ministros integrantes da
SDI, mediante aprovação da maioria dos integrantes desta Seção.
Art. 896-A. O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, exa
minará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos re
flexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
Artigo acrescentado pela M P n . 2.226, de 04.09.2001.

Por força da MP n. 2.226/2001, o que rendeu inúmeras críticas da doutrina
(considerando-se a constitucionalidade formal da MP em razão de não restar
dem onstrada relevância e urgência, em especial por se tratar de regulamen
tação de norma de caráter processual), foi criado novo pressuposto de admis
sibilidade para o recurso de revista.
Assim, o TST analisará previamente se a causa oferece transcendência com
relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
Art. 896-B. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas
da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), rela
tivas ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos.
Artigo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

892

|

ARTS. 896-B E 896-C

NORDSON GONÇALVES DE CARVALHO

Com o advento da Lei n. 13.015/2014, foi inserido no âmbito do processo do
trabalho a disciplina do recurso de revista repetitivo, por meio da inserção dos
arts. 896-B e 896-C da CLT.
A norma em análise autoriza a aplicação supletiva dos arts. 1.036 a 1.041 do
CPC/2015 (arts. 543-B - recurso extraordinário repetitivo; e 543-C - recurso
especial repetitivo, ambos do CPC/73).
Art. 896-C. Quando houver multiplicidade de recursos de revista fun
dados em idêntica questão de direito, a questão poderá ser afetada à Seção
Especializada em Dissídios Individuais ou ao Tribunal Pleno, por decisão
da maioria simples de seus membros, mediante requerimento de um dos
Ministros que compõem a Seção Especializada, considerando a relevância
da matéria ou a existência de entendimentos divergentes entre os Ministros
dessa Seção ou das Turmas do Tribunal.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O artigo em apreço apresenta, basicamente, três pressupostos para a adoção
do procedimento de recursos de revista repetitivos.
O primeiro deles é a “multiplicidade de recursos de revista”. O legislador não
nos diz o que se entende por “multiplicidade”, tendo o referido substantivo o
significado de algo que apresenta grande número.
O segundo pressuposto trata de “idêntica questão de direito”. A finalidade
do procedimento especial destinado a racionalizar os julgamentos no âmbito do
TST tem como condição a repetição da mesma questão de direito, de forma
idêntica, em variados processos. A questão envolvida pode ser tanto de direito
material como de direito processual.
O terceiro pressuposto trata da “existência de entendimentos divergentes”. Para
que ocorra a instauração do procedimento aqui estudado, é necessário que a
questão jurídica seja relevante ou recaia sobre ela controvérsia interpretativa.
§ Io O Presidente da Turma ou da Seção Especializada, por indicação
dos relatores, afetará um ou mais recursos representativos da controvérsia
para julgamento pela Seção Especializada em Dissídios Individuais ou
pelo Tribunal Pleno, sob o rito dos recursos repetitivos.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Após a indicação dos relatores, a seleção dos casos representativos a serem
julgados pelo Pleno ou pela Seção Especializada (SDI) se dará pelo Presidente
desta ou da Turma, mediante aprovação por decisão da maioria simples dos
membros da Seção Especializada.
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§ 2o O Presidente da Turma ou da Seção Especializada que afetar pro
cesso para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos deverá expedir
comunicação aos demais Presidentes de Turma ou de Seção Especializada,
que poderão afetar outros processos sobre a questão para julgamento
conjunto, a fim de conferir ao órgão julgador visão global da questão.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.072014.

Deverá o Presidente da Turma ou da Seção Especializada, que afetar referi
dos recursos, expedir comunicado aos demais Presidentes de Turma ou Seção
Especializada, os quais poderão encaminhar outros processos sobre a mesma
questão jurídica, com o objetivo de que sejam julgados em conjunto.
Novamente o legislador utiliza o verbo no imperativo, de modo que não se
trata de uma faculdade do Presidente da Turma ou Seção, mas sim uma obri
gação expedir referido comunicado.
Buscou o legislador, por meio da expedição do mencionado comunicado aos
demais Presidentes de Turma ou Seção, conferir ao órgão julgador visão glo
bal sobre a questão jurídica debatida.
§ 3o O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho oficiará os Presi
dentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que suspendam os re
cursos interpostos em casos idênticos aos afetados como recursos repeti
tivos, até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Compete ao Presidente do TST oficiar aos Presidentes dos TRTs para que
suspendam os julgamentos de recursos interpostos em casos idênticos aos afe
tados como recursos repetitivos, até que o TST se pronuncie em definitivo so
bre a questão jurídica.
O objetivo é evitar que sejam julgados recursos que se encontram nos Tri
bunais Regionais, cuja matéria é idêntica àquela que será analisada pelo TST
em razão da multiplicidade de recursos de revista fundados em idêntica ques
tão jurídica.
§ 4o Caberá ao Presidente do Tribunal de origem admitir um ou mais
recursos representativos da controvérsia, os quais serão encaminhados
ao Tribunal Superior do Trabalho, ficando suspensos os demais recursos
de revista até o pronunciamento definitivo do Tribunal Superior do Tra
balho.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
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Compete ao Presidente do tribunal de origem selecionar um ou mais recur
sos de revista representativos da controvérsia e encaminhá-los ao TST.
Os demais recursos de revista ficarão suspensos, até o pronunciamento de
finitivo do TST.
§ 5o O relator no Tribunal Superior do Trabalho poderá determinar a
suspensão dos recursos de revista ou de embargos que tenham como ob
jeto controvérsia idêntica à do recurso afetado como repetitivo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Considerando-se que o objetivo do procedimento em estudo é a uniform i
zação da interpretação do direito, o ministro relator no TST pode determinar
a suspensão dos demais recursos de revista e de embargos (que tratem da mes
ma questão jurídica) que aguardam julgamento no tribunal.
§ 6o O recurso repetitivo será distribuído a um dos Ministros membros
da Seção Especializada ou do Tribunal Pleno e a um Ministro revisor.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Nos termos do art. 896-C, § Io, da CLT, poderá ser selecionado mais de um
recurso. Assim, se houver mais de um recurso repetitivo, todos eles deverão ser
distribuídos ao mesmo ministro relator e também ao revisor.
§ 7o O relator poderá solicitar, aos Tribunais Regionais do Trabalho,
informações a respeito da controvérsia, a serem prestadas no prazo de 15
(quinze) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O presente dispositivo faculta ao ministro relator solicitar aos Tribunais Re
gionais informações sobre a controvérsia, repetindo-se a ideia contida no art.
1.038, III, do CPC/2015 (art. 543-C, § 3o, CPC/73). O legislador fixou o prazo
de quinze dias para que as informações sejam prestadas.
§ 8o O relator poderá admitir manifestação de pessoa, órgão ou entida
de com interesse na controvérsia, inclusive como assistente simples, na
forma da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Poderá o ministro relator admitir a manifestação de terceiros quando se veri
ficar presente o interesse na controvérsia (interesse no resultado do julgamento).
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No mesmo sentido é a redação do art. 1.038,1, do CPC/2015 (art. 543-C, § 4o,
CPC/73).
§ 9o Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o dispos
to no § 7o deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo prazo de 15
(quinze) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O dispositivo em comento faz referência somente ao § 7o do art. 896-C da
CLT, o qual se refere à solicitação de informações aos TRTs sobre a controvér
sia. Assim, após o recebimento das informações dos Tribunais Regionais, o Mi
nistério Público do Trabalho terá prazo de quinze dias para se manifestar.
§ 10. Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia
do relatório aos demais Ministros, o processo será incluído em pauta na
Seção Especializada ou no Tribunal Pleno, devendo ser julgado com pre
ferência sobre os demais feitos.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Após o prazo de quinze dias, com ou sem manifestação do Ministério Públi
co do Trabalho, e depois de remetidas cópias do relatório aos demais Minis
tros, o processo será incluído em pauta para julgamento, com preferência so
bre os demais feitos.
§11. Publicado o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, os recursos
de revista sobrestados na origem:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Não obstante o parágrafo em apreço se referir à publicação do acórdão, en
tendemos que somente após o trânsito em julgado da decisão (já que o § 3o do
presente artigo fala em “pronunciamento definitivo” e este pode não ocorrer
com a simples publicação do acórdão) é que o Presidente do TST deve dar ciên
cia aos Presidentes dos Tribunais Regionais sobre a decisão tomada.
A ciência se dará por meio de ofício instruído com cópia do acórdão relati
vo ao julgamento do recurso repetitivo.
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coin
cidir com a orientação a respeito da matéria no Tribunal Superior do
Trabalho; ou
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
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Caso o acórdão recorrido coincida com a orientação do TST, os recursos sobrestados não deverão ser admitidos (a legislação impõe que lhes seja denegado seguimento).
II - serão novam ente exam inados pelo Tribunal de origem na hipótese
de o acórdão recorrido divergir da orientação do T ribunal Superior do
Trabalho a respeito da matéria.
Inciso acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do TST sobre a
matéria, os recursos sobrestados serão novamente examinados.
§ 12. Na hipótese prevista no inciso II do § 11 deste artigo, m antida a
decisão divergente pelo Tribunal de origem, far-se-á o exame de adm issi
bilidade do recurso de revista.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Ao persistir a divergência entre a decisão proferida pelo TST (no julgamen
to do recurso de revista repetitivo) e aquela prolatada pelo TRT, o apelo será
submetido ao juízo de admissibilidade perante o Presidente ou Vice-Presiden
te do Tribunal Regional.
§ 13. Caso a questão afetada e julgada sob o rito dos recursos repetitivos
tam bém contenha questão constitucional, a decisão proferida pelo Tribu
nal Pleno não obstará o conhecimento de eventuais recursos extraordiná
rios sobre a questão constitucional.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Se a questão de direito afetada e apreciada pelo procedimento dos recursos
repetitivos versar sobre matéria constitucional, a decisão proferida não preju
dicará a admissibilidade de recurso extraordinário (art. 102, § 3o, da CF).
§ 14. Aos recursos extraordinários interpostos perante o Tribunal Su
perior do Trabalho será aplicado o procedim ento previsto no art. 543-B
da Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), ca
bendo ao Presidente do Tribunal Superior do Trabalho selecionar um ou
mais recursos representativos da controvérsia e encam inhá-los ao Supre
mo T ribunal Federal, sobrestando os demais até o pronunciam ento defi
nitivo da C orte, na form a do § I o do art. 543-B da Lei n. 5.869, de 11 de
janeiro de 1973 (Código de Processo Civil).
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Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

Caso seja interposto recurso extraordinário perante o TST, deverá ser obser
vado o procedimento previsto no art. 1.036, § Io, do CPC/2015 (art. 543-B,
CPC/73).
Dessa forma, competirá ao Presidente do TST selecionar um ou mais recur
sos representativos da controvérsia, encaminhando-os ao STF.
Também, cabe ao Presidente do TST sobrestar os demais processos, até que
o STF se pronuncie em definitivo sobre a questão jurídica.
§ 15. O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho poderá oficiar os
Tribunais Regionais do Trabalho e os Presidentes das Turmas e da Seção
Especializada do Tribunal para que suspendam os processos idênticos aos
selecionados como recursos representativos da controvérsia e encaminhados
ao Supremo Tribunal Federal, até o seu pronunciamento definitivo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

É facultado ao Presidente do TST expedir ofícios aos TRTs e aos Presidentes
das Turmas e da Seção Especializada para que suspendam os processos com
idêntica questão jurídica àqueles selecionados como representativos da contro
vérsia e enviados ao STF, até que a Suprema Corte se pronuncie em definitivo
sobre a quaestio iuris.
§ 16. A decisão firmada em recurso repetitivo não será aplicada aos
casos em que se demonstrar que a situação de fato ou de direito é distinta
das presentes no processo julgado sob o rito dos recursos repetitivos.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O julgamento do recurso repetitivo se aplica a todos os demais recursos que
tratam de idêntica questão de direito.
Contudo, caso seja demonstrado que a questão jurídica diverge daquela apre
ciada no procedimento dos recursos repetitivos, a decisão ali proferida não se
aplica aos demais casos.
Em que pese o parágrafo em estudo fazer referência à questão de fato, im 
porta frisar que o recurso de revista não admite reexame de matéria fática (Sú
mula n. 126 do TST).
§ 17. Caberá revisão da decisão firmada em julgamento de recursos re
petitivos quando se alterar a situação econômica, social ou jurídica, caso
em que será respeitada a segurança jurídica das relações firmadas sob a
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égide da decisão anterior, podendo o Tribunal Superior do Trabalho m o
dular os efeitos da decisão que a tenha alterado.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O objetivo do pronunciamento em recursos repetitivos consiste na necessidade
de se uniformizar teses sobre questões de direito. Em resumo, procura-se fixar
um precedente, a fim de que os juizes não julguem de maneira diferente casos
idênticos.
Ocorre que a tese fixada pelo tribunal pode não ser a melhor. Dessa forma,
a tese poderá ser modificada quando se alterar a situação econômica, social ou
jurídica existente ao tempo em que a decisão foi adotada.
Assim, pode-se dizer que referida decisão não é imutável. No entanto, so
mente poderá ser modificada na hipótese prevista na lei, qual seja: alteração da
situação econômica, social ou jurídica existente ao tempo em que a decisão foi
adotada.
Art. 897. Cabe agravo, no prazo de 8 (oito) dias:
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

No direito processual do trabalho, temos dois tipos de agravo, sendo um des
tinado a atacar decisões na fase de execução (agravo de petição) e outro desti
nado a destrancar recursos (agravo de instrumento).
a ) de petição, das decisões do Juiz ou Presidente, nas execuções;
Alínea com redação dad a pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

O agravo de petição é o recurso cabível contra decisões, de caráter definiti
vo ou terminativo, proferidas pelo magistrado na fase de execução, no prazo
de oito dias.
Cabe notar que não se admite, em regra, no âmbito do direito processual tra
balhista, recurso contra decisões interlocutórias (art. 799, § 2o, da CLT), con
forme entendimento consubstanciado na Súmula n. 214 do TST. Assim, cabe
agravo de petição contra decisão que julga embargos à execução, embargos à
adjudicação, embargos à arrematação, embargos de terceiro, ou que extingue
- total ou parcialmente - a execução (como a decisão que declara a prescrição
intercorrente).
Para a interposição do presente apelo, é necessário que o juízo se encontre
garantido, o que em geral se verifica por força da constrição judicial.
Não se exige o pagamento de custas para a interposição de agravo de peti
ção, sendo certo que somente serão cobradas ao final da execução.
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Observa-se a regra geral de duplo grau de juízo de admissibilidade, ou seja,
o primeiro juízo de admissibilidade é feito pelo juízo de primeiro grau que pro
feriu a decisão atacada (juízo a quo) e o segundo pelo Desembargador relator
da Turma (juízo ad quem) que irá julgar o referido apelo.
Além dos pressupostos gerais, será verificado se houve o preenchimento dos
requisitos previstos no § Io do art. 897 da CLT, ou seja, delimitação e justifica
ção da matéria.
b ) de instrumento, dos despachos que denegarem a interposição de re

cursos.
Alínea com redação d ad a pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

O agravo de instrum ento, no âmbito trabalhista, presta-se exclusivamente
para destrancar recurso ao qual se tenha negado seguimento. É o apelo cabível
contra despachos que denegam seguimento a recursos. Limita-se a discutir o
despacho denegatório.
O juízo de admissibilidade é realizado em um único momento pelo juízo ad
quem, sendo certo que, se conhecido o agravo de instrumento, o Tribunal irá
determinar o processamento do recurso que havia sido trancado.
Com o advento da Lei n. 12.275/2010, criou-se um novo pressuposto de ad
missibilidade para o recurso de agravo de instrumento, uma vez que se passou
a exigir o depósito recursal de 50% do valor do depósito do recurso que se pre
tende destrancar (art. 897, § 5o, I c/c § 7o do art. 899, ambos da CLT). Assim,
para a interposição do referido apelo, deve-se efetuar o depósito recursal sob pe
na de deserção.
§ Io O agravo de petição só será recebido quando o agravante delimitar,
justificadamente, as matérias e os valores impugnados, permitida a execução
imediata da parte remanescente até o final, nos próprios autos ou por carta
de sentença.
Parágrafo com redação dada pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

O legislador estabeleceu como pressuposto de admissibilidade do recurso de
agravo de petição a delimitação e justificação das matérias objetos do apelo, de
modo que se possa dar andamento à execução em relação às matérias não im
pugnadas no recurso.
O agravo de petição possui, como os demais recursos trabalhistas, efeito me
ramente devolutivo, sendo que sua interposição não obsta o prosseguimento
da execução (Súmula n. 416 do TST), uma vez que o valor incontroverso será
levantado pelo credor.
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§ 2o O agravo de instrumento interposto contra o despacho que não re
ceber agravo de petição não suspende a execução da sentença.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

Na hipótese de o agravo de petição ser denegado, a interposição de recurso
de agravo de instrumento não irá suspender a execução.
O legislador reforça a regra geral dos recursos trabalhistas no sentido de pos
suírem efeito m eramente devolutivo, possibilitando a execução - ainda que
provisória - do julgado.
§ 3o Na hipótese da alínea a deste artigo, o agravo será julgado pelo pró
prio tribunal, presidido pela autoridade recorrida, salvo se se tratar de de
cisão de Juiz do Trabalho de Ia Instância ou de Juiz de Direito, quando o
julgamento competirá a uma das Turmas do Tribunal Regional a que estiver
subordinado o prolator da sentença, observado o disposto no art. 679, a
quem este remeterá as peças necessárias para o exame da matéria contro
vertida, em autos apartados, ou nos próprios autos, se tiver sido determi
nada a extração de carta de sentença.
Parágrafo com redação dad a pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.

Compete ao TRT julgar o recurso de agravo de petição, quando a decisão re
corrida tiver sido proferida por juiz do trabalho de primeiro grau ou juiz de
direito, hipótese na qual o recurso será julgado por uma das Turmas do Tribu
nal Regional a que estiver vinculado o magistrado.
Em se tratando de ação de competência originária do próprio Tribunal Re
gional, o julgamento será realizado pelo pleno ou órgão especial do Tribunal,
se houver.
Ainda, dispõe o presente parágrafo que o agravo de petição será julgado em
autos apartados, cabendo à parte interessada providenciar a formação do instru
mento, a fim de possibilitar o julgamento do apelo por parte do Tribunal, salvo
no caso de ter sido determinada a extração de carta de sentença, situação em que
o recurso será processado nos próprios autos. Tal determinação se dá pelo fato
de se poder dar prosseguimento na execução em relação à matéria incontroversa.
Importa ressaltar que na fase de liquidação ou execução de sentença somen
te se admite o recurso de revista na hipótese de ofensa inequívoca - direta e li
teral - à CR (art. 896, § 2o, da CLT; Súmula n. 266 do TST).
§ 4o Na hipótese da alínea b deste artigo, o agravo será julgado pelo Tri
bunal que seria competente para conhecer o recurso cuja interposição foi
denegada.
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Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.432, de 11.06.1992.

O agravo de instrumento será julgado pelo Tribunal competente para conhe
cer do recurso que teve seguimento denegado.
Desse modo, se o agravo de instrumento for interposto contra despacho que
denegou seguimento a recurso ordinário ou agravo de petição, será julgado
pelo TRT.
Caso tenha sido denegado seguimento a recurso de revista, o TST será o com
petente para julgar o agravo de instrumento.
§ 5o Sob pena de não conhecimento, as partes promoverão a formação do
instrumento do agravo de modo a possibilitar, caso provido, o imediato
julgamento do recurso denegado, instruindo a petição de interposição:
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.

O presente parágrafo foi alterado pela Lei n. 9.756/98. Cabe à parte colacionar cópia das peças indispensáveis ao conhecimento do agravo de instrumen
to, bem como do recurso a que fora denegado seguimento, possibilitando, as
sim, caso seja conhecido e provido o agravo, o julgamento do recurso ao qual
havia sido denegado seguimento.
A relação das peças indispensáveis e facultativas consta dos incisos I e II do
parágrafo em estudo.
I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da
respectiva intimação, das procurações outorgadas aos advogados do agra
vante e do agravado, da petição inicial, da contestação, da decisão origi
nária, do depósito recursal referente ao recurso que se pretende destrancar,
da comprovação do recolhimento das custas e do depósito recursal a que
se refere o § 7o do art. 899 desta Consolidação;
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998, e com redação dad a pela
Lein. 12.275, de 29.06.2010.

Compete à parte promover a formação do instrumento com cópia de todas
as peças indicadas no referido inciso, sob pena de não conhecimento do re
curso.
Reitera-se que o objetivo é possibilitar o imediato julgamento do recurso que
havia sido trancado, caso seja o agravo de instrumento conhecido e provido.
É de notar que a ausência de peças desnecessárias, ainda que relacionadas no
inciso em análise, não implica o não conhecimento do agravo, conforme en
tendimento consubstanciado na OJ Transitória n. 19 da SDI-1 do TST.
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Im porta destacar que por força da Lei n. 12.275/2010, passou-se a exigir o
depósito recursal no valor de 50% (cinquenta por cento) do valor do recurso
ao qual se pretende destrancar, sob pena de deserção.
II - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis ao
deslinde da matéria de mérito controvertida.
Inciso acrescentado pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.

As partes podem juntar ao agravo de instrumento peças que entendam por
importantes para o julgamento do feito e que não constam do rol do inciso an
terior.
§ 6o O agravado será intimado para oferecer resposta ao agravo e ao re
curso principal, instruindo-a com as peças que considerar necessárias ao
julgamento de ambos os recursos.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.

Interposto o agravo de instrumento e não tendo o juiz reconsiderado sua de
cisão, o agravado será intimado a apresentar - se entender por bem - contraminuta ao agravo de instrumento e contrarrazões ao recurso principal, sendo-lhe facultado juntar cópia das peças que entender necessárias ao julgamento
dos recursos.
O TST entende ser válido o traslado de peças essenciais realizado pelo agra
vado, conforme OJ n. 283 da SDI-1 do TST.
§ 7o Provido o agravo, a Turma deliberará sobre o julgamento do recurso
principal, observando-se, se for o caso, daí em diante, o procedimento rela
tivo a esse recurso.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 9.756, de 17.12.1998.

O Tribunal irá julgar, a priori, o agravo de instrumento e somente se este for
conhecido e provido é que o recurso principal será analisado.
Uma vez conhecido e provido o agravo de instrumento, o julgamento se dará
nos termos do procedimento relativo ao recurso principal.
§ 8o Quando o agravo de petição versar apenas sobre as contribuições
sociais, o juiz da execução determinará a extração de cópias das peças ne
cessárias, que serão autuadas em apartado, conforme dispõe o § 3o, parte
final, e remetidas à instância superior para apreciação, após contraminuta.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 10.035, de 25.10.2000.
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Tratando-se de agravo de petição em que se discuta somente contribuições
previdenciárias, o magistrado irá determinar a extração de cópias e a forma
ção de autos apartados, remetendo-os ao Tribunal para análise do apelo, pros
seguindo-se a execução em relação aos valores devidos ao reclamante.
Art. 897-A. Caberão embargos de declaração da sentença ou acórdão, no
prazo de 5 (cinco) dias, devendo seu julgamento ocorrer na primeira au
diência ou sessão subsequente a sua apresentação, registrado na certidão,
admitido efeito modificativo da decisão nos casos de omissão e contradição
no julgado e manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do
recurso.
C a p u t acrescentado pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000.

Trata-se de remédio jurídico cujo objetivo é sanar omissão (o magistrado ou
Tribunal não se pronuncia sobre tese ou ponto sobre o qual deveria se mani
festar), obscuridade (ausência de clareza na decisão, de modo que esta se tor
na ininteligível) ou contradição (afirmação de uma tese na fundamentação e
negação da mesma tese no dispositivo) na decisão judicial.
O prazo é de cinco dias. Frise-se que, com o cancelamento da Súmula n. 434
do Col. TST (Resolução n. 198/2015), bem como a previsão do art. 218, § 4o,
do CPC/2015, o ato processual praticado antes do termo inicial passou a ser
considerado tempestivo.
Ressalte-se que não cabem embargos de declaração contra decisão de admis
sibilidade de recurso de revista, não havendo assim interrupção de prazo recursal (OJ n. 377 da SDI-1 do TST).
Não há necessidade de preparo no que se refere aos embargos de declaração.
§ Io Os erros materiais poderão ser corrigidos de ofício ou a requeri
mento de qualquer das partes.
Parágrafo renum erado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

O presente parágrafo praticamente repete o conteúdo do art. 833 da CLT,
possibilitando, desse modo, a correção de ofício ou a requerimento das partes
de erros materiais (evidentes erros ou enganos de escrita ou de cálculos).
§ 2o Eventual efeito modificativo dos embargos de declaração somente
poderá ocorrer em virtude da correção de vício na decisão embargada e
desde que ouvida a parte contrária, no prazo de 5 (cinco) dias.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.
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No caso de embargos de declaração com efeito modificativo (Súmula n. 278
do TST), deve-se dar vistas à parte contrária para manifestação (OJ n. 142 da
SDI-1 do TST), sob pena de violação ao princípio do contraditório.
§ 3o Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição
de outros recursos, por qualquer das partes, salvo quando intempestivos,
irregular a representação da parte ou ausente a sua assinatura.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.07.2014.

A oposição de embargos declaratórios interrompe o prazo para interposi
ção de outros recursos por qualquer das partes (art. 1.026, CPC/2015, aplica
do subsidiariamente por força do art. 769 da CLT), exceto nos casos de intempestividade, irregularidade de representação processual ou ausência de
assinatura.
Ainda, cumpre notar que a interrupção do prazo recursal em virtude da opo
sição de embargos de declaração pela parte ex adversa não causa prejuízo àque
le que interpôs seu recurso tempestivamente.
Na hipótese de os embargos de declaração serem rejeitados ou não modifi
carem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra par
te, antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração, deverá ser
processado e julgado, independentem ente de ratificação (art. 1.024, § 5o,
CPC/2015).
Entretanto, sendo os embargos de declaração acolhidos ou se alterarem a
conclusão do julgamento anterior, entende-se que o recurso interposto pela
outra parte - antes da publicação do julgamento dos embargos de declaração depende de ratificação para ser processado e julgado.
Art. 898. Das decisões proferidas em dissídio coletivo que afete empresa
de serviço público, ou, em qualquer caso, das proferidas em revisão, poderão
recorrer, além dos interessados, o Presidente do Tribunal e a Procuradoria
da Justiça do Trabalho.
Tratando-se de decisões proferidas em dissídio coletivo que produzam efei
tos em empresas de serviço público, o Presidente do Tribunal e o Ministério
Público do Trabalho possuem legitimidade para interposição de recurso.
Consoante disposição do art. 83, VI, da LC n. 75/93, compete ao Ministério
Público do Trabalho, quando houver interesse, recorrer das decisões proferi
das na Justiça do Trabalho nos processos em que for parte ou naqueles que
atuar como custos legis.
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Art. 899. Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito
meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, perm itida
a execução provisória até a penhora.
C a p u t com redação dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Os recursos trabalhistas serão interpostos por simples petição, bastando à
parte apenas indicar seu inconformismo com a decisão atacada, exceção feita
ao recurso de embargos e recurso de revista, que, por se tratarem de apelos téc
nicos, exigem fundamentação, sob pena de não conhecimento.
Cumpre notar que a simples petição é válida para os casos em que a parte
não está representada por advogado (ou seja, está exercendo o jus postulandi,
conforme previsão do art. 791 da CLT e da Súmula n. 425 do TST), sendo cer
to que, havendo representação processual por advogado, o apelo deve conter
os nomes e a qualificação das partes, os fundamentos de fato e de direito, bem
como o pedido de nova decisão (art. 1.010, CPC/2015).
O presente artigo dispõe ainda que o efeito dos recursos trabalhistas é mera
mente devolutivo, possibilitando a execução - ainda que provisória - do julgado.
Importa salientar que a execução provisória vai até a penhora, tendo o executa
do o direito líquido e certo de nomear bens à penhora, de modo que a execução
se processe da forma que lhe seja menos gravosa (Súmula n. 417, III, do TST).
O efeito devolutivo consiste em transferir ao tribunal o conhecim ento da
matéria impugnada. Em outras palavras, devolve ao órgão ad quem (tribunal
hierarquicamente superior àquele que proferiu a decisão) a reapreciação da
matéria objeto da impugnação.
Além do efeito devolutivo, acima referido, podemos destacar o efeito suspensivo, pelo qual não se permite a execução da decisão até que se tenha o trân
sito em julgado. De notar que a jurisprudência tem admitido - em algumas hi
póteses - a propositura de medida cautelar inom inada para a obtenção do
efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a regra é apenas o efeito devolutivo
(Súmula n. 414 do TST). Ainda, o presidente do TST pode conferir efeito sus
pensivo ao recurso ordinário interposto contra decisão normativa pelo prazo
improrrogável de 120 dias (arts. 7o, § 6o, e 9o da Lei n. 7.701/88).
Já o efeito translativo (art. 1.013, § Io, CPC/2015; Súmula n. 393 do TST) se
traduz na possibilidade de o Tribunal conhecer de matéria não arguida pelo
recorrente em seu recurso. Trata-se de matéria de ordem pública, que deve ser
conhecida de ofício, não se operando assim a preclusão.
No que diz respeito ao efeito substitutivo (art. 1.008, CPC/2015), tem-se que
o julgamento proferido pelo Tribunal substituirá a decisão dada na instância in
ferior. De ressaltar que somente háverá referido efeito caso o recurso seja conhe
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cido, independentemente de o apelo ser provido ou não, uma vez que, conheci
do o recurso, o acórdão (ainda que tenha negado provimento ao apelo) substitui
a decisão recorrida.
Entende-se por efeito extensivo quando o recurso interposto por um dos litisconsortes unitários a todos aproveita, exceto se distintos ou opostos os seus
interesses (art. 1.005, CPC/2015).
Por fim, o efeito regressivo se traduz na possibilidade de retratação ou re
consideração pela mesma autoridade que proferiu a decisão recorrida. No pro
cesso do trabalho, referido efeito pode se verificar nos recursos de agravo de
instrumento e agravo regimental, sendo permitido ao julgador reconsiderar a
decisão objeto do agravo. É exceção à regra prevista no art. 494 do CPC/2015,
pelo qual, ao prolatar a decisão, o magistrado cumpre e encerra seu ofício jurisdicional.
§ Io Sendo a condenação de valor até 10 (dez) vezes o salário mínimo
regional, nos dissídios individuais, só será admitido o recurso, inclusive o
extraordinário, mediante prévio depósito da respectiva importância. Tran
sitada em julgado a decisão recorrida, ordenar-se-á o levantamento imedia
to da importância do depósito, em favor da parte vencedora, por simples
despacho do juiz.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 75, de 21.11.1966, e com redação
dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Conforme o art. 7o da Lei n. 5.584/70, a comprovação do depósito recursal
se faz no mesmo prazo para a interposição do recurso, sob pena de o apelo não
ser conhecido por ausência de preparo (deserto).
Cumpre notar que a interposição antecipada do recurso não prejudica o pra
zo para comprovação do depósito (Súmula n. 245 do TST).
O depósito recursal é requisito de admissibilidade (pressuposto objetivo) dos
recursos ordinário, de revista, de embargos, de agravo de instrum ento e ex
traordinário, sendo desnecessário nos casos em que inexiste condenação em
pecúnia (Súmula n. 161 do TST).
A natureza jurídica do depósito recursal é de garantia do juízo, cujo objeti
vo é garantir futura execução em favor do empregado.
As pessoas jurídicas de direito público (art. Io, IV, Decreto-lei n. 779/69, e
item X da Instrução Normativa n. 3/93 do TST), bem como o Ministério Pú
blico do Trabalho, não estão obrigadas a efetuar depósito recursal.
A massa falida também é dispensada de efetuar referido depósito (Súmula
n. 86 do TST).
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Havendo condenação solidária de duas ou mais empresas, o depósito reali
zado por uma delas aproveita as demais, salvo nos casos em que a empresa que
efetuou o depósito pugne pela sua exclusão da lide (Súmula n. 128, III, do
TST).
No caso de recurso em ação rescisória, é necessário o depósito recursal, sob
pena de deserção (Súmula n. 99 do TST).
Im porta frisar que diferença mínima, referente a centavos, no depósito re
cursal implica deserção (OJ n. 140 da SDI-1 do TST).
Após o trânsito em julgado da decisão, o depósito recursal será levantado
pela parte vencedora, por simples despacho do magistrado.
O TST, por meio da Instrução Normativa n. 3/93 (republicada com as alte
rações introduzidas pela Resolução n. 168/2010), baixou instruções acerca do
depósito recursal na Justiça do Trabalho.
§ 2o Tratando-se de condenação de valor indeterminado, o depósito cor
responderá ao que for arbitrado para efeito de custas, pela Junta ou Juízo
de Direito, até o limite de 10 (dez) vezes o salário mínimo da região.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 75, de 21.11.1966, e com redaçdo
dada pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.
Veja nota deste Capítulo.

Com relação aos valores, cumpre destacar que são atualizados anualmente
pelo TST, sendo certo que o depósito será equivalente ao valor da condenação
(se líquida a sentença) ou de seu arbitramento (se ilíquida a sentença), obser
vado o teto estabelecido pelo TST.
§ 3o (R e v o g a d o p e la L e i n. 7.033 , d e 0 5 .1 0 .1 9 8 2 .)

§ 4o O depósito de que trata o § Io far-se-á na conta vinculada do empre
gado a que se refere o art. 2o da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966,
aplicando-se-lhe os preceitos dessa lei, observado, quanto ao respectivo
levantamento, o disposto no § Io.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 75, de 21.11.1966, e com redaçdo
dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Referido depósito é feito na conta vinculada do FGTS do empregado, con
forme disposição da Lei n. 8.036/90.
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§ 5o Se o empregado ainda não tiver conta vinculada aberta em seu nome,
nos termos do art. 2o da Lei n. 5.107, de 13 de setembro de 1966, a empresa
procederá à respectiva abertura, para efeito do disposto no § 2o.
Parágrafo acrescentado pelo Decreto-lei n. 75, de 21.11.1966, e com redaçõo
dad a pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

Na hipótese de inexistir conta vinculada do FGTS, deve a empresa providenciar
a abertura da referida conta, a fim de efetuar o depósito recursal (situação co
mum nas reclamações trabalhistas em que se reconhece vínculo empregatício).
§ 6o Quando o valor da condenação, ou o arbitrado para fins de custas,
exceder o limite de 10 (dez) vezes o salário mínimo da região, o depósito
para fins de recurso será limitado a este valor.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 5.442, de 24.05.1968.

O TST reajusta anualmente o valor do depósito recursal, destacando-se que
tal depósito será equivalente ao valor da condenação (se líquida a sentença) ou
de seu arbitramento (se ilíquida a sentença), observado o teto estabelecido pelo
TST, sendo certo que os valores podem ser consultados no site do próprio Tri
bunal.
§ 7o No ato de interposição do agravo de instrumento, o depósito recur
sal corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor do depósito do
recurso ao qual se pretende destrancar.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 12.275, de 29.06.2010.

O referido parágrafo foi acrescentado pela Lei n. 12.275/2010, passando-se
assim a se exigir depósito recursal para a interposição de recurso de agravo de
instrumento, sob pena de deserção.
O depósito será efetuado no montante de 50% (cinquenta por cento) do va
lor do recurso que se pretende destrancar.
O objetivo do presente parágrafo é obstar a interposição de agravo de ins
trum ento meramente procrastinatório, de modo a conferir maior celeridade à
prestação da tutela jurisdicional.
O TST, por meio da Instrução Normativa n. 3/93 (republicada com as alte
rações introduzidas pela Resolução n. 168/2010), baixou instruções acerca do
depósito recursal na Justiça do Trabalho.
É de notar que, na hipótese de o juízo já se encontrar garantido, não há que
se falar em depósito recursal para a interposição de recursos.
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§ 8o Quando o agravo de instrumento tem a finalidade de destrancar
recurso de revista que se insurge contra decisão que contraria a jurispru
dência uniforme do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada nas
suas súmulas ou em orientação jurisprudencial, não haverá obrigatorie
dade de se efetuar o depósito referido no § 7o deste artigo.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 13.015, de 21.072014.

Como já exposto, o recurso de agravo de instrumento destina-se exclusiva
mente a destrancar recurso que não tenha sido admitido por ato monocrático despacho denegatório - conforme o art. 897, b>da CLT.
O legislador optou por dispensar do depósito recursal (art. 899, § 7o, da CLT),
na hipótese de o recurso de revista que a parte pretende destrancar atacar de
cisão contrária à jurisprudência uniforme (súmula ou OJ) do TST.
Art. 900. Interposto o recurso, será notificado o recorrido para oferecer
as suas razões, em prazo igual ao que tiver o recorrente.
Conforme já referido, o prazo para os recursos trabalhistas é de oito dias (art.
6o da Lei n. 5.584/70), exceto nos casos de embargos de declaração (cujo pra
zo é de cinco dias, conforme os arts. 897-A da CLT e 1.023 do CPC/2015) e de
recurso extraordinário (cujo prazo é de quinze dias, a teor do disposto no art.
26 da Lei n. 8.038/90).
Assim, o prazo para apresentação de contrarrazões é de oito dias (salvo no
caso de contrarrazões em recurso extraordinário, cujo prazo será de quinze
dias, conforme o art. 27 da Lei n. 8.038/90).
Art. 901. Sem prejuízo dos prazos previstos neste Capítulo, terão as par
tes vistas dos autos em cartório ou na secretaria.
As partes podem consultar os autos em secretaria (Justiça do Trabalho) ou
cartório (Justiça comum), caso estejam se valendo da prerrogativa prevista no
art. 791 da CLT. Os advogados devidamente constituídos poderão ter vistas dos
autos fora da secretaria ou do cartório.
Parágrafo único. Salvo quando estiver correndo prazo comum, aos pro
curadores das partes será permitido ter vista dos autos fora do cartório ou
secretaria.
Parágrafo acrescentado pela Lei n. 8.638f de 31.03.1993.
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Em se tratando de prazo comum, somente se poderá ter vistas dos autos fora
da secretaria ou do cartório em conjunto ou mediante prévio ajuste, por meio
de petição (art. 107, § 2o, CPC/2015).
Art. 902. (R e v o g a d o p e la L e i n. 7.033 , d e 0 5 .1 0 .1 9 8 2 .)
CAPÍTULO VII
DA APLICAÇÃO DAS PEN ALID ADES

Art. 903. As penalidades estabelecidas no Título anterior serão aplicadas
pelo Juiz, ou Tribunal, que tiver de conhecer da desobediência, violação,
recusa, falta ou coação, e x o fj\cio y ou mediante representação de qualquer
interessado ou da Procuradoria da Justiça do Trabalho.
Artigo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.011946.

O presente dispositivo é, em verdade, um erro técnico do legislador, uma vez
que o título anterior (Título IX) refere-se à atuação do Ministério Público do
Trabalho, inexistindo penalidades. O artigo em questão se refere ao Título VIII
(Da Justiça do Trabalho), o qual contém penalidades (arts. 722 a 733).
Art. 904. As sanções em que incorrerem as autoridades da Justiça do
Trabalho serão aplicadas pela autoridade ou Tribunal imediatamente supe
rior, conforme o caso, e x o fftc io , ou mediante representação de qualquer
interessado ou da Procuradoria.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 8.737, de 19.01.1946.

O artigo em comento fixa que as sanções cabíveis serão aplicadas pela auto
ridade hierarquicamente superior. Assim, os juizes de primeiro grau terão suas
penalidades administrativas (disciplinares) fixadas pelo TRT a que estiverem
vinculados, sendo certo que no caso de crime comum e de responsabilidade
serão julgados pelo TRF (art. 108,1, a y da CF).
Já os desembargadores (juizes de segundo grau), no caso de crime comum e
de responsabilidade, serão julgados pelo STJ (art. 105,1, a y da CF).
Parágrafo único. Tratando-se de membro do Tribunal Superior do Tra
balho será competente para a imposição de sanções o Senado Federal.
Antigo § I o renum erado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.
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O presente dispositivo se encontra tacitamente derrogado pelo art. 102,1, c,
da Carta Magna, o qual estabeleceu que os ministros do TST serão julgados
pelo STF, nas hipóteses de crimes comuns e de responsabilidade.
§ 2o (Revogado pelo Decreto-lei n. 229, de 28.02.1967.)

Art. 905. Tomando conhecimento do fato imputado, o Juiz, ou Tribunal
competente, mandará notificar o acusado, para apresentar, no prazo de 15
(quinze) dias, defesa por escrito.
Artigo revogado pela LC n. 35/79 - Lei Orgânica da Magistratura Nacional
(Loman).
§ Io É facultado ao acusado, dentro do prazo estabelecido neste artigo,
requerer a produção de testem unhas, até ao m áxim o de 5 (cinco). Nesse
caso, será m arcada audiência para a inquirição.
Dispositivo revogado pela LC n. 35/79 - Lei Orgânica da Magistratura Na
cional (Loman).
§ 2o Findo o prazo de defesa, o processo será im ediatam ente concluso
para julgamento, que deverá ser proferido no prazo de 10 (dez) dias.
Dispositivo revogado pela LC n. 35/79 - Lei Orgânica da Magistratura Na
cional (Loman).
Art. 906. Da im posição das penalidades a que se refere este Capítulo,
caberá recurso ordinário para o Tribunal Superior, no prazo de 10 (dez)
dias, salvo se a imposição resultar de dissídio coletivo, caso em que o prazo
será de 20 (vinte) dias.
Considerando-se a unificação dos prazos recursais para oito dias, entende
mos que o prazo mencionado no referido dispositivo não mais subsiste, posto
que o art. 6o da Lei n. 5.584/70 refere-se a qualquer recurso, inclusive o previs
to no artigo ora em comento.
Art. 907. Sempre que o infrator incorrer em pena criminal far-se-á remes
sa das peças necessárias à autoridade competente.
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Uma vez constatada a existência de ilícito penal, deve-se oficiar o Ministério
Público para que tome as providências cabíveis, conforme o art. 40 do CPP.
Art. 908. A cobrança das multas estabelecidas neste Título será feita me
diante executivo fiscal, perante o Juiz competente para a cobrança de dívida
ativa da Fazenda Pública Federal.
A cobrança de multas de que trata o presente artigo refere-se ao Título VIII
(Da Justiça do Trabalho), Capítulo VII (Das Penalidades) da Consolidação,
conforme comentário ao art. 903.
De acordo com a disposição da Lei n. 6.830/80, o órgão jurisdicional deverá
informar à Fazenda Pública o valor das multas.
Parágrafo único. A cobrança das m ultas será prom ovida, no D istrito
Federal e nos Estados em que funcionarem os Tribunais Regionais, pela
Procuradoria da Justiça do Trabalho, e, nos demais Estados, de acordo com
o disposto no Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro de 1938.
Artigo revogado pela Lei n. 6.830/80, que estabelece o procedimento para
cobrança das referidas multas.
CAPÍTULO VIII
D IS P O S IÇ Õ E S FINAIS

Art. 909. A ordem dos processos no Tribunal Superior do Trabalho será
regulada em seu regimento interno.
Compete privativamente aos Tribunais elaborar seus regimentos internos,
conforme disposição do art. 9 6 ,1, a, da Carta Magna. O Regimento Interno do
TST é disciplinado pela Resolução Administrativa n. 1.295/2008, com altera
ções dos Atos Regimentais ns. 1 e 2/2011 e 3 e 4/2012 e das Emendas Regimen
tais ns. 1 e 2/2011 e 3 e 4/2012.
Art. 910. Para os efeitos deste Título, equiparam-se aos serviços públicos
os de utilidade pública, bem como os que forem prestados em armazéns de
gêneros alim entícios, açougues, padarias, leiterias, farm ácias, hospitais,
minas, empresas de transportes e comunicações, bancos e estabelecimentos
que interessem à segurança nacional.
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A OIT considera essenciais os serviços ou atividades que, em razão da para
lisação, podem colocar em risco a vida, a segurança ou a saúde da população.
Segundo disposição do art. 10 da Lei de Greve (Lei n. 7.783/89), consideram-se serviços ou atividades essenciais: tratamento e abastecimento de água; pro
dução e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis; assistência médi
ca e hospitalar; distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
serviços funerários; transporte coletivo; captação e tratamento de esgoto e lixo;
telecomunicações; guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipa
mentos e materiais nucleares; processamento de dados ligados a serviços es
senciais; controle de tráfego aéreo; e compensação bancária.
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TÍTULO XI
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 911. Esta Consolidação entrará em vigor em 10 de novembro de 1943.
A CLT foi promulgada em 01.05.1943, todavia, somente passou a viger a par
tir de 10.11.1943, conforme determinado pelo presente dispositivo.
Art. 912. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata
às relações iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Conso
lidação.
O artigo em apreço regula a aplicação da lei trabalhista no tempo.
A aplicação é imediata no que se refere à relação ainda em curso à época da
entrada em vigor da CLT, ressalvando-se que, no tocante àquelas já findas an
tes da vigência do texto consolidado, a nova regra não poderia influir, sob pena
de violação ao ato jurídico perfeito e o direito adquirido (art. 5o, XXXVI, da
CF).
Art. 913. O Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio expedirá ins
truções, quadros, tabelas e modelos que se tornarem necessários à execu
ção desta Consolidação.
Veja nota 1 na página XXI.
O Ministério do Trabalho e Emprego expediu a Portaria n. 3.214/78, que re
gula situações referentes à segurança e medicina do trabalho, além de quadros,
tabelas e modelos (por exemplo, o carimbo de férias coletivas para empresas
com mais de 300 empregados, conforme art. 141, § Io, da CLT).
Parágrafo único. O Tribunal Superior do Trabalho adaptará o seu regi
mento interno e o dos Tribunais Regionais do Trabalho às normas contidas
nesta Consolidação.
O dispositivo foi revogado pelo art. 9 6 ,1, ayda Constituição da República, a
qual atribuiu competência privativa aos Tribunais para elaborarem seus regi
mentos internos.
Art. 914. Continuarão em vigor os quadros, tabelas e modelos, aprovados
em virtude de dispositivos não alterados pela presente Consolidação.
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O artigo deixa claro que os quadros, tabelas e modelos aprovados por dispo
sitivos não alterados pela CLT continuam em vigência.
Art. 915. Não serão prejudicados os recursos interpostos com apoio em
dispositivos alterados ou cujo prazo para interposição esteja em curso à
data da vigência desta Consolidação.
Os recursos são interpostos em conformidade com a legislação vigente à épo
ca de sua interposição.
Art. 916. Os prazos de prescrição fixados pela presente Consolidação
começarão a correr da data da vigência desta, quando menores do que os
previstos pela legislação anterior.
Trata-se da aplicação do princípio da norm a mais benéfica ao empregado.
Assim, na hipótese de ser o prazo prescricional previsto na Consolidação me
nor do que na legislação anterior, somente passaria a valer após a vigência da
CLT. Atualmente, os prazos prescricionais se encontram no art. 7o, XXIX, da
CF, e na atual redação do art. 11 da CLT.
Art. 917.0 Ministro do Trabalho marcará prazo para adaptação dos atuais
estabelecimentos às exigências contidas no Capítulo “Da Segurança e da
Medicina do Trabalho”. Compete ainda àquela autoridade fixar os prazos
dentro dos quais, em cada Estado, entrará em vigor a obrigatoriedade do
uso da Carteira de Trabalho e Previdência Social, para os atuais empregados.
C a p u t com redaçdo dado pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.

Veja nota 1 n a p ágin a XXI.

O dispositivo em análise conferiu ao Ministro do Trabalho fixar os prazos
para a adaptação dos estabelecimentos às novas normas de “Higiene e Segu
rança do Trabalho”. É de notar que a Lei n. 6.514/77 conferiu nova redação ao
Capítulo V, denominando-o “Da Segurança e da Medicina do Trabalho”.
Parágrafo único. O M inistro do Trabalho, Indústria e Comércio fixará,
para cada Estado e quando julgar conveniente, o início da vigência de parte
ou de todos os dispositivos contidos no Capítulo “Da Segurança e da Me
dicina do Trabalho”.
Parágrafo com redaçdo dada pela Lei n. 6.514, de 22.12.1977.
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Considerando-se a dimensão territorial do país, bem como a complexidade
na implementação das novas exigências legais, o legislador conferiu ao Minis
tro do Trabalho a fixação dos prazos de vigência do capítulo “Da Segurança e
da Medicina do Trabalho” para cada Estado.
Art. 918. Enquanto não for expedida a Lei Orgânica da Previdência Social,
competirá ao presidente do Tribunal Superior do Trabalho julgar os recur
sos interpostos com apoio no art. Io, alínea c, do Decreto-lei n. 3.710, de 14
de outubro de 1941, cabendo recurso de suas decisões nos term os do dis
posto no art. 734, alínea b, desta Consolidação.
C a p u t com redação dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

Artigo derrogado tacitamente pela Lei n. 3.807/60 (Lei Orgânica da Previ
dência Social).
Parágrafo único. Ao diretor do D epartam ento de Previdência Social in
cumbirá presidir as eleições para a constituição dos Conselhos Fiscais dos
Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões e julgar, com recurso para a
instância superior, os recursos sobre matéria técnico-administrativa dessas
instituições.
Parágrafo com redação dad a pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

Dispositivo derrogado tacitamente pela Lei n. 3.807/60 (Lei Orgânica da Pre
vidência Social).
Art. 919. Ao em pregado bancário, adm itido até a data da vigência da
presente Lei, fica assegurado o direito à aquisição da estabilidade nos termos
do art 15 do Decreto n. 24.615, de 09 de julho de 1934.
Antes da entrada em vigência da CLT, o empregado bancário adquiria esta
bilidade com dois anos de serviço. Após a vigência da CLT, a estabilidade pas
sou a ser adquirida somente após dez anos de trabalho (art. 492). Assim, os em
pregados que já haviam adquirido estabilidade tiveram seu direito mantido.
Art. 920. Enquanto não forem constituídas as confederações, ou, na falta
destas, a representação de classes, econômicas ou profissionais, que derivar
da indicação desses órgãos ou dos respectivos presidentes, será suprida por
equivalente designação ou eleição realizada pelas correspondentes federações.

NORDSON GONÇALVES DE CARVALHO

ARTS. 920 A 922
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Tendo em vista que o modelo e a organização sindical foram estabelecidos
por força dos arts. 511 e seguintes, o legislador criou regra de transição até que
as confederações fossem devidamente constituídas.
Art. 921. As empresas que não estiverem incluídas no enquadramento
sindical de que trata o art. 577 poderão firmar contratos coletivos de traba
lho com os sindicatos representativos da respectiva categoria profissional.
O dispositivo refere-se à possibilidade de as empresas celebrarem contratos
coletivos de trabalho (atualmente, acordos e convenções coletivas, arts. 611 a
625 da CLT) com os sindicatos da categoria profissional.
Art. 922. O disposto no art. 301 regerá somente as relações de emprego
iniciadas depois da vigência desta Consolidação.
Artigo acrescentado pelo Decreto-lei n. 6.353, de 20.03.1944.

Estabeleceu o art. 301 da CLT que o trabalho em minas e subsolos somente
seria permitido a homens, com idade entre 21 e 50 anos. Assim, a fim de não
prejudicar aqueles que já exerciam tais atividades, mas não se enquadravam
nos critérios de idade estabelecidos pela nova lei, o legislador determinou que
somente a partir da vigência da CLT, ou seja, de 10.11.1943, é que referido dis
positivo seria aplicado.
Rio de Janeiro, I o de maio de 1943;
122° da Independência e 55° da República.

ANEXO I

DISPOSIÇÕES DA CF
ORIENTADORAS PARA A CLT

CAPÍTULO II
D O S DIREITO S SO C IA IS
Art. 7o São direitos dos trabalhadores u r
banos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
I - relação de emprego protegida contra des
pedida arbitrária ou sem justa causa, nos ter
mos de lei complementar, que preverá indeni
zação compensatória, dentre outros direitos;
II - seguro-desemprego, em caso de desem
prego involuntário;
III - fundo de garantia do tem po de ser
viço;
IV - salário mínimo, fixado em lei, nacio
nalmente unificado, capaz de atender a suas
necessidades vitais básicas e às de sua família
com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previ
dência social, com reajustes periódicos que lhe
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
sua vinculação para qualquer fim;
V - piso salarial proporcional à extensão e
à complexidade do trabalho;
VI - irredutibilidade do salário, salvo o dis
posto em convenção ou acordo coletivo;
VII - garantia de salário, nunca inferior ao
mínimo, para os que percebem remuneração
variável;

VIII
- décimo terceiro salário com base na
remuneração integral ou no valor da aposen
tadoria;
LX- remuneração do trabalho noturno su
perior à do diurno;
X - proteção do salário na form a da lei,
constituindo crime sua retenção dolosa;
XI - participação nos lucros, ou resultados,
desvinculada da remuneração, e, excepcional
mente, participação na gestão da empresa,
conforme definido em lei;
XII - salário-família pago em razão do de
pendente do trabalhador de baixa renda nos
termos da lei;
Inciso co m re d a çõ o d a d a p e la E C n. 20, de
15.12.1998.

XIII - duração do trabalho normal não su
perior a oito horas diárias e quarenta e quatro
semanais, facultada a compensação de horá
rios e a redução da jornada, mediante acordo
ou convenção coletiva de trabalho;
XIV - jornada de seis horas para o traba
lho realizado em turnos ininterruptos de re
vezamento, salvo negociação coletiva;
XV - repouso semanal remunerado, prefe
rencialmente aos domingos;
XVI - remuneração do serviço extraordi
nário superior, no mínimo, em cinquenta por
cento à do normal;

ANEXO I

XVII - gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal;
XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do
emprego e do salário, com a duração de cen
to e vinte dias;
XIX - licença-paternidade, nos termos fi
xados em lei;
XX - proteção do mercado de trabalho da
mulher, mediante incentivos específicos, nos
termos da lei;
XXI - aviso-prévio proporcional ao tempo
de serviço, sendo no m ínim o de trinta dias,
nos termos da lei;
XXII - redução dos riscos inerentes ao tra
balho, por meio de normas de saúde, higiene
e segurança;
XXIII - adicional de remuneração para as
atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei;
XXIV - aposentadoria;
XXV - assistência gratuita aos filhos e de
pendentes desde o nascimento até 5 (cinco)
anos de idade em creches e pré-escolas;
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XXXI - proibição de qualquer discrimina
ção no tocante a salário e critérios de admis
são do trabalhador portador de deficiência;
XXXII - proibição de distinção entre tra
balho manual, técnico e intelectual ou entre
os profissionais respectivos;
XXXIII - proibição de trabalho noturno,
perigoso ou insalubre a menores de 18 (de
zoito) e de qualquer trabalho a menores de 16
(dezesseis) anos, salvo na condição de apren
diz, a partir de 14 (quatorze) anos;
Inciso co m red ação d a d a p e la E C n. 20, de
15.12.1998.

XXXIV - igualdade de direitos entre o tra
balhador com vínculo empregatício perm a
nente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à catego
ria dos trabalhadores domésticos os direitos
previstos nos incisos IV, VI, VIII, XV, XVII,
XVIII, XIX, XXI e XXIV, bem como a sua in
tegração à previdência social.
Art. 8o É livre a associação profissional ou
sindical, observado o seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização do
Estado para a fundação de sindicato, ressalva
Inciso acrescentado p ela E C n. 53, de
do o registro no órgão competente, vedadas
19.12.2006.
XXVI - reconhecimento das convenções e ao Poder Público a interferência e a interven
ção na organização sindical;
acordos coletivos de trabalho;
XXVII - proteção cm face da automação,
II - é vedada a criação de mais de uma orga
na forma da lei;
nização sindical, em qualquer grau, represen
XXVIII - seguro contra acidentes de traba tativa de categoria profissional ou econômi
lho, a cargo do empregador, sem excluir a in ca, na mesma base territorial, que será definida
denização a que este está obrigado, quando pelos trabalhadores ou empregadores interes
incorrer em dolo ou culpa;
sados, não podendo ser inferior à área de um
XXIX - ação, quanto aos créditos resultan Município;
tes das relações de trabalho, com prazo presIII - ao sindicato cabe a defesa dos direitos
cricional de cinco anos para os trabalhadores e interesses coletivos ou individuais da cate
urbanos e rurais, até o limite de dois anos após goria, inclusive em questões judiciais ou ad
ministrativas;
a extinção do contrato de trabalho;
Inciso co m red ação d a d a p ela E C n. 28, de
IV - a assembléia geral fixará a contribui
2 5.05.2000.
ção que, em se tratando de categoria profis
a) (Revogada pela E C n. 28, de 25.05.2000.) sional, será descontada em folha, para custeio
b) (Revogada pela E C n. 28, de 25.05.2000.) do sistema confederativo da representação sin
XXX - proibição de diferença de salários, dical respectiva, independentemente da con
de exercício de funções e de critério de admis tribuição prevista em lei;
V - ninguém será obrigado a filiar-se ou a
são por motivo de sexo, idade, cor ou estado
manter-se filiado a sindicato;
civil;
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VI - é obrigatória a participação dos sindi
catos nas negociações coletivas de trabalho;
VII - o aposentado filiado tem direito a vo
tar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII - é vedada a dispensa do empregado
sindicalizado a partir do registro da candida
tura a cargo de direção ou representação sin
dical e, se eleito, ainda que suplente, até um
ano após o final do mandato, salvo se come
ter falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste arti
go aplicam-se à organização de sindicatos ru
rais e de colônias de pescadores, atendidas as
condições que a lei estabelecer.
Art. 9o É assegurado o direito de greve, com
petindo aos trabalhadores decidir sobre a opor
tunidade de exercê-lo e sobre os interesses que
devam por meio dele defender.
§ Io A lei definirá os serviços ou atividades
essenciais e disporá sobre o atendimento das
necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2o Os abusos cometidos sujeitam os res
ponsáveis às penas da lei.
Art. 10. É assegurada a participação dos tra
balhadores e empregadores nos colegiados dos
órgãos públicos em que seus interesses profis
sionais ou previdenciários sejam objeto de dis
cussão e deliberação.
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos
empregados, é assegurada a eleição de um re
presentante destes com a finalidade exclusiva
de promover-lhes o entendimento direto com
os empregadores.

colhidos dentre brasileiros com mais de trin
ta e cinco anos e menos de sessenta e cinco
anos, de notável saber jurídico e reputação ili
bada, nomeados pelo Presidente da Repúbli
ca após aprovação pela maioria absoluta do
Senado Federal, sendo:
C a p u t co m red açõo d a d a p e la E C n. 92, de

12.07.2016.

I - um quinto dentre advogados com mais
de dez anos de efetiva atividade profissional e
membros do Ministério Público do Trabalho
com mais de dez anos de efetivo exercício, ob
servado o disposto no art. 94;
Inciso

n.

45,

de

Inciso

acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

08.12.2004.

§ Io A lei disporá sobre a competência do
Tribunal Superior do Trabalho.
Parágrafo acrescentado p e la E C n. 45, de
08.12.2004.

§ 2o Funcionarão junto ao Tribunal Supe
rior do Trabalho:
Parágrafo acrescentado p e la E C n. 45, de
08.12.2004.

I - a Escola Nacional de Formação e Aperfei
çoamento de Magistrados do Trabalho, caben
do-lhe, dentre outras funções, regulamentar
os cursos oficiais para o ingresso e promoção
na carreira;
acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

08.12.2004.

D os Tribunais e Juizes d o Trabalho
Art. 111. São órgãos da Justiça do Trabalho:
I - o Tribunal Superior do Trabalho;
II - os Tribunais Regionais do Trabalho;
III - Juizes do Trabalho.
In ciso co m red ação d a d a p e la E C n. 24, de
0 9.12.1999.

§§ Io a 3o (R e vo g a d o s p e la

EC

II - os demais dentre juizes dos Tribunais
Regionais do Trabalho, oriundos da magistra
tura da carreira, indicados pelo próprio Tri
bunal Superior.

Inciso

Seção V

acrescentado p e la

08.12.2004.

E C n. 45, de

0 8.12.2004.)

Art. 111-A. O Tribunal Superior do Traba
lho compor-se-á de vinte e sete Ministros, es

II - o Conselho Superior da Justiça do Tra
balho, cabendo-lhe exercer, na forma da lei, a
supervisão administrativa, orçamentária, fi
nanceira c patrimonial da Justiça do Trabalho
de primeiro e segundo graus, como órgão cen
tral do sistema, cujas decisões terão efeito vinculante.
Inciso

acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

08.12.2004.

§ 3o Compete ao Tribunal Superior do Tra
balho processar e julgar, originariamente, a
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reclamação para a preservação de sua com
petência e garantia da autoridade de suas de
cisões.

Inciso

12.07.2016.

08.12.2004.

Artigo co m red açõo d a d a p e la E C n. 45, de
0 8.1 2.2 00 4 .

Art. 113. A lei disporá sobre a constituição,
investidura, jurisdição, competência, garan
tias e condições de exercício dos órgãos da Jus
tiça do Trabalho.
Artigo co m red açõo d a d a p e la E C n. 24, de
0 9.1 2.1 99 9 .

Art. 114. Com pete à Justiça do Trabalho
processar e julgar:
C a p u t co m red açõo d a d a p e la E C n. 45, de

0 8.1 2.2 00 4 .

I - as ações oriundas da relação de traba
lho, abrangidos os entes de direito público
externo e da administração pública direta e
indireta da União, dos Estados, do Distrito Fe
deral e dos Municípios;
Inciso

acrescentado

p ela

EC

n.

45,

de

0 8.1 2.2 00 4 .

II - as ações que envolvam exercício do di
reito de greve;
Inciso

acrescentado

p e la

EC

n.

45,

de

0 8.1 2.2 00 4 .

acrescentado

acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

VII - as ações relativas às penalidades ad
ministrativas impostas aos empregadores pe
los órgãos de fiscalização das relações de tra
balho;
Inciso

acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

08.12.2004.

VIII - a execução, de ofício, das contribui
ções sociais previstas no art. 195,1, a> e II, e
seus acréscimos legais, decorrentes das sen
tenças que proferir;
Inciso

acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

08.12.2004.

IX - outras controvérsias decorrentes da
relação de trabalho, na forma da lei.
Inciso

acrescentado p e la

EC

n.

45,

de

08.12.2004.

§ Io Frustrada a negociação coletiva, as par
tes poderão eleger árbitros.
§ 2o Recusando-se qualquer das partes à
negociação coletiva ou à arbitragem, é facul
tado às mesmas, de com um acordo, ajuizar
dissídio coletivo de natureza econômica, po
dendo a Justiça do Trabalho decidir o confli
to, respeitadas as disposições mínimas legais
de proteção ao trabalho, bem como as con
vencionadas anteriormente.
Parágrafo co m red ação d a d a p e la E C n. 45,
d e 0 8.1 2.2 00 4 .

III - as ações sobre representação sindical,
entre sindicatos, entre sindicatos e trabalha
dores, e entre sindicatos e empregadores;
Inciso
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VI - as ações de indenização por dano mo
ral ou patrimonial, decorrentes da relação de
trabalho;

Parágrafo acrescentado p e la E C n. 93, de

Art. 112. A lei criará varas da Justiça do Tra
balho, podendo, nas comarcas não abrangi
das por sua jurisdição, atribuí-la aos juizes de
direito, com recurso para o respectivo Tribu
nal Regional do Trabalho.

|

p ela

EC

n.

45,

de

0 8.1 2.2 00 4 .

TV - os mandados de segurança, habeas corp u s c habeas d a ta , quando o ato questionado

§ 3o Em caso de greve em atividade essen
cial, com possibilidade de lesão do interesse
público, o Ministério Público do Trabalho po
derá ajuizar dissídio coletivo, competindo à
Justiça do Trabalho decidir o conflito.
Parágrafo co m red açõo d a d a p e la E C n. 45,
d e 0 8.1 2.2 00 4 .

envolver matéria sujeita à sua jurisdição;

Art. 115. Os Tribunais Regionais do Traba
lho compõem-se de, no mínimo, sete juizes,
0 8.1 2.2 00 4 .
recrutados, quando possível, na respectiva re
V
- os conflitos de competência entre ór
gião, e nomeados pelo Presidente da Repúbli
gãos com jurisdição trabalhista, ressalvado o ca dentre brasileiros com mais de trinta e me
disposto no art. 102,1, o ;
nos de sessenta e cinco anos, sendo:
Inciso

acrescentado

p e la

EC

n.

45,

de

Inciso

acrescentado

p ela

EC

n.

45,

de

0 8.1 2.2 00 4 .

C a p u t co m red açõo d a d a p e la E C n. 45, de

08.12.2004.
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I - um quinto dentre advogados com mais
de dez anos de efetiva atividade profissional e
membros do Ministério Público do Trabalho
com mais de dez anos de efetivo exercício, ob
servado o disposto no art. 94;
In ciso

acrescentado

p e la

EC

n.

45,

de

0 8.12.2004.

II - os demais, mediante promoção de jui
zes do trabalho por antiguidade e merecimen
to, alternadamente.
In ciso

acrescentado

p e la

EC

n.

45,

de

0 8.12.2004.

§ Io Os Tribunais Regionais do Trabalho
instalarão a justiça itinerante, com a realiza
ção de audiências e demais funções de ativi
dade jurisdicional, nos limites territoriais da
respectiva jurisdição, servindo-se de equipa
mentos públicos e comunitários.

Parágrafo co m red ação d ad a p ela E C n. 45,
de 0 8.12.2004.

§ 2o Os Tribunais Regionais do Trabalho
poderão funcionar descentralizadamente, cons
tituindo Câmaras regionais, a fim de assegu
rar o pleno acesso do jurisdicionado à justiça
em todas as fases do processo.
Parágrafo acrescentado p e la E C n. 45, de
08.12.2004.

Art. 116. Nas Varas do Trabalho, a jurisdi
ção será exercida por um juiz singular.
C a p u t co m red ação d a d a p e la E C n. 24, de

09.12.1999.

Parágrafo único. (Revogado pela E C n. 24,
de 09.12.1999.)
A rt. 117. ( R e v o g a d o p e la E C n . 2 4 , d e
09.12.1999.)

ANEXO II

COMPOSIÇÃO ATUAL DE CADA
UM DOS TRTs (ART. 670, CLT)

Para efeito do art. 670 da CLT, cada TRT será assim composto:
Composição
Região

Total

Togados,
Vitalícios

Classistas,
Temporários

Ia Região - Estado do Rio de Janeiro

54

36

18

2a Região - Estado de São Paulo

94

94

-

3a Região - Estado de Minas Gerais

36

24

12

4a Região - Estado do Rio Grande do Sul

36

24

12

5a Região - Estado da Bahia

29

19

10

6a Região - Estado de Pernambuco

18

12

6

7a Região - Estado do Ceará

14

14

-

8a Região - Estados do Pará
e do Amapá

23

15

8

9a Região - Estado do Paraná

28

18

10

10a Região - Distrito Federal

17

11

6

1Ia Região - Estados do Amazonas e
de Roraima

14

14

-

12a Região - Estado de Santa Catarina

18

12

6

13a Região - Estado da Paraíba

8

6

2

14a Região - Estados de Rondônia e Acre

8

6

2

15a Região - Campinas Estado de São Paulo

55

55

16a Região - Estado do Maranhão

8

6

-

2
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17a Região - Estado do Espírito Santo

12

12

—

18a Região - Estado de Goiás

13

13

—

19a Região - Estado de Alagoas

8

6

2

20a Região - Estado de Sergipe

8

6

2

21a Região - Estado do Rio Grande do
Norte

8

6

2

22a Região - Estado do Piauí

8

6

2

23a Região - Estado do Mato Grosso

8

6

2

24a Região - Estado do Mato Grosso
do Sul

8

6

2

De acordo com o art. 2o, da EC n. 24, de 09.12.1999:
A rt 2 o É a sse g u ra d o o cum prim ento d o s m a n d a to s d o s atuais m inistros d a ssista s tem porários do
Tribunal Superior d o Trabalho e d o s atuais juizes d a ssista s tem porários d o s Tribunais R egionais
d o Trabalho e d a s Juntas d e C onciliação e Julgam ento.

Quadro de leis que criaram os respectivos TRTs e definiram sua composição:
Região

Lei n.

Ia Região - Estado do Rio de Janeiro

Lei n. 5.839, de 05.12.1972
Lei n. 6.904, de 30.04.1981
Lei n. 7.119, de 30.08.1983
Lei n. 7.617, de 08.09.1987; e
Lei n. 8.531, de 15.12.1992

2a Região - Estado de São Paulo

Lei n. 5.839, de 05.12.1972
Lei n. 6.635, de 02.05.1979
Lei n. 6.904, de 30.04.1981
Lei n. 7.119, de 30.08.1983
Lei n. 8.480, de 07.11.1992 e
Lei n. 12.098, de 24.11.200 9.

3a Região - Estado de Minas Gerais

Lei n. 5.839, de 05.12.1972;
Lei n. 7.119, de 30.08.1983;
Lei n. 7.421, de 17.12.1985; e
Lei n. 8.497, de 26.11.1992.

4a Região - Estado do Rio Grande do Sul

Lei n. 5.839, de 05.12.1972;
Lei n. 6.904, de 30.04.1981;
Lei n. 7.119, de 30.08.1983;
Lei n. 7.911, de 07.12.1989; e
Lei n. 8.491, de 20.11.1992.

5a Região - Estado da Bahia

Lei n. 5.839, de 05.12.1972;
Lei n. 6.904, de 30.04.1981;
Lei n. 7.325, de 18.06.1985;
Lei n. 8.190, dc 07.06.1991; e
Lei n. 8.493, de 20.11.1992.

ANEXOU

6a Região - Estado de Pernambuco

Lei n. 5.839, de 05.12.1972;
Lei n. 7.119, de 30.08.1983;
Lei n. 7.325, de 18.06.1985; e
Lei n. 8.471, de 07.10.1992.

7a Região - Estado do Ceará

Lei n. 5.839, de 05.12.1972; e
Lei n. 11.999, de 29.07.2009.

8a Região - Estados do Pará e do Amapá

Lei n. 5.839, de 05.12.1972;
Lei n. 7.325, de 18.06.1985;
Lei n. 8.217, de 27.08.1991; e
Lei n. 8.947, de 08.12.1994.

9a Região - Estado do Paraná

Lei n. 6.241, de 22.09.1975;
Lei n. 7.325, de 18.06.1985;
Lei n. 7.907, de 06.12.1989; e
Lei n. 8.492, de 20.11.1992.

10a Região - Distrito Federal

Lei n. 6.927, de 07.07.1981;
Lei n. 7.325, de 18.06.1985; e
Lei n. 8.474, de 20.10.1992.

1 Ia Região - Estados do Amazonas e de Roraima

Lei n. 6.915, de 01.06.1981;
Lei n. 7.842, de 18.10.1989;
Lei n. 8.621, de 08.01.1993; e
Lei n. 11.987, de 27.07.2009.

12a Região - Estado de Santa Catarina

Lei n. 6.928, de 07.07.1981;
Lei n. 7.842, de 18.10.1989; e
Lei n. 8.621, de 08.01.1993.

13a Região - Estado da Paraíba

Lei n. 7.324, de 18.06.1985.

14a Região - Estados de Roraima e Acre

Lei n. 7.523, de 17.07.1986.

15a Região - Campinas - Estado de
São Paulo

Lei n. 7.520, de 15.07.1986;
Lei n. 8.473, de 19.10.1992; e
Lein. 12.001, de 29.07.2009.

16a Região - Estado do Maranhão

Lei n. 7.671, de 21.09.1988.

17a Região - Estado do Espírito Santo

Lei n. 7.872, de 08.11.1989; e
Lei n. 11.986, de 27.07.2009.

18a Região - Estado de Goiás

Lei n. 7.873, de 09.11.1989; e
Lei n. 11.964, de 03.07.2009.

19a Região - Estado de Alagoas

Lei n. 8.219, de 29.08.1991.

20a Região - Estado de Sergipe

Lei n. 8.233, de 10.09.1991; e
Lei n. 9.845, de 20.10.1999.

21a Região - Estado do Rio Grande do Norte

Lei n. 8.215, de 25.07.1991.

22a Região - Estado do Piauí

Lei n. 8.221, de 05.09.1991.

23a Região - Estado do Mato Grosso

Lei n. 8.430, de 08.06.1992.

24a Região - Estado do Mato Grosso do Sul

Lei n. 8.431, de 09.06.1992.
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ANEXO III

DIVISÃO TERRITORIAL
ATUAL DOS TRTs (ART. 674, CLT)

Art. 674. Para efeito da jurisdição dos Tribunais Regionais, o território nacional é dividido
nas 24 (vinte e quatro) Regiões seguintes:
Ia Região - Estado do Rio de Janeiro
2a Região - Estado de São Paulo__________________________________________________
3a Região - Estado de Minas Gerais
4a Região - Estado do Rio Grande do Sul__________________________________________
5a Região - Estado da Bahia
6a Região - Estado de Pernambuco
7a Região - Estado do Ceará
8a Região - Estados do Pará e do Amapá
9a Região - Estado do Paraná____________________________________________________
10a Região - Distrito Federal____________________________________________________
11a Região - Estados do Amazonas e de Roraima
12a Região - Estado de Santa Catarina
13a Região - Estado da Paraíba__________________________________________________
14a Região - Estados de Rondônia e do Acre
15a Região - Campinas - Estado de São Paulo (área não abrangida pela jurisdição estabe___________ lecida na 2a Região)_________________________________________________
16a Região - Estado do Maranhão________________________________________________
17a Região - Estado do Espírito Santo
18a Região - Estado de Goiás
19a Região - Estado de Alagoas__________________________________________________
20a Região - Estado de Sergipe
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21a Região - Estado do Rio Grande do Norte
22a Região - Estado do Piauí
23a Região - Estado do Mato Grosso______________________________________________
24a Região - Estado do Mato Grosso do Sul
Exceção feita ao TRT da 15a Região, os demais têm sua sede na capital do respectivo Esta
do; o TRT da 8a Região tem sede cm Belém; o TRT da 1Ia Região tem sede em Manaus.
Quadro de leis que criaram os respectivos TRTs ou que definiram sua sede:
Região

Lei n.

Ia Região - Estado do Rio de Janeiro

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

2a Região - Estado de São Paulo

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

3a Região - Estado de Minas Gerais

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

4a Região - Estado do Rio Grande do Sul

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

5a Região - Estado da Bahia

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

6a Região - Estado de Pernambuco

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

7a Região - Estado do Ceará

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

8a Região - Estados do Pará e do Amapá

Lei n. 5.839, de 05.12.1972.

9a Região - Estado do Paraná

Lei n. 6.241, de 22.09.1975.

10a Região - Distrito Federal

Lei n. 6.927, de 07.07.1981.

1Ia Região - Estados do Amazonas e de Roraima

Lei n. 6.915, de 01.06.1981.

12a Região - Estado de Santa Catarina

Lei n. 6.928, de 07.07.1981.

13a Região - Estado da Paraíba

Lei n. 7.324, de 18.06.1985.

14a Região - Estados de Rondônia e do Acre

Lei n. 7.523, de 17.07.1986.

15a Região - Campinas - Estado de São Paulo (área não
abrangida pela jurisdição estabelecida na 2a Região)

Lei n. 7.520, de 15.07.1986.

16a Região - Estado do Maranhão

Lei n. 7.671, de 21.09.1988.

17a Região - Estado do Espírito Santo

Lei n. 7.872, de 08.11.1989.

18a Região - Estado de Goiás

Lein. 7.873, de 09.11.1989.

19a Região - Estado de Alagoas

Lein. 8.219, de 29.08.1991.

20a Região - Estado de Sergipe

Lei n. 8.233, de 10.09.1991.

21a Região - Estado do Rio Grande do Norte

Lei n. 8.215, de 25.07.1991.

22a Região - Estado do Piauí

Lei n. 8.221, de 05.09.1991.

23a Região - Estado do Mato Grosso

Lei n. 8.430, de 08.06.1992.

24a Região - Estado do Mato Grosso do Sul

Lei n. 8.431, de 09.06.1992.
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LCN. 75, DE 20.05.1993
(EXCERTOS)

D ispõe sobre a organização, as atribuições
e o E statuto do M in istério Público d a União.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
Faço saber que o CONGRESSO NACIO
NAL decreta e eu sanciono a seguinte Lei Com
plementar:

TÍTULO II
DOS RAMOS DO MINISTÉRIO
PUBLICO DA UNIÃO
CAPÍTULO II
D O M IN IS T É R IO PÚ BLICO D O
TRABALHO

Seção I
Da Competência,
dos Ó rgãos e da Carreira
Art. 83. Compete ao Ministério Público do
Trabalho o exercício das seguintes atribuições
junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:
I - promover as ações que lhe sejam atri
buídas pela Constituição Federal e pelas leis
trabalhistas;
II - manifestar-se em qualquer fase do pro
cesso trabalhista, acolhendo solicitação do juiz
ou por sua iniciativa, quando entender exis

tente interesse público que justifique a inter
venção;
III - promover a ação civil pública no âm
bito da Justiça do Trabalho, para defesa de in
teresses coletivos, quando desrespeitados os
direitos sociais constitucionalmente garanti
dos;
IV - propor as ações cabíveis para declara
ção de nulidade de cláusula de contrato, acor
do coletivo ou convenção coletiva que viole as
liberdades individuais ou coletivas ou os di
reitos individuais indisponíveis dos trabalha
dores;
V - propor as ações necessárias à defesa dos
direitos e interesses dos menores, incapazes e
índios, decorrentes das relações de trabalho;
VI - recorrer das decisões da Justiça do Tra
balho, quando entender necessário, tanto nos
processos em que for parte, como naqueles
em que oficiar como fiscal da lei, bem como
pedir revisão dos Enunciados da Súmula de
Jurisprudência do Tribunal Superior do Traba
lho;
VII - funcionar nas sessões dos Tribunais
Trabalhistas, manifestando-se verbalmente so
bre a matéria em debate, sempre que entender
necessário, sendo-lhe assegurado o direito de
vista dos processos em julgamento, podendo
solicitar as requisições e diligências que julgar
convenientes;
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VIII - instaurar instância em caso de gre
ve, quando a defesa da ordem jurídica ou o
interesse público assim o exigir;
IX - promover ou participar da instrução e
conciliação em dissídios decorrentes da parali
sação de serviços de qualquer natureza, ofician
do obrigatoriamente nos processos, manifes
tando sua concordância ou discordância, em
eventuais acordos firmados antes da homolo
gação, resguardado o direito de recorrer em
caso de violação à lei e à Constituição Federal;
X - promover mandado de injunção, quan
do a competência for da Justiça do Trabalho;
XI - atuar como árbitro, se assim for soli
citado pelas partes, nos dissídios de compe
tência da Justiça do Trabalho;
XII - requerer as diligências que julgar con
venientes para o correto andamento dos pro
cessos e para a melhor solução das lides traba
lhistas;
XIII - intervir obrigatoriamente em todos
os feitos nos segundo e terceiro graus de ju 
risdição da Justiça do Trabalho, quando a par
te for pessoa jurídica de Direito Público, Es
tado estrangeiro ou organismo internacional.
Art. 84. Incumbe ao Ministério Público do
Trabalho, no âmbito das suas atribuições, exer
cer as funções institucionais previstas nos Capí
tulos I, II, III e IV do Título I, espccialmcntc:
I - integrar os órgãos colegiados previstos
no § Io do art. 6o, que lhes sejam pertinentes;
II - instaurar inquérito civil e outros proce
dimentos administrativos, sempre que cabí
veis, para assegurar a observância dos direitos
sociais dos trabalhadores;
III - requisitar à autoridade administrati
va federal competente, dos órgãos de prote
ção ao trabalho, a instauração de procedimen
tos administrativos, podendo acompanhá-los
c produzir provas;
IV - ser cientificado pessoalmente das de
cisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas
causas em que o órgão tenha intervindo ou
emitido parecer escrito;
V - exercer outras atribuições que lhe fo
rem conferidas por lei, desde que compatíveis
com sua finalidade.
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Art. 85. São órgãos do Ministério Público
do Trabalho:
I - o Procurador-Geral do Trabalho;
II - o Colégio de Procuradores do Traba
lho;
III - o Conselho Superior do M inistério
Público do Trabalho;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público do Trabalho;
V - a Corregedoria do Ministério Público
do Trabalho;
VI - os Subprocuradores-Gerais do Traba
lho;
VII - os Procuradores Regionais do Traba
lho;
VIII - os Procuradores do Trabalho.
Art. 86. A carreira do Ministério Público do
Trabalho será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador
Regional do Trabalho e Procurador do Tra
balho.
Parágrafo único. O cargo inicial da carrei
ra é o de Procurador do Trabalho e o do últi
mo nível o de Subprocurador-Geral do Tra
balho.

Seção II
D o Procurador-Geral do Trabalho
Art. 87.0 Procurador-Geral do Trabalho é
o Chefe do Ministério Público do Trabalho.
Art. 8 8 .0 Procurador-Geral do Trabalho
será nomeado pelo Procurador-Geral da Repú
blica, dentre integrantes da Instituição, com
mais de 35 (trinta e cinco) anos de idade e de
5 (cinco) anos na carreira, integrantes de lis
ta tríplice escolhida mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de
Procuradores para um m andato de 2 (dois)
anos, permitida uma recondução, observado
o mesmo processo. Caso não haja número su
ficiente de candidatos com mais de 5 (cinco)
anos na carreira, poderá concorrer à lista trí
plice quem contar mais de 2 (dois) anos na
carreira.
Parágrafo único. A exoneração do Procu
rador-Geral do Trabalho, antes do térm ino
do mandato, será proposta ao Procurador-
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-Geral da República pelo Conselho Superior,
m ediante deliberação obtida com base em
voto secreto de 2/3 (dois terços) de seus inte
grantes.
Art. 89.0 Procurador-Geral do Trabalho
designará, dentre os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, o Vice-Procurador-Geral do Tra
balho, que o substituirá em seus impedimentos.
Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu
provimento definitivo.
Art. 90. Compete ao Procurador-Geral do
Trabalho exercer as funções atribuídas ao Mi
nistério Público do Trabalho junto ao Plená
rio do Tribunal Superior do Trabalho, pro
pondo as ações cabíveis e manifestando-se nos
processos de sua competência.
Art. 91. São atribuições do Procurador-Ge
ral do Trabalho:
I - representar o Ministério Público do Tra
balho;
II - integrar, como membro nato, e presi
dir o Colégio de Procuradores do Trabalho, o
Conselho Superior do Ministério Público do
Trabalho e a Comissão de Concurso;
III - nomear o Corregedor-Geral do Minis
tério Público do Trabalho, segundo lista trí
plice formada pelo Conselho Superior;
IV - designar um dos membros c o Coorde
nador da Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público do Trabalho;
V - designar, observados os critérios da lei
e os estabelecidos pelo Conselho Superior, os
ofícios em que exercerão suas funções os mem
bros do Ministério Público do Trabalho;
VI - designar o Chefe da Procuradoria Re
gional do Trabalho dentre os Procuradores
Regionais do Trabalho lotados na respectiva
Procuradoria Regional;
VII - decidir, cm grau de recurso, os con
flitos de atribuição entre os órgãos do Minis
tério Público do Trabalho;
VIII - determinar a abertura de correição,
sindicância ou inquérito administrativo;
IX - determinar a instauração de inquéri
to ou processo administrativo contra servido
res dos serviços auxiliares;

X - decidir processo disciplinar contra
membro da carreira ou servidor dos serviços
auxiliares, aplicando as sanções que sejam de
sua competência;
XI - decidir, atendendo a necessidade do
serviço, sobre:
a ) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de desig
nações;
XII - autorizar o afastamento de membros
do Ministério Público do Trabalho, ouvido o
Conselho Superior, nos casos previstos em lei;
XIII - dar posse aos membros do Ministé
rio Público do Trabalho;
XTV - designar membro do Ministério Pú
blico do Trabalho para:
a ) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da Instituição seja legalmente prevista,
ouvido o Conselho Superior;
b) integrar comissões técnicas ou científi
cas, relacionadas às funções da Instituição, ou
vido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços,
em caso de vacância, afastamento temporário,
ausência, impedimento ou suspeição do titu
lar, na inexistência ou falta do substituto de
signado;
XV - homologar, ouvido o Conselho Supe
rior, o resultado do concurso para ingresso na
carreira;
XVI - fazer publicar aviso de existência de
vaga, na lotação e na relação bienal de desig
nações;
XVII —p ro p o r ao Procurador-G eral da
República, ouvido o Conselho Superior, a cria
ção e extinção de cargos da carreira e dos ofí
cios em que devam ser exercidas suas funções;
XVIII - elaborar a proposta orçamentária
do Ministério Público do Trabalho, submeten
do-a, para aprovação, ao Conselho Superior;
XIX - encaminhar ao Procurador-Geral da
República a proposta orçamentária do Minis
tério Público do Trabalho, após sua aprova
ção pelo Conselho Superior;
XX - organizar a prestação de contas do
exercício anterior, encaminhando-a ao Procu
rador-Geral da República;
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XXI - praticar atos de gestão administrati
va, financeira e de pessoal;
XXII - elaborar o relatório de atividades do
Ministério Público do Trabalho;
XXIII - coordenar as atividades do Minis
tério Público do Trabalho;
XXIV - exercer outras atribuições previs
tas em lei.
Art. 92. As atribuições do Procurador-Ge
ral do Trabalho, previstas no artigo anterior,
poderão ser delegadas:
I - ao Coordenador da Câmara de Coor
denação e Revisão, as dos incisos XIV, alínea

c,e XXIII;
II - aos Chefes das Procuradorias Regio
nais do Trabalho nos Estados e no Distrito Fe
deral, as dos incisos I, XIV, alínea c, XXI e
XXIII.
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nal, facultativo e secreto, 4 (quatro) membros
do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho.
§ Io Para os fins previstos nos incisos des
te artigo, prescindir-se-á de reunião do Colé
gio de Procuradores, procedendo-se segundo
dispuser o seu Regimento Interno, exigido o
voto da maioria absoluta dos eleitores.
§ 2o Excepcionalmente, em caso de interes
se relevante da Instituição, o Colégio de Procu
radores reunir-se-á em local designado pelo
Procurador-Geral do Trabalho, desde que con
vocado por ele ou pela maioria de seus mem
bros.
§ 3o O Regimento Interno do Colégio de
Procuradores do Trabalho disporá sobre seu
funcionamento.

Seção IV
Seção III
D o Colégio de
Procuradores do Trabalho
Art. 93.0 Colégio de Procuradores do Tra
balho, presidido pelo Procurador-G eral do
Trabalho, é integrado por todos os membros
da carreira em atividade no Ministério Públi
co do Trabalho.
Art. 94. São atribuições do Colégio de Pro
curadores do Trabalho:
I - elaborar, mediante voto plurinominal,
facultativo e secreto, a lista tríplice para a esco
lha do Procurador-Geral do Trabalho;
II - elaborar, mediante voto plurinominal,
facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a
composição do Tribunal Superior do Traba
lho, sendo elegíveis os membros do Ministé
rio Público do Trabalho com mais de 10 (dez)
anos na carreira, tendo mais de 35 (trinta e
cinco) e menos de 65 (sessenta e cinco) anos
de idade;
III - elaborar, mediante voto plurinominal,
facultativo e secreto, a lista sêxtupla para os
Tribunais Regionais do Trabalho, dentre os
Procuradores com mais de 10 (dez) anos de
carreira;
IV - eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho e mediante voto plurinomi

D o Conselho Superior
do Ministério Público a o Trabalho
Art. 95.0 Conselho Superior do Ministé
rio Público do Trabalho, presidido pelo Procu
rador-Geral do Trabalho, tem a seguinte com
posição:
I - o Procurador-Geral do Trabalho e o Vi
ce-Procurador-Geral do Trabalho, que o inte
gram como membros natos;
II - 4 (quatro) Subprocuradores-Gcrais do
Trabalho, eleitos para um mandato de 2 (dois)
anos, pelo Colégio de Procuradores do Traba
lho, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, permitida uma reeleição;
III - 4 (quatro) Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, eleitos para um m andato de 2
(dois) anos, por seus pares, mediante voto plu
rinominal, facultativo e secreto, permitida uma
reeleição.
§ Io Serão suplentes dos membros de que
tratam os incisos II e III os demais votados,
em ordem decrescente, observados os crité
rios gerais de desempate.
§ 2o O Conselho Superior elegerá o seu Vi
ce-Presidente, que substituirá o Presidente em
seus impedimentos e em caso de vacância.
Art. 96.0 Conselho Superior do Ministé
rio Público do Trabalho reunir-se-á ordina
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riamente, um a vez por mês, em dia previa
mente fixado, e, extraordinariamente, quando
convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho
ou por proposta da maioria absoluta de seus
membros.
Art. 97. Salvo disposição em contrário, as
deliberações do Conselho Superior serão toma
das por maioria de votos, presente a maioria
absoluta dos seus membros.
§ Io Em caso de empate, prevalecerá o voto
do Presidente, exceto em matéria de sanções,
caso em que prevalecerá a solução mais favo
rável ao acusado.
§ 2o As deliberações do Conselho Superior
serão publicadas no D iá rio d a Justiça , exceto
quando o Regimento Interno determinar sigilo.
Art. 98. Compete ao Conselho Superior do
Ministério Público do Trabalho:
I - exercer o poder normativo no âmbito
do Ministério Público do Trabalho, observa
dos os princípios desta Lei Complementar, es
pecialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Interno, o do Colégio
de Procuradores do Trabalho e o da Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Públi
co do Trabalho;
b) as normas e as instruções para o concur
so de ingresso na carreira;
c) as normas sobre as designações para os
diferentes ofícios do M inistério Público do
Trabalho;
d ) os critérios para distribuição de proce
dimentos administrativos e quaisquer outros
feitos no Ministério Público do Trabalho;
e) os critérios de prom oção por mereci
mento na carreira;
f ) o procedimento para avaliar o cum pri
mento das condições do estágio probatório;
II - indicar os integrantes da Câm ara de
Coordenação e Revisão do Ministério Públi
co do Trabalho;
III - propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho;
IV - destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho e pelo voto de 2/3 (dois ter
ços) de seus membros, antes do término do man
dato, o Corregedor-Geral;

V - elaborar a lista tríplice destinada à pro
moção por merecimento;
VI - elaborar a lista tríplice para Correge
dor-Geral do Ministério Público do Trabalho;
VII - aprovar a lista de antiguidade do Mi
nistério Público do Trabalho e decidir sobre
as reclamações a ela concernentes;
VIII - indicar o membro do Ministério Pú
blico do Trabalho para promoção por antigui
dade, observado o disposto no art. 93, II, alínea
d } da Constituição Federal;
IX - opinar sobre a designação de membro
do Ministério Público do Trabalho para:
a ) funcionar nos órgãos em que a partici
pação da Instituição seja legalmente prevista;
b) integrar comissões técnicas ou científi
cas relacionadas às funções da Instituição;
X - opinar sobre o afastamento temporá
rio de membro do Ministério Público do Tra
balho;
XI - autorizar a designação, em caráter ex
cepcional, de membros do Ministério Públi
co do Trabalho, para exercício de atribuições
processuais perante juízos, tribunais ou ofí
cios diferentes dos estabelecidos para cada ca
tegoria;
XII - determinar a realização de correições
e sindicâncias e apreciar os relatórios corres
pondentes;
XIII - determinar a instauração de proces
sos adm inistrativos em que o acusado seja
membro do Ministério Público do Trabalho,
apreciar seus relatórios e propor as medidas
cabíveis;
XIV - determinar o afastamento do exer
cício de suas funções, de membro do Minis
tério Público do Trabalho, indiciado ou acu
sado em processo disciplinar, e o seu retorno;
XV - designar a comissão de processo admi
nistrativo em que o acusado seja membro do
Ministério Público do Trabalho;
XVI - decidir sobre o cumprimento do es
tágio probatório por membro do Ministério
Público do Trabalho, encaminhando cópia da
decisão ao Procurador-Geral da República,
quando for o caso, para ser efetivada sua exo
neração;
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XVII - decidir sobre remoção e disponibi
lidade de membro do Ministério Público do
Trabalho, por motivo de interesse público;
XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de
seus membros, que o Procurador-Geral da Re
pública ajuize a ação de perda de cargo con
tra m embro vitalício do Ministério Público
do Trabalho, nos casos previstos em lei;
XIX - opinar sobre os pedidos de reversão
de membro da carreira;
XX - aprovar a proposta de lei para o au
mento do número de cargos da carreira e dos
ofícios;
XXI - deliberar sobre a realização de con
curso para o ingresso na carreira, designar os
membros da Comissão de Concurso e opinar
sobre a homologação dos resultados;
XXII - aprovar a proposta orçam entária
que integrará o projeto de orçamento do Mi
nistério Público da União;
XXIII - exercer outras funções atribuídas
em lei.
§ Io Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos
demais mem bros do Conselho Superior as
normas processuais em geral, pertinentes aos
impedimentos e suspeição dos membros do
Ministério Público.
§ 2o As deliberações relativas aos incisos I,
alíneas a c e, XI, XIII, XIV, XV e XVII somen
te poderão ser tomadas com o voto favorável
de dois terços dos membros do Conselho Su
perior.

Secão V
Da Câmara de Coordenação
e Revisão do Ministério Público
do Trabalho
Art. 99. A Câmara de Coordenação e Revi
são do Ministério Público do Trabalho é um
órgão de coordenação, de integração e de re
visão do exercício funcional na Instituição.
Art. 100. A Câmara de Coordenação e Re
visão do Ministério Público do Trabalho será
organizada por ato normativo, e o Regimen
to Interno, que disporá sobre seu funciona
m ento, será elaborado pelo Conselho Su
perior.
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Art. 101. A Câmara de Coordenação e Re
visão do Ministério Público do Trabalho será
composta por 3 (três) membros do Ministé
rio Público do Trabalho, sendo 1 (um) indi
cado pelo Procurador-Geral do Trabalho e 2
(dois) pelo Conselho Superior do Ministério
Público do Trabalho, juntamente com seus su
plentes, para um m andato de 2 (dois) anos,
sempre que possível, dentre integrantes do úl
timo grau da carreira.
Art. 102. Dentre os integrantes da Câmara
de Coordenação e Revisão, um deles será de
signado pelo Procurador-Geral para a função
executiva de Coordenador.
Art. 103. Compete à Câm ara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público do Tra
balho:
I - promover a integração e a coordenação
dos órgãos institucionais do Ministério Pú
blico do Trabalho, observado o princípio da
independência funcional;
II - manter intercâmbio com órgãos ou en
tidades que atuem em áreas afins;
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério
Público do Trabalho;
IV - resolver sobre a distribuição especial
de feitos e procedimentos, quando a matéria,
por sua natureza ou relevância, assim o exi
gir;
V - resolver sobre a distribuição especial
de feitos, que por sua contínua reiteração, de
vam receber tratamento uniforme;
VI - decidir os conflitos de atribuição en
tre os órgãos do Ministério Público do Traba
lho.
Parágrafo único. A competência fixada nos
incisos IV e V será exercida segundo critérios
objetivos previamente estabelecidos pelo Con
selho Superior.

Seção VI
Da Corregedoria do Ministério
Público do Trabalho
Art. 104. A Corregedoria do Ministério Pú
blico do Trabalho, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador das atividades
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funcionais e da conduta dos m em bros do
Ministério Público.
A rt 105.0 Corregedor-Geral será nomeado
pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os
Subprocuradores-Gerais do Trabalho, inte
grantes de lista tríplice elaborada pelo Conse
lho Superior, para mandato de 2 (dois) anos,
renovável uma vez.
§ Io Não poderão integrar a lista tríplice os
membros do Conselho Superior.
§ 2o Serão suplentes do Corregedor-Geral
os demais integrantes da lista tríplice, na or
dem em que os designar o Procurador-Geral.
§ 3o O Corregedor-Geral poderá ser desti
tuído, por iniciativa do Procurador-Geral, an
tes do término do mandato, pelo voto de 2/3
(dois terços) dos membros do Conselho Su
perior.
Art. 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do
Ministério Público:
I - participar, sem direito a voto, das reu
niões do Conselho Superior;
II - realizar, de ofício ou por determinação
do Procurador-Geral ou do Conselho Supe
rior, correições e sindicâncias, apresentando
os respectivos relatórios;
III - instaurar inquérito contra integrante
da carreira e propor ao Conselho Superior a
instauração do processo administrativo con
sequente;
IV - acompanhar o estágio probatório dos
membros do Ministério Público do Trabalho;
V - propor ao Conselho Superior a exonera
ção de membro do Ministério Público do Tra
balho que não cumprir as condições do está
gio probatório.

Seção VII
D o s Subprocuradores-Gerais
do Trabalho
Art. 107. Os Subprocuradores-Gerais do
Trabalho serão designados para oficiar junto
ao Tribunal Superior do Trabalho e nos ofí
cios na Câmara de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral do Trabalho para oficiar em ór
gãos jurisdicionais diferentes do previsto para

a categoria dependerá de autorização do Con
selho Superior.
A rt 108. Cabe aos Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, privativamente, o exercício das
funções de:
I - Corregedor-Geral do Ministério Públi
co do Trabalho;
II - Coordenador da Câmara de Coorde
nação e Revisão do Ministério Público do Tra
balho.
Art. 109. Os Subprocuradores-Gerais do
Trabalho serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho.

Seção VIII
D o s Procuradores Regionais
do Trabalho
Art. 110. Os Procuradores Regionais do Tra
balho serão designados para oficiar junto aos
Tribunais Regionais do Trabalho.
Parágrafo único. Em caso de vaga ou de
afastamento de Subprocurador-Geral do Tra
balho por prazo superior a 30 (trinta) dias,
poderá ser convocado pelo Procurador-Ge
ral, mediante aprovação do Conselho Superior,
Procurador Regional do Trabalho para subs
tituição.
Art. 111. Os Procuradores Regionais do
Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procura
dorias Regionais do Trabalho nos Estados e
no Distrito Federal.

Seção IX
D o s Procuradores do Trabalho
Art. 112. Os Procuradores do Trabalho se
rão designados para funcionar junto aos Tri
bunais Regionais do Trabalho e, na forma das
leis processuais, nos litígios trabalhistas que
envolvam, especialmente, interesses de meno
res e incapazes.
Parágrafo único. A designação de Procura
dor do Trabalho para oficiar em órgãos juris
dicionais diferentes dos previstos para a cate
goria dependerá de autorização do Conselho
Superior.
Art. 113. Os Procuradores do Trabalho se
rão lotados nos ofícios nas Procuradorias Re-
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gionais do Trabalho nos Estados e no Distri
to Federal.
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D as Unidades de Lotação
e de Administração
Art. 114. Os ofícios na Procuradoria-Geral
do Trabalho e nas Procuradorias Regionais do
Trabalho nos Estados e no Distrito Federal sào
unidades de lotação e de adm inistração do
Ministério Público do Trabalho.
A rt 115. A estrutura básica das unidades de
lotação e de adm inistração será organizada
por regulamento, nos termos da lei.

nominar-se, respectivamente, Procurador Re
gional do Trabalho e Procurador do Trabalho.
§ Io Até que sejam criados novos cargos de
Subprocurador-Geral do Trabalho, os atuais
Procuradores do Trabalho de Ia Categoria,
cujo cargo passa a denominar-se Procurador
Regional do Trabalho e que estejam atuando
junto ao Tribunal Superior do Trabalho, ali
permanecerão exercendo suas atribuições.
§ 2o Os vencimentos iniciais dos cargos de
Procurador Regional do Trabalho e de Procu
rador do Trabalho serão iguais aos dos cargos
de Procurador Regional da República e de Pro
curador da República, respectivamente.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS

Art. 294. Esta Lei Complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 295. Revogam-se as disposições em con
trário.

Seção X

A rt 272. São transformados em cargos de
Procurador do Trabalho de Ia Categoria 100
(cem) cargos de Procurador do Trabalho de
2a Categoria.
Art. 273. Os cargos de Procurador do Tra
balho de Ia e de 2a Categoria passam a de

Brasília, 20 de maio de 1993;
172° da Independência
e 105° da República.
ITAMAR FRANCO
M aurício Corrêa
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PORTARIA N. 88 (SIT/DSST), DE 28.04.2009,
E DECRETO N. 6.481, DE 12.06.2008

PORTARIA N. 88,
DE 28 DE ABRIL DE 2009
A Secretária de Inspeção do Trabalho, no
uso das atribuições que lhes são conferidas
pelo inciso I do artigo 405 da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, resolve:
Art. Io Para efeitos do art. 405, inciso I, da
CLT, são considerados locais e serviços peri
gosos ou insalubres, proibidos ao trabalho do
menor de 18 (dezoito) anos, os descritos no
item I - Trabalhos Prejudiciais à Saúde e à Se
gurança, do Decreto n. 6.481, de 12 de junho
de 2008, que publicou a Lista das Piores For
mas do Trabalho Infantil.
Art. 2o Fica revogada a Portaria n. 20, de 13
de setembro de 2001, publicada no D iário O fi
cia l d a U n iã o n. 177, de 14 de setembro de
2001, Seção I, pág. 46.
Art. 3o Esta Portaria entra cm vigor na data
de sua publicação.
Ruth Beatriz Vasconcelos Vilela

DECRETO N. 6.481,
DE 12 DE JUNHO DE 2008
R eg u la m enta os artigos 3 o, alínea d, e 4 o
d a Convenção n. 182 da O rganização
Intern a cio n a l do Trabalho (O IT ) qu e trata
da proibição das piores fo rm a s de trabalho

in fa n til e ação im ed ia ta p a ra sua elim inação,
aprovada pelo D ecreto Legislativo n. 178, de
14 d e dezem bro de 1999, e p ro m u lg a d a pelo
D ecreto n. 3.597, de 12 de setem bro de 2000,
e d á outras providências.
0 PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso
das atribuições que lhe confere o art. 84, in
ciso IV, da Constituição, e tendo em vista o
disposto nos artigos 3o, alínea d , e 4o da Con
venção n. 182 da Organização Internacional
do Trabalho (OIT),
DECRETA:
Art. Io Fica aprovada a Lista das Piores For
mas de Trabalho Infantil (Lista TIP), na for
ma do Anexo, de acordo com o disposto nos
artigos 3o, d, e 4o da Convenção n. 182 da Or
ganização Internacional do Trabalho - OIT,
aprovada pelo Decreto Legislativo n. 178, de
14 de dezembro de 1999 e promulgada pelo
Decreto n. 3.597, de 12 de setembro de 2000.
Art. 2o Fica proibido o trabalho do menor
de dezoito anos nas atividades descritas na
Lista TIP, salvo nas hipóteses previstas neste
decreto.
§ Io A proibição prevista no ca p u t poderá
ser elidida:
1 - na hipótese de ser o emprego ou tra
balho, a partir da idade de dezesseis anos,
autorizado pelo Ministério do Trabalho e Em
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prego, após consulta às organizações de em
pregadores e de trabalhadores interessadas,
desde que fiquem plenamente garantidas a
saúde, a segurança e a moral dos adolescen
tes; e
II - na hipótese de aceitação de parecer téc
nico circunstanciado, assinado por profissio
nal legalmente habilitado em segurança e saú
de no trabalho, que ateste a não exposição a
riscos que possam com prom eter a saúde, a
segurança e a moral dos adolescentes, depo
sitado na unidade descentralizada do Minis
tério do Trabalho e Emprego da circunscrição onde ocorrerem as referidas atividades.
§ 2o As controvérsias sobre a efetiva pro
teção dos adolescentes envolvidos em ativi
dades constantes do parecer técnico referido
no § Io, inciso II, serão objeto de análise por
órgão competente do Ministério do Trabalho
e Emprego, que tomará as providências legais
cabíveis.
§ 3o A classificação de atividades, locais e
trabalhos prejudiciais à saúde, à segurança e
à moral, nos termos da Lista TIP, não é exten
siva aos trabalhadores maiores de dezoito
anos.
Art. 3o Os trabalhos técnicos ou adminis
trativos serão permitidos, desde que fora das
áreas de risco à saúde, à segurança e à moral,
ao menor de dezoito e maior de dezesseis anos
e ao maior de quatorze e menor de dezesseis,
na condição de aprendiz.
Art. 4o Para fins de aplicação das alíneas a ,
b e c do artigo 3o da Convenção n. 182, da
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OIT, integram as piores formas de trabalho
infantil:
I - todas as formas de escravidão ou prá
ticas análogas, tais como venda ou tráfico, ca
tiveiro ou sujeição por dívida, servidão, tra
balho forçado ou obrigatório;
II - a utilização, demanda, oferta, tráfico
ou aliciamento para fins de exploração sexual
comercial, produção de pornografia ou atua
ções pornográficas;
III - a utilização, recrutamento e oferta de
adolescente para outras atividades ilícitas, par
ticularmente para a produção e tráfico de dro
gas; e
IV - o recrutamento forçado ou compul
sório de adolescente para ser utilizado em
conflitos armados.
Art. 5o A Lista TIP será periodicam ente
examinada e, se necessário, revista em con
sulta com as organizações de empregadores
e de trabalhadores interessadas.
Parágrafo único. Compete ao Ministério do
Trabalho e Emprego organizar os processos
de exame e consulta a que se refere o caput.
Art. 6o Este Decreto entra em vigor noven
ta dias após a data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2008;
187° da Independência e 120° da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Carlos L upi
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LISTA DAS PIORES FORMAS
DE TRABALHO INFANTIL (LISTA TIP)

I. TRAÇALHOS PREJUDICIAIS
À SAUDE E A SEGURANÇA
Atividade: Agricultura, Pecuária, Silvicultura e Exploração Florestal
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

1.

Na direção e
operação de tratores,
máquinas agrícolas e
esmeris, quando
motorizados e em
movimento

Acidentes com máquinas,
instrumentos ou
ferramentas perigosas

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); mutila
ções; esmagamentos;
fraturas

2.

No processo
produtivo do fumo,
algodão, sisal,
cana-de-açúcar e
abacaxi

Esforço físico e posturas
viciosas; exposição a
poeiras orgânicas e seus
contaminantes, como
fungos e agrotóxicos;
contato com substâncias
tóxicas da própria planta;
acidentes com animais
peçonhentos; exposição,
sem proteção adequada, à
radiação solar, calor,
umidade, chuva e frio;
acidentes com instrumen
tos perfurocortantes

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); pneumoconioses; intoxicações
exógenas; cânceres;
bissinoses; hantaviroses;
urticárias; envenenamen
tos; intermações;
queimaduras na pele;
envelhecimento precoce;
câncer de pele; desidrata
ção; doenças respiratórias;
ceratoses actínicas;
ferimentos e mutilações;
apagamento de digitais

3.

Na colheita de
cítricos, pimenta- malagueta e
semelhantes

Esforço físico, levantamen
to e transporte manual de
peso; posturas viciosas;
exposição, sem proteção
adequada, à radiação solar,
calor, umidade, chuva e
frio; contato com ácido da
casca; acidentes com
instrumentos perfurocor
tantes

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); interma
ções; queimaduras na pele;
envelhecimento precoce;
câncer de pele; desidratação;
doenças respiratórias;
ceratoses actínicas;
apagamento de digitais;
ferimentos; mutilações
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4.

No beneficiamento
do fumo, sisal,
castanha-de-caju e
cana-de-açúcar

Esforço físico, levantamen
to e transporte de peso;
exposição a poeiras
orgânicas, ácidos e
substâncias tóxicas

Fadiga física; afecções
musculoesqueléticas,
(bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); intoxica
ções agudas e crônicas;
rinite; bronquite; vômitos;
dermatites ocupacionais;
apagamento das digitais

5.

Na pulverização,
manuseio e aplicação
de agrotóxicos,
adjuvantes, e
produtos afins,
incluindo limpeza de
equipamentos,
descontaminação,
disposição e retorno
de recipientes vazios

Exposição a substâncias
químicas, tais como
pesticidas e fertilizantes,
absorvidos por via oral,
cutânea e respiratória

Intoxicações agudas e
crônicas; polineuropatias;
dermatites de contato;
dermatites alérgicas;
osteomalácias do adulto
induzidas por drogas;
cânceres; arritmias
cardíacas; leucemias e
episódios depressivos

6.

Em locais de
armazenamento ou
de beneficiamento
em que haja livre
desprendimento de
poeiras de cereais e
de vegetais

Exposição a poeiras e seus
contaminantes

Bissinoses; asma;
bronquite; rinite alérgica;
enfizema; pneumonia e
irritação das vias aéreas
superiores

7.

Em estábulos,
cavalariças, currais,
estrebarias ou
pocilgas, sem
condições adequadas
de higienização

Acidentes com animais e
contato permanente com
vírus, bactérias, parasitas,
bacilos e fungos

Afecções musculoesquelé
ticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); contusões;
tuberculose; carbúnculo;
brucelose; leptospirose;
tétano; psitacose; dengue;
hepatites virais; dermatofitoses; candidíascs;
leishmanioses cutâneas e
cutaneomucosas e
blastomicoses

8.

No interior ou junto
a silos de estocagem
de forragem ou grãos
com atmosferas
tóxicas, explosivas ou
com deficiência de
oxigênio

Exposição a poeiras e seus
contaminantes; queda de
nível; explosões; baixa
pressão parcial de oxigênio

Asfixia; dificuldade
respiratória; asma
ocupacional; pneumonia;
bronquite; rinite;
traumatismos; contusões e
queimaduras
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9.

Com sinalizador na
aplicação aérea de
produtos ou
defensivos agrícolas

Exposição a substâncias
químicas, tais como
pesticidas e fertilizantes,
absorvidos por via oral,
cutânea e respiratória

Intoxicações exógenas
agudas e crônicas;
polineuropatias;
dermatites; rinite;
bronquite; leucemias;
arritmia cardíaca; cânceres;
leucemias; neurastenia e
episódios depressivos

10.

Na extração e corte
de madeira

Acidentes com queda de
árvores, serra de corte,
máquinas e ofidismo

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); esmagamentos; amputações;
lacerações; mutilações;
contusões; fraturas;
envenenamento e
blastomicose

11.

Em manguezais e
lamaçais

Exposição à umidade;
cortes; perfurações;
ofidismo e contato com
excrementos

Rinite; resfriados;
bronquite; envenenamen
tos; intoxicações exógenas;
dermatites; leptospirose;
hepatites virais; dermatofitoses e candidíases

Atividade: Pesca
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

12.

Na cata de iscas
aquáticas

Trabalho noturno;
exposição à radiação solar,
umidade, frio e a animais
carnívoros ou peçonhen
tos; afogamento

Transtorno do ciclo
vigília-sono; queimaduras
na pele; envelhecimento
precoce; hipotermia;
lesões; envenenamentos;
perfuração da membrana
do tímpano; perda da
consciência; labirintite e
otite média não supurativa
e apneia prolongada
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13.

Na cata de mariscos

Exposição à radiação solar,
chuva, frio; posturas
inadequadas e movimentos
repetitivos; acidentes com
instrumentos perfurocortantes; horário flutuante,
como as marés; águas
profundas

Queimaduras na pele;
envelhecimento precoce;
câncer de pele; desidratação; doenças respiratórias;
ceratoses actínicas;
hipertermia; fadiga física;
dores musculares nos
membros e coluna
vertebral; ferimentos;
fadiga; distúrbios do sono;
afogamento

14.

Que exijam
mergulho, com ou
sem equipamento

Apneia prolongada e
aumento do nitrogênio
circulante

Afogamento; perfuração
da membrana do tímpano;
perda de consciência;
barotrauma; embolia
gasosa; síndrome de
Raynaud; acrocianose;
otite barotraumática;
sinusite barotraumática;
labirintite e otite média
não supurativa

15.

Em condições
hiperbáricas

Exposição a condições
hiperbáricas, sem períodos
de compressão e
descompressão

Morte; perda da
consciência; perfuração da
membrana do tímpano;
intoxicação por gases
(oxigênio ou nitrogênio);
barotrauma; embolia
gasosa; síndrome de
Raynaud; acrocianose;
otite barotraumática;
sinusite barotraumática;
labirintite; otite média não
supurativa; osteonecrose
asséptica e mal dos caixões
(doença descompressiva)
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Atividade: Indústria Extrativa
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

16.

Em cantarias e no
preparo de cascalho

Esforço físico; posturas
viciosas; acidentes com
instrumentos perfurocortantes; exposição a poeiras
minerais, inclusive sílica

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); Dort/LER;
ferimentos e mutilações;
rinite; asma; pncumoconioses; tuberculose

17.

De extração de
pedras, areia e argila
(retirada, corte e
separação de pedras;
uso de instrumentos
contusocortantes,
transporte e
arrumação de
pedras)

Exposição à radiação solar,
chuva; exposição à sílica;
levantamento e transporte
de peso excessivo; posturas
inadequadas e movimentos
repetitivos; acidentes com
instrumentos perfurocortantes; condições sanitárias
precárias; corpos estranhos

Queimaduras na pele;
envelhecimento precoce;
câncer de pele; desidrata
ção; doenças respiratórias;
hipertermia; fadiga física;
dores musculares nos
membros e coluna
vertebral; lesões e
deformidades osteomusculares; comprometimento
do desenvolvimento
psicomotor; ferimentos;
mutilações; parasitoses
múltiplas e gastroenterites;
ferimentos nos olhos
(córnea e esclera)

18.

De extração de
mármores, granitos,
pedras preciosas,
semipreciosas e
outros minerais

Levantamento e transporte Fadiga física; afecções
de peso excessivo;
musculoesqueléticas
acidentes com instrumen (bursites, tendinites,
tos contundentes e
dorsalgias, sinovites,
perfurocortantes;
tenossinovites); esmaga exposição a poeiras
mentos; traumatismos;
inorgânicas; acidentes com ferimentos; mutilações;
eletricidade e explosivos;
queimaduras; silicose;
gases asfixiantes
bronquite; bronquiolite;
rinite; tuberculose; asma
ocupacional; enfisema;
fibrosc pulmonar; choque
elétrico; queimaduras e
mutilações; asfixia_______
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19.

Em escavações,
subterrâneos,
pedreiras, garimpos,
minas em subsolo e a
céu aberto

Esforços físicos intensos;
soterramento; exposição a
poeiras inorgânicas e a
metais pesados

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); asfixia;
anóxia; hipóxia;
esmagamentos; queimadu
ras; fraturas; silicoses;
tuberculose; asma
ocupacional; bronquites;
enfisema pulmonar;
cânceres; lesões oculares;
contusões; ferimentos;
alterações mentais; fadiga e
estresse

20.

Em locais onde haja
livre desprendimento
de poeiras minerais

Exposição a poeiras
inorgânicas

Pneumoconioses
associadas com tuberculo
se; asma ocupacional;
rinite; silicose; bronquite e
bronquiolite

21.

Em salinas

Esforços físicos intensos;
levantamento e transporte
manual de peso;
movimentos repetitivos;
exposição, sem proteção
adequada, à radiação solar,
chuva e frio

Fadiga física; estresse;
afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); Dort/LER;
intermações; queimaduras
na pele; envelhecimento
precoce; câncer de pele; de
sidratação; doenças
respiratórias; ceratoses
actínicas

A tiv id a d e : In dú stria d e T ra n sfo rm a ç ã o

Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

22.

De lixa nas fábricas
de chapéu ou feltro

Acidentes com máquinas e
instrumentos perigosos;
exposição à poeira

Ferimentos; lacerações;
mutilações; asma e
bronquite

23.

De jateamento em
geral, exceto em
processos enclausu
rados

Exposição à poeira mineral Silicose; asma; bronquite;
bronquiolite; estresse e
alterações mentais
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24.

De douração,
prateação, niquelação, galvanoplastia,
anodização de
alumínio, banhos
metálicos ou com
desprendimento de
fumos metálicos

Exposição a fumos
metálicos (cádmio,
alumínio, níquel, cromo
etc.), névoas, vapores e
soluções ácidas e cáusticas;
exposição a altas
temperaturas; umidade

Intoxicações agudas e
crônicas; asma ocupacional; rinite; faringite;
sinusite; bronquite;
pneumonia; edema
pulmonar; estomatite
ulcerativa crônica;
dermatite de contato;
neoplasia maligna dos
brônquios e pulmões;
ulceração ou necrose do
septo nasal; queimaduras

25.

Na operação
industrial de
reciclagem de papel,
plástico e metal

Exposição a riscos
biológicos (bactérias, vírus,
fungos e parasitas), como
contaminantes do material
a ser reciclado, geralmente
advindo de coleta de lixo

Dermatoses ocupacionais;
dermatites de contato;
asma; bronquite; viroses;
parasitoses; cânceres

26.

No preparo de
plumas e crinas

Exposição ao mercúrio e
querosene, além de poeira
orgânica

Transtornos da personali
dade e de comportamento;
episódios depressivos;
neurastenia; ataxia
cerebelosa; encefalopatia;
transtorno extrapiramidal
do movimento; gengivite
crônica; estomatite
ulcerativa e arritmias
cardíacas

27.

Na industrialização
do fumo

Exposição à nicotina

Intoxicações exógenas;
tonturas e vômitos

28.

Na industrialização
de cana-de-açúcar

Exposição a poeiras
orgânicas

Bagaçose; asma; bronquite
e pncumonite

29.

Em fundições em
geral

Exposição a poeiras
inorgânicas, a fumos
metálicos (ferro, bronze,
alumínio, chumbo,
manganês e outros);
exposição a altas
temperaturas; esforços
físicos intensos

Intoxicações; siderose;
saturnismo; beriliose;
estanhose; bronquite
crônica; bronquite
asmática; bronquite
obstrutiva; sinusite;
cânceres; ulceração ou
necrose do septo nasal;
desidratação e intermação;
afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites)
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30.

Em tecelagem

Exposição à poeira de fios
e fibras mistas e sintéticas;
exposição a corantes;
posturas inadequadas e
esforços repetitivos______

Bissinose; bronquite
crônica; bronquite
asmática; bronquite
obstrutiva; sinusite; fadiga
física; Dort/LER

31.

No beneficiamento
de mármores,
granitos, pedras
preciosas, semipre
ciosas e outros bens
minerais

Esforços físicos intensos;
acidentes com máquinas
perigosas e instrumentos
perfúrocortantes;
exposição a poeiras
inorgânicas; acidentes com
eletricidade

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); traumatis
mos; ferimentos;
mutilações; silicose;
bronquite; bronquiolite;
rinite; tuberculose; asma
ocupacional; enfisema;
fibrose pulmonar; choque
elétrico

32.

Na produção de
carvão vegetal

Exposição à radiação solar,
chuva; contato com
amianto; picadas de insetos
e animais peçonhentos;
levantamento e transporte
de peso excessivo; posturas
inadequadas e movimentos
repetitivos; acidentes com
instrumentos perfurocor
tantes; queda de toras;
exposição à vibração,
explosões e desabamentos;
combustão espontânea do
carvão; monotonia; estresse
da tensão da vigília do
forno; fumaça contendo
subprodutos da pirólise e
combustão incompleta:
ácido pirolenhoso, alcatrão,
metanol, acetona, acetato,
monóxido de carbono,
dióxido de carbono e
metano

Queimaduras na pele;
envelhecimento precoce;
câncer de pele; desidrata
ção; doenças respiratórias;
hipertermia; reações na
pele ou generalizadas;
fadiga física; dores
musculares nos membros e
coluna vertebral; lesões e
deformidades osteomusculares; comprometimento
do desenvolvimento
psicomotor; Dort/LER;
ferimentos; mutilações;
traumatismos; lesões
osteomusculares;
síndromes vasculares;
queimaduras; sofrimento
psíquico; intoxicações
agudas e crônicas

33.

Em contato com
Exposição a vírus,
resíduos de animais
bactérias, bacilos, fungos e
deteriorados,
parasitas
glândulas, vísceras,
sangue, ossos, couros,
pelos ou dejetos de
animais

Tuberculose; carbúnculo;
brucelose; hepatites virais;
tétano; psitacose; ornitose;
dermatoses ocupacionais e
dermatites de contato
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34.

Na produção,
Exposição a vapores e
processamento e
gases tóxicos; risco de
manuseio de
incêndios e explosões
explosivos,
inflamáveis líquidos,
gasosos ou liquefeitos

Queimaduras; intoxica
ções; rinite; asma
ocupacional; dermatoses
ocupacionais e dermatites
de contato

35.

Na fabricação de
fogos de artifícios

Exposição a incêndios,
explosões, corantes de
chamas (cloreto de
potássio, antimônio
trissulfito) e poeiras

Queimaduras; intoxica
ções; enfisema crônico e
difuso; bronquite e asma
ocupacional

36.

De direção e
operação de
máquinas e
equipamentos
elétricos de grande
porte

Esforços físicos intensos e
acidentes com sistemas;
circuitos e condutores de
energia elétrica

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); mutila
ções; csmagamcntos;
fraturas; queimaduras;
perda temporária da
consciência; carbonização;
parada cardiorrespiratória

37.

Em curtumes,
industrialização de
couros e fabricação
de peles c peliças

Esforços físicos intensos;
exposição a corantes,
alvejantes, álcalis,
dcscngordurantcs, ácidos,
alumínio, branqueadores,
vírus, bactérias, bacilos,
fungos e calor

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); tuberculose;
carbúnculo; brucelose;
antrax; cânccres; rinite
crônica; conjuntivite;
pneumonite; dermatites de
contato; dermatose
ocupacional e queimaduras

38.

Em matadouros ou
abatedouros cm geral

Esforços físicos intensos;
riscos de acidentes com
animais e ferramentas
perfurocortantes e
exposição a agentes
biológicos

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); contusões;
ferimentos; tuberculose;
carbúnculo; brucelose e
psitacose; antrax

39.

Em processamento
ou empacotamento
mecanizado de
carnes

Acidentes com máquinas,
ferramentas e instrumen
tos perfurocortantes;
esforços repetitivos e riscos
biológicos

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); contusão;
amputação; corte; Dort/
LER; tuberculose;
carbúnculo; brucelose;
psitacose
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40.

Na fabricação de
farinha de mandioca

Esforços físicos intensos;
acidentes com instrumen
tos perfurocortantes;
posições inadequadas;
movimentos repetitivos;
altas temperaturas e
poeiras

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); contusão;
amputações; cortes;
queimaduras; Dort/LER;
cifose; escoliose; afecções
respiratórias e dermatoses
ocupacionais

41.

Em indústrias
cerâmicas

Levantamento e transporte
de peso; posturas
inadequadas e movimentos
repetitivos; exposição ao
calor e à umidade;
exposição à poeira;
acidentes com máquinas e
quedas

Fadiga física; dores
musculares nos membros e
coluna vertebral; lesões e
deformidades osteomusculares; comprometimento
do desenvolvimento
psicomotor; desidratação;
intermação; doenças
respiratórias, com risco de
silicose; fraturas;
mutilações; choques
elétricos

42.

Em olarias nas áreas
de fornos ou com
exposição à umidade
excessiva

Levantamento e transporte
de peso; posturas
inadequadas e movimentos
repetitivos; exposição ao
calor e à umidade;
exposição à poeira;
acidentes com máquinas e
quedas

Fadiga física; dores
musculares nos membros e
coluna vertebral; lesões e
deformidades osteomuscuIares; comprometimento
do desenvolvimento
psicomotor; desidratação;
intermação; doenças
respiratórias, com risco de
silicose; fraturas;
mutilações; choques
elétricos

43.

Na fabricação de
botões e outros
artefatos de nácar,
chifre ou osso

Acidentes com máquinas e
ferramentas perfiirocortantes; esforços repetitivos
e vibrações, poeiras e
ruídos

Contusões; perfurações;
cortes; dorsalgia;
cervicalgia; síndrome
cervicobraquial; tendinites;
bursites; Dort/LER;
alteração temporária do
limiar auditivo; hipoacusia
e perda da audição
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44.

Na fabricação de
cimento ou cal

Esforços físicos intensos;
exposição a poeiras (sílica);
altas temperaturas; efeitos
abrasivos sobre a pele

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); silicose;
asma ocupacional;
bronquite; dermatites;
dermatoses ocupacionais;
intermação; ferimentos;
mutilações; fadiga e
estresse

45.

Na fabricação de
colchões

Exposição a solventes
orgânicos, pigmentos de
chumbo, cádmio e
manganês e poeiras

Encefalopatias tóxicas
agudas e crônicas;
hipertensão arterial;
arritmias cardíacas;
insuficiência renal;
hipotireoidismo; anemias;
dermatoses ocupacionais e
irritação da pele e mucosas

46.

Na fabricação de
cortiças, cristais,
esmaltes, estopas,
gesso, louças, vidros
ou vernizes

Esforços físicos intensos;
exposição a poeiras (sílica),
metais pesados, altas
temperaturas, corantes e
pigmentos metálicos
(chumbo, cromo e outros)
e calor

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); queimadu
ras; catarata; silicose; asma
ocupacional; bronquite;
enfisema; intoxicação;
dermatoses ocupacionais;
intermação

47.

Na fabricação de
porcelanas

Exposição a poeiras
minerais e ao calor;
posições inadequadas

Pneumoconioses e
dermatites; fadiga física e
intermação; afecções
musculoesqueléticas
(bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); Dort/LER

48.

Na fabricação de
artefatos de borracha

Esforços físicos intensos;
exposição a produtos
químicos, antioxidantes,
plastilicantes, dentre
outros, e ao calor

Afecções musculoesquelé
ticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); câncer de
bexiga e pulmão; asma
ocupacional; bronquite;
enfisema; intoxicação;
dermatoses ocupacionais;
intermação e intoxicações;
queimaduras
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49.

Em destilarias de
álcool

Exposição a vapores de
etanol, metanol e outros
riscos químicos; risco de
incêndios e explosões

Cânceres; dermatoses
ocupacionais; dermatites
de contato; intermação;
asma ocupacional;
bronquites; queimaduras

50.

Na fabricação de
bebidas alcoólicas

Exposição a vapores de
etanol e a poeira de cereais;
exposição a bebidas
alcoólicas, ao calor, à
formação de atmosferas
explosivas; incêndios e
outros acidentes

Queimaduras; asfixia;
tonturas; intoxicação;
irritação das vias aéreas
superiores; irritação da
pele e mucosas; cefaleia e
embriaguez

51.

No interior de
resff iadores, casas
de máquinas, ou
junto de aquecedo
res, fornos ou
altos-fornos

Exposição a temperaturas
extremas, frio c calor

Frio; hipotermia com
diminuição da capacidade
física e mental; calor,
hipertermia; fadiga;
desidratação; desequilíbrio
hidroeletrolítico e estresse

52.

Em serralherias

Exposição a poeiras
metálicas tóxicas,
(chumbo, arsênico
cádmio), monóxido de
carbono, estilhaços de
metal, calor, e acidentes
com máquinas e
equipamentos

Neoplasia maligna dos
brônquios e pulmões;
bronquite; pneumonite;
edema pulmonar agudo;
enfisema intersticial;
queimaduras; cortes;
amputações; traumatis
mos; conjuntivite; catarata
e intoxicações

53.

Em indústrias de
móveis

Esforços físicos intensos;
exposição à poeira de
madeiras, solventes
orgânicos, tintas e vernizes;
riscos de acidentes com
máquinas, serras e
ferramentas perigosas

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); neoplasia
maligna dos brônquios e
pulmões; bronquite;
pneumonite; edema
pulmonar agudo; enfisema
intersticial; asma
ocupacional; cortes;
amputações; traumatis
mos; dermatose
ocupacional; anemias; con
juntivite
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54.

No beneficiamento
de madeira

Esforços físicos intensos;
exposição à poeira de
madeiras; risco de
acidentes com máquinas,
serras, equipamentos e
ferramentas perigosas

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); asma
ocupacional; bronquite;
pneumonite; edema
pulmonar agudo;
enfisema intersticial;
asma ocupacional;
dermatose ocupacional;
esmagamentos; ferimentos;
amputações; mutilações;
fadiga; estresse e Dort/LER

55.

Com exposição a
vibrações localizadas
ou de corpo inteiro

Vibrações localizadas ou
generalizadas

Síndrome cervicobraquial;
dor articular; moléstia de
Dupuytren; capsulite
adesiva do ombro;
bursites; epicondilite
lateral; osteocondrose do
adulto; doença de Kohler;
hérnia de disco; artroses e
aumento da pressão
arterial

56.

De desmonte ou
demolição de navios
e embarcações em
geral

Esforços físicos intensos;
exposição a fumos
metálicos (ferro, bronze,
alumínio, chumbo e
outros); uso de ferramen
tas pesadas; altas
temperaturas

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); asfixia;
perda da consciência;
fibrilação ventricular;
queimaduras; fraturas;
contusões; intermação;
perfuração da membrana
do tímpano

Atividade: Produção e Distribuição
de Eletricidade, G ás e Água
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

57.

Em sistemas de
geração, transmissão
e distribuição de
energia elétrica

Exposição à energia de
alta-tensão; choque
elétrico e queda de nível

Eletrochoque; fibrilação
ventricular; parada
cardiorrespiratória;
traumatismos; escoriações;
fraturas
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Atividade: Construção
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

58.

Construção civil e
pesada, incluindo
construção,
restauração, reforma
e demolição

Esforços físicos intensos;
risco de acidentes por
queda de nível, com
máquinas, equipamentos e
ferramentas; exposição à
poeira de tintas, cimento,
pigmentos metálicos e
solventes; posições
inadequadas; calor;
vibrações e movimentos
repetitivos

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); mutila
ções; fraturas; esmagamentos; traumatismos;
afecções respiratórias;
dermatites de contato;
intermação; síndrome
cervicobraquial; dores
articulares; intoxicações;
polineuropatia periférica;
doenças do sistema
hematopoiético;
leucocitose; episódios
depressivos; neurastenia;
dermatoses ocupacionais;
Dort/LER; cortes;
contusões; traumatismos

Atividade: Com ércio (Reparação de Veículos
Automotores, Objetos Pessoais e Dom ésticos)
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

59.

Em borracharias ou
locais onde sejam
feitos recapeamento
ou recauchutagem de
pneus

Esforços físicos intensos;
exposição a produtos
químicos, antioxidantes,
plastificantes, entre outros,
e calor

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); queimadu
ras; câncer de bexiga e
pulmão; asma ocupacional; bronquite; enfisema;
intoxicação; dermatoses
ocupacionais; intermação e
intoxicações
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Atividade: Transporte e Armazenagem
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

60.

No transporte e
armazenagem de
álcool, explosivos,
inflamáveis líquidos,
gasosos e liquefeitos

Exposição a vapores
Intoxicações; queimaduras;
tóxicos; risco de incêndio e rinite e dermatites de
explosões
contato

61.

Em porão ou convés
de navio

Esforços físicos intensos;
risco de queda de nível;
isolamento, calor e outros
riscos inerentes às cargas
transportadas

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); lesões;
fraturas; contusões;
traumatismos; fobia e
transtorno do ciclo
vigília-sono

62.

Em transporte de
pessoas ou animais
de pequeno porte

Acidentes de trânsito

Ferimentos; contusões;
fraturas; traumatismos e
mutilações

Prováveis Repercussões
à Saúde

Atividade: Saúde e Serviços Sociais
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

63.

No manuseio ou
aplicação de
produtos químicos,
incluindo limpeza de
equipamentos,
descontaminação,
disposição e retorno
de recipientes vazios

Exposição a quimioterápicos e outras substâncias
químicas de uso
terapêutico

Intoxicações agudas e
crônicas; polineuropatia;
dermatites de contato;
dermatite alérgica;
osteomalácia do adulto
induzida por drogas;
cânceres; arritm ia cardíaca;
leucemias; neurastenia e
episódios depressivos

64.

Em contato com
animais portadores
de doenças
infectocontagiosas e
em postos de
vacinação de animais

Exposição a vírus,
bactérias, parasitas e
bacilos

Tuberculose; carbúnculo;
brucelose; psitacose; raiva;
asma; rinite; conjuntivite;
pneumonia; dermatite de
contato e dermatose
ocupacional
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65.

Em hospitais,
serviços de
emergência,
enfermarias,
ambulatórios, postos
de vacinação e outros
estabelecimentos
destinados ao
cuidado da saúde
humana, em que se
tenha contato direto
com os pacientes ou
se manuseiem objetos
de uso dos pacientes
não previamente
esterilizados

Exposição a vírus,
bactérias, parasitas e
bacilos; estresse psíquico e
sofrimento; acidentes com
material biológico

Tuberculose; aids; hepatite;
meningite; carbúnculo;
toxoplasmose; viroses,
parasitoses; zoonoses;
pneumonias; candidíases;
dermatoses; episódios
depressivos e sofrimento
mental

66.

Em laboratórios
destinados ao
preparo de soro, de
vacinas e de outros
produtos similares

Exposição a vírus,
bactérias, parasitas, bacilos
e contato com animais de
laboratório

Envenenamentos; cortes;
laceraçõcs; hepatite; aids;
tuberculose; carbúnculo;
brucelose; psitacose; raiva;
asma; rinite crônica;
conjuntivite; zoonoses;
ansiedade e sofrimento
mental

Atividade: Serviços Coletivos, Sociais, Pessoais e Outros
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

67.

Em lavanderias
industriais

Exposição a solventes,
cloro, sabões, detergentes,
calor e movimentos
repetitivos

Polineurites; dermatoses
ocupacionais; blefarites;
conjuntivites; intermação;
fadiga e queimaduras

68.

Em tinturarias e
estamparias

Exposição a solventes,
corantes, pigmentos
metálicos, calor e umidade

Hipotireoidismo; anemias;
polineuropatias;
encefalopatias; hipertensão
arterial; arritm ia cardíaca;
insuficiência renal;
infertilidade masculina;
queimaduras; intermação e
depressão do Sistema
Nervoso Central
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69.

Em esgotos

Esforços físicos intensos;
exposição a produtos
químicos utilizados nos
processos de tratamento de
esgoto, tais como cloro,
ozônio, sulfeto de
hidrogênio e outros; riscos
biológicos; espaços
confinados e riscos de
explosões

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); escolioses;
disfunção olfativa;
alcoolismo; asma;
bronquite; lesões oculares;
dermatites; dermatoses;
asfixia; salmoneloses;
leptospirose e disfunções
olfativas

70.

Na coleta, seleção e
beneficiamento de
lixo

Esforços físicos intensos;
exposição aos riscos físicos,
químicos e biológicos;
exposição a poeiras
tóxicas, calor; movimentos
repetitivos; posições
antiergonômicas

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); ferimen
tos; lacerações; intermações; resfriados; Dort/LER;
deformidades da coluna
vertebral; infecções
respiratórias; piodermites;
desidratação; dermatoses
ocupacionais; dermatites
de contato; alcoolismo e
disfunções olfativas

71.

Em cemitérios

Esforços físicos intensos;
calor; riscos biológicos
(bactérias, fungos, ratos e
outros animais, inclusive
peçonhentos); risco de
acidentes e estresse
psíquico

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); ferimen
tos; contusões; dermatoses
ocupacionais; ansiedade;
alcoolismo; desidratação;
câncer de pele; neurose
profissional e ansiedade

72.

Em serviços externos, Acidentes de trânsito e
que impliquem
exposição à violência
manuseio e porte de
valores que coloquem
em risco a sua
segurança (office boys}
mensageiros,
contínuos)

Traumatismos; ferimentos;
ansiedade e estresse
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73.

Em ruas e outros
logradouros públicos
(comércio ambulan
te, guardador de
carros, guardas
mirins, guias
turísticos, transporte
de pessoas ou
animais, entre
outros)

Exposição à violência,
drogas, assédio sexual e
tráfico de pessoas;
exposição à radiação solar,
chuva e frio; acidentes de
trânsito; atropelamento

Ferimentos e comprometi
mento do desenvolvimento
afetivo; dependência
química; doenças
sexualmente transmissí
veis; atividade sexual
precoce; gravidez
indesejada; queimaduras
na pele; envelhecimento
precoce; câncer de pele;
desidratação; doenças
respiratórias; hipertermia;
traumatismos; ferimentos

74.

Em artesanato

Levantamento e transporte
de peso; manutenção de
posturas inadequadas;
movimentos repetitivos;
acidentes com instrumen
tos perfurocortantes;
corpos estranhos; jornadas
excessivas

Fadiga física; dores
musculares nos membros e
coluna vertebral; lesões e
deformidades osteomusculares; comprometimento
do desenvolvimento
psicomotor; Dort/LER;
ferimentos; mutilações;
ferimentos nos olhos;
fadiga; estresse; distúrbios
do sono________________

75.

De cuidado e
vigilância de crianças,
de pessoas idosas ou
doentes

Esforços físicos intensos;
Afecções musculoesqueléviolência física, psicológica ticas (bursites, tendinites,
e abuso sexual; longas
dorsalgias, sinovites,
jornadas; trabalho
tenossinovites); Dort/LER;
ansiedade; alterações na
noturno; isolamento;
posições antiergonômicas; vida familiar; síndrome do
esgotamento profissional;
exposição a riscos
neurose profissional;
biológicos
fadiga física; transtornos
do ciclo vigília-sono;
depressão e doenças
transmissíveis
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Atividade: Serviço Doméstico
Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

76.

Domésticos

Esforços físicos intensos;
isolamento; abuso físico,
psicológico e sexual; longas
jornadas de trabalho;
trabalho noturno; calor;
exposição ao fogo, posições
antiergonômicas e
movimentos repetitivos;
tracionamento da coluna
vertebral; sobrecarga
muscular e queda de nível

Prováveis Repercussões
à Saúde

Afecções musculoesqueléticas (bursites, tendinites,
dorsalgias, sinovites,
tenossinovites); contusões;
fraturas; ferimentos;
queimaduras; ansiedade;
alterações na vida familiar;
transtornos do ciclo
vigília-sono; Dort/LER;
deformidades da coluna
vertebral (lombalgias,
lombociatalgias, escolioses,
cifoses, lordoses);
síndrome do esgotamento
profissional e neurose
profissional; traumatismos;
_______________________ tonturas e fobias_________
Atividade: Todas

Item

Descrição dos
Trabalhos

Prováveis Riscos
Ocupacionais

Prováveis Repercussões
à Saúde

77.

De manutenção, limpeza,
lavagem ou lubrificação de
veículos, tratores, motores,
componentes, máquinas ou
equipamentos, cm que se
utilizem solventes orgânicos
ou inorgânicos, óleo diesel,
desengraxantes ácidos ou bá
sicos ou outros produtos
derivados de óleos minerais

Exposição a solventes
orgânicos, neurotóxicos, desengraxantes,
névoas ácidas e
alcalinas

Dermatoses ocupacio
nais; encefalopatias;
queimaduras;
leucocitoses;
elaiconiose; episódios
depressivos; tremores;
transtornos de
personalidade e
neurastenia

78.

Com utilização de
instrumentos ou ferramen
tas perfurocortantes, sem
proteção adequada capaz de
controlar o risco

Perfurações e cortes

Ferimentos e
mutilações
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79.

Em câmaras frigoríficas

Exposição a baixas
temperaturas e a
variações súbitas

Hipotermia; eritema
pérnio; geladura
(ffostbite) com necrose
de tecidos; bronquite;
rinite; pneumonias

80.

Com levantamento,
transporte, carga ou
descarga manual de pesos,
quando realizados
raramente, superiores a 20
quilos para o gênero
masculino e superiores a 15
quilos para o gênero
feminino; e superiores a 11
quilos para o gênero
masculino e superiores a 7
quilos para o gênero
feminino, quando realizados
frequentemente

Esforço físico intenso;
tracionamento da
coluna vertebral;
sobrecarga muscular

Afecções musculoesqueléticas (bursites,
tendinites, dorsalgias,
sinovites, tenossinovites); lombalgias;
lombociatalgias;
escolioses; cifoses;
lordoses; maturação
precoce das epífises

81.

Ao ar livre, sem proteção
Exposição, sem
adequada contra exposição à proteção adequada, à
radiação solar, chuva, frio
radiação solar, chuva e
frio

Intermações;
queimaduras na pele;
envelhecimento
precoce; câncer de pele;
desidratação; doenças
respiratórias; ceratoses
actínicas; hipertermia;
dermatoses; dermatites;
conjuntivite; queratite;
pneumonite; fadiga;
intermação

82.

Em alturas superiores a 2
(dois) metros

Queda de nível

Fraturas; contusões;
traumatismos;
tonturas; fobias

83.

Com exposição a ruído
contínuo ou intermitente
acima do nível previsto na
legislação pertinente em
vigor, ou a ruído de impacto

Exposição a níveis
elevados de pressão
sonora

Alteração temporária
do limiar auditivo;
hipoacusia; perda da
audição; hipertensão
arterial; ruptura
traumática do
tímpano; alterações
emocionais; alterações
mentais e estresse
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84.

Com exposição ou manuseio
de arsênico e seus
compostos, asbestos,
benzeno, carvão mineral,
fósforo e seus compostos,
hidrocarbonetos, outros
compostos de carbono,
metais pesados (cádmio,
chumbo, cromo e mercúrio)
e seus compostos, silicatos,
ácido oxálico, nítrico,
sulfúrico, bromídrico,
fosfórico, pícrico, álcalis
cáusticos ou substâncias
nocivas à saúde conforme
classificação da Organização
Mundial da Saúde (OMS)

Exposição aos
compostos químicos
acima dos limites de
tolerância

Neoplasia maligna dos
brônquios e pulmões;
angiossarcoma do
fígado; polineuropatias;
encefalopatias;
neoplasia maligna do
estômago, laringe e
pleura; mesoteliomas;
asbestoses; arritmia
cardíaca; leucemias;
síndromes mielodisplásicas; transtornos
mentais; cor p u lm o n a le ;
silicose e síndrome de
Caplan

85.

Em espaços confinados

Isolamento; contato
com poeiras, gases
tóxicos e outros
contaminantes

Transtorno do ciclo
vigília-sono; rinite;
bronquite; irritabilida
de e estresse

86.

De afiação de ferramentas e
instrumentos metálicos em
afiadora, rebolo ou esmeril,
sem proteção coletiva contra
partículas volantes

Acidentes com material Ferimentos e
cortante e com
mutilações
exposição a partículas
metálicas cortantes
desprendidas da
afiadora

87.

De direção, operação, de
veículos, máquinas ou
equipamentos, quando
motorizados e em
movimento (máquinas de laminação, forja e de corte de
metais, máquinas de padaria,
como misturadores c
cilindros de massa,
máquinas de fatiar,
máquinas em trabalhos com
madeira, serras circulares,
serras de fita e guilhotinas,
esmeris, moinhos,
cortadores e misturadores,
equipamentos em fábricas de
papel, guindastes ou outros
similares)

Esforços físicos;
acidentes com
ferramentas e com
sistemas condutores de
energia elétrica

Afecções musculoesqueléticas (bursites,
tendinites, dorsalgias,
sinovites, tenossinovites); mutilações;
esmagamentos;
fraturas; queimaduras
e parada cardiorrespiratória
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88 .

Com exposição a radiações
ionizantes e não ionizantes
(micro-ondas, ultravioleta
ou laser)

Exposição a radiações
não ionizante e
ionizante (raios X,
gama, alfa e beta) em
processos industriais,
terapêuticos ou
propedêuticos (em saú
de humana ou animal)
ou em prospecção;
processamento,
estocagem e transporte
de materiais
radioativos

Carcinomas basocelular
e espinocelular;
neoplasia maligna da
cavidade nasal,
brônquios, pulmões,
ossos e cartilagens
articulares; sarcomas
ósseos; leucemias;
síndromes mielodisplásicas; anemia aplástica;
hemorragias;
agranulocitose;
polineuropatia; blefarite;
conjuntivite; catarata;
gastroenterite; afecções
da pele e do tecido
conjuntivo relacionadas
com a radiação,
osteonecrosc e
infertilidade masculina

89.

De manutenção e reparo de
máquinas e equipamentos
elétricos, quando energizados

Esforços físicos
intensos; exposição a
acidentes com sistemas,
circuitos e condutores
de energia elétrica e
acidentes com
equipamentos e
ferramentas
contusocortantes

Afecções musculoesqueléticas (bursites,
tendinites, dorsalgias,
sinovites, tenossinovites); mutilações;
esmagamentos;
fraturas; queimaduras;
perda temporária da
consciência; carbonização; parada
cardiorrespiratória

II. TRABALHOS PREJUDICIAIS À MORALIDADE
Item

Descrição dos Trabalhos

1.

Aqueles prestados de qualquer modo em prostíbulos, boates, bares, cabarés,
danceterias, casas de massagem, saunas, motéis, salas ou lugares de espetáculos
obscenos, salas de jogos de azar e estabelecimentos análogos

2.

De produção, composição, distribuição, impressão ou comércio de objetos
sexuais, livros, revistas, fitas de vídeo ou cinema e CDs pornográficos, de
escritos, cartazes, desenhos, gravuras, pinturas, emblemas, imagens e quaisquer
outros objetos pornográficos que possam prejudicar a formação moral

3.

De venda, a varejo, de bebidas alcoólicas

4.

Com exposição a abusos físicos, psicológicos ou sexuais

SÚMULAS, ORIENTAÇÕES
JURISPRUDENCIAIS E PRECEDENTES
NORMATIVOS DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO (TST)

SÚMULAS DO TST

II
- Para efeito de equiparação de salários
em caso de trabalho igual, conta-se o tempo
de serviço na fimção e não no emprego, (ex1. Prazo judicial
Quando a intimação tiver lugar na sexta- -Súmula n. 135 - RA n. 102/82)
ITT- A equiparação salarial só é possível se o
-feira, ou a publicação com efeito de intima
ção for feita nesse dia, o prazo judicial será empregado e o paradigma exercerem a mesma
contado da segunda-feira imediata, inclusive, função, desempenhando as mesmas tarefas, não
salvo se não houver expediente, caso em que importando se os cargos têm, ou não, a mesma
denominação. (ex-OJ n. 328 da SDI-1)
fluirá no dia útil que se seguir.
IV - É desnecessário que, ao tempo da re
2. Gratificação natalina (cancelada pela
clamação sobre equiparação salarial, recla
Res.n. 121, de 28.10.2003)
3. Gratificação natalina (cancelada pela mante e paradigma estejam a serviço do esta
belecimento, desde que o pedido se relacione
Res.n. 121, de 28.10.2003)
4. Custas (cancelada pela Res. n. 121, de com situação pretérita. (ex-Súmula n. 22 - RA
n. 57/70)
28.10.2003)
V - A cessão de empregados não exclui a
5. Reajustamento salarial (cancelada pela
equiparação salarial, embora exercida a fun
Res. n. 121, de 28.10.2003)
6. Equiparação salarial. Art. 461 da CLT ção em órgão governamental estranho à ce(redação do item VI alterada na sessão do Tri dente, se esta responde pelos salários do pa
radigma e do reclamante. (ex-Súmula n. 111
bunal Pleno realizada em 09.06.2015)
I
- Para os fins previstos no § 2o do art. 461 RA n. 102/80)
VI - Presentes os pressupostos do art. 461
da CLT, só é válido o quadro de pessoal organi
zado em carreira quando homologado pelo Mi da CLT, é irrelevante a circunstância de que o
nistério do Trabalho, excluindo-se, apenas, des desnível salarial tenha origem em decisão ju
sa exigência o quadro de carreira das entidades dicial que beneficiou o paradigma, exceto: a)
de direito público da administração direta, au se decorrente de vantagem pessoal ou de tese
tárquica e fundacional aprovado por ato ad jurídica superada pela jurisprudência de Cor
ministrativo da autoridade competente, (ex- te Superior; b) na hipótese de equiparação sa
-Súmula n. 6 - alterada pela Res. n. 104/2000) larial em cadeia, suscitada em defesa, se o em
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pregador p ro d u zir prova do alegado fato
modificativo, impeditivo ou extintivo do direi
to à equiparação salarial em relação ao para
digma remoto, considerada irrelevante, para
esse efeito, a existência de diferença de tempo
de serviço na função superior a dois anos en
tre o reclamante e os empregados paradigmas
componentes da cadeia equiparatória, à exce
ção do paradigma imediato.
R e d a çõ o

dodo

p e la

Res.

n.

198,

de

0 9.0 6.2 01 5 .

VII - Desde que atendidos os requisitos do
art. 461 da CLT, é possível a equiparação sala
rial de trabalho intelectual, que pode ser avalia
do por sua perfeição técnica, cuja aferição terá
critérios objetivos. (ex-OJ n. 298 da SDI-1)
VIII - É do empregador o ônus da prova
do fato impeditivo, modificativo ou extintivo
da equiparação salarial. (ex-Súmula n. 68 RA n. 9/77)
IX - Na ação de equiparação salarial, a pres
crição é parcial e só alcança as diferenças sa
lariais vencidas no período de 5 (cinco) anos
que precedeu o ajuizamento. (ex-Súmula n.
274 - alterada pela Res. n. 121/2003)
X - O conceito de “mesma localidade” de
que trata o art. 461 da CLT refere-se, em prin
cípio, ao mesmo município, ou a municípios
distintos que, comprovadamcnte, pertençam
à mesma região metropolitana. (ex-OJ n. 252
da SDI-1 - inserida em 13.03.2002)
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

7. Férias
A indenização pelo não deferimento das fé
rias no tempo oportuno será calculada com
base na remuneração devida ao empregado
na época da reclamação ou, se for o caso, na
da extinção do contrato.
8. Juntada dc documento
A juntada de documentos na fase recursal
só se justifica quando provado o justo impe
dimento para sua oportuna apresentação ou
se referir a fato posterior à sentença.
9. Ausência do reclamante
A ausência do reclamante, quando adiada
a instrução após contestada a ação em au 
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diência, não im porta arquivamento do pro
cesso.
10. Professor. Dispensa sem justa causa.
Término do ano letivo ou no curso de férias
escolares. Aviso-prévio
O direito aos salários do período de férias
escolares assegurado aos professores (art. 322,
c a p u t e § 3o, da CLT) não exclui o direito ao
aviso-prévio, na hipótese de dispensa sem jus
ta causa ao término do ano letivo ou no cur
so das férias escolares.
R e d a çã o

dada

p e lo

Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

11. H onorários de advogado (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
12. Carteira profissional
As anotações apostas pelo empregador na car
teira profissional do empregado não geram pre
sunção ju ris et de jure , mas apenas juris tantum .
13. Mora
O só pagamento dos salários atrasados em
audiência não ilide a mora capaz de determi
nar a rescisão do contrato de trabalho.
14. Culpa recíproca
Reconhecida a culpa recíproca na rescisão
do contrato de trabalho (art. 484 da CLT), o
empregado tem direito a 50% (cinquenta por
cento) do valor do aviso-prévio, do décimo
terceiro salário c das férias proporcionais.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

15. Atestado médico
A justificação da ausência do empregado
motivada por doença, para a percepção do salário-enfermidade e da remuneração do repou
so semanal, deve observar a ordem preferen
cial dos atestados médicos estabelecida em lei.
16. Notificação
Presume-se recebida a notificação 48 (qua
renta c oito) horas depois dc sua postagem. O
seu não recebimento ou a entrega após o de
curso desse prazo constitui ônus de prova do
destinatário.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

17. Adicional de insalubridade (cancelada
pela Res. n. 148, de 26.06.2008)
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18. Compensação
A compensação, na Justiça do Trabalho, está
restrita a dívidas de natureza trabalhista.
19. Quadro de carreira
A Justiça do Trabalho é competente para
apreciar reclamação de empregado que tenha
por objeto direito fundado em quadro de car
reira.
20. Resilição contratual (cancelada pela
Res. n. 106, de 15.03.2001)
21. Aposentadoria (cancelada pela Res. n.
30, de 27.04.1994)
22. Equiparação salarial (cancelada em de
corrência da sua incorporação à nova reda
ção da Súmula n. 6)
23. Recurso
Não se conhece de recurso de revista ou de
embargos, se a decisão recorrida resolver deter
minado item do pedido por diversos funda
mentos e a jurisprudência transcrita não abran
ger a todos.
24. Serviço extraordinário
Insere-se no cálculo da indenização por an
tiguidade o salário relativo a serviço extraor
dinário, desde que habitualmente prestado.
25. Custas processuais. Inversão do ônus
da sucumbência. (alterada a Súmula e incor
poradas as OJs ns. 104 e 186 da SDI-1)
I - A parte vencedora na primeira instân
cia, se vencida na segunda, está obrigada, in
dependentem ente de intimação, a pagar as
custas fixadas na sentença originária, das quais
ficara isenta a parte então vencida.
II - No caso de inversão do ônus da sucum
bência em segundo grau, sem acréscimo ou
atualização do valor das custas e se estas já fo
ram devidamente recolhidas, descabe um novo
pagamento pela parte vencida, ao recorrer. De
verá ao final, se sucum bente, reem bolsar a
quantia. (cx-OJ n. 186 da SDI-I)
III - Não caracteriza deserção a hipótese
em que, acrescido o valor da condenação, não
houve fixação ou cálculo do valor devido a tí
tulo de custas e tampouco intimação da par
te para o preparo do recurso, devendo ser as
custas pagas ao final. (ex-OJ n. 104 da SDI-I)
IV - O reembolso das custas à parte vence

dora faz-se necessário mesmo na hipótese em
que a parte vencida for pessoa isenta do seu
pagamento, nos termos do art. 790-A, pará
grafo único, da CLT.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

197,

de

12.05.2015.

26. Estabilidade (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
27. Comissionista
É devida a remuneração do repouso sema
nal e dos dias feriados ao empregado comis
sionista, ainda que pracista.
28. Indenização
No caso de se converter a reintegração em
indenização dobrada, o direito aos salários é
assegurado até a data da primeira decisão que
determinou essa conversão.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

29. Transferência
Empregado transferido, por ato unilateral
do empregador, para local mais distante de
sua residência, tem direito a suplemento sala
rial correspondente ao acréscimo da despesa
de transporte.
30. Intimação da sentença
Quando não juntada a ata ao processo em
48 horas, contadas da audiência de julgamen
to (art. 851, § 2o, da CLT), o prazo para recur
so será contado da data em que a parte rece
ber a intimação da sentença.
31. Aviso-prévio (cancelada pela Res. n. 31,
de 27.04.1994)
32. Abandono de emprego
Presume-se o abandono de emprego se o
trabalhador não retornar ao serviço no prazo
de 30 (trinta) dias após a cessação do benefí
cio previdenciário nem justificar o motivo de
não o fazer.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

33. Mandado de segurança. Decisão judi
cial transitada em julgado
Não cabe mandado de segurança de deci
são judicial transitada em julgado.
34. Gratificação natalina (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
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35. Depósito recursal. Complementação
(cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
36. Custas
Nas ações plúrimas, as custas incidem so
bre o respectivo valor global.
37. Prazo (cancelada pela Res. n. 32, de
27.04.1994)
38. Recurso (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
39. Periculosidade
Os empregados que operam em bomba de
gasolina têm direito ao adicional de periculo
sidade (Lei n. 2.573, de 15.08.1955).
40. Processo administrativo (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
41. Quitação (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
42. Recurso (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
43. Transferência
Presume-se abusiva a transferência de que
trata o § Io do art. 469 da CLT, sem compro
vação da necessidade do serviço.
44. Aviso-prévio
A cessação da atividade da empresa, com o
pagamento da indenização, simples ou em do
bro, não exclui, por si só, o direito do emprega
do ao aviso-prévio.
45. Serviço suplementar
A remuneração do serviço suplementar, ha
bitualmente prestado, integra o cálculo da gra
tificação natalina prevista na Lei n. 4.090, de
13.07.1962.
46. Acidente de trabalho
As faltas ou ausências decorrentes de aci
dente do trabalho não são consideradas para
os efeitos de duração de férias e cálculo da gra
tificação natalina.
47. Insalubridade
O trabalho executado em condições insa
lubres, em caráter intermitente, não afasta, só
por essa circunstância, o direito à percepção
do respectivo adicional.
48. Compensação
A compensação só poderá ser arguida com
a contestação.
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49. Inquérito judicial (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
50. Gratificação natalina
A gratificação natalina, instituída pela Lei
n. 4.090, de 13.07.1962, é devida pela empre
sa cessionária ao servidor público cedido en
quanto durar a cessão.
51. Norma regulamentar. Vantagens e op
ção pelo novo regulamento. Art. 468 da CLT
(incorporada a OJ n. 163 da SDI-1)
I - As cláusulas regulamentares, que revo
guem ou alterem vantagens deferidas anterior
mente, só atingirão os trabalhadores admitidos
após a revogação ou alteração do regulamen
to. (ex-Súmula n. 51 - RA n. 41/73)
II - Havendo a coexistência de dois regu
lamentos da empresa, a opção do empregado
por um deles tem efeito jurídico de renúncia
às regras do sistema do outro. (ex-OJ n. 163
da SDI-1 - inserida em 26.03.1999)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

52. Tempo de serviço
O adicional de tempo de serviço (quinquê
nio) é devido, nas condições estabelecidas no
art. 19 da Lei n. 4.345, de 26.06.1964, aos con
tratados sob o regime da CLT, pela empresa a
que se refere a mencionada lei, inclusive para
o fim de complementação de aposentadoria.
53. Custas
O prazo para pagamento das custas, no caso
de recurso, é contado da intimação do cálculo.
54. Optante
Rescindindo por acordo seu contrato de tra
balho, o empregado estável optante tem direi
to ao mínimo de 60% (sessenta por cento) do
total da indenização em dobro, calculada sobre
o maior salário percebido no emprego. Se hou
ver recebido menos do que esse total, qualquer
que tenha sido a forma dc transação, asscgura-se-lhe a complementação até aquele limite.
55. Financeiras
As empresas de crédito, financiamento ou
investimento, também denominadas financei
ras, equiparam-se aos estabelecimentos ban
cários para os efeitos do art. 224 da CLT.
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56. Balconista (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
57. Trabalhador rural (cancelada pela Res.
n. 3, de 28.04.1993)
58. Pessoal de obras
Ao empregado admitido como pessoal de
obras, em caráter permanente e não ampara
do pelo regime estatutário, aplica-se a legisla
ção trabalhista.
59. Vigia (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
60. Adicional noturno. Integração no salá
rio e prorrogação em horário diurno (incor
porada a OJ n. 6 da SDI-1)
I - O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário do empregado para
todos os efeitos. (ex-Súmula n. 60 - RA n.
105/74)
II - Cumprida integralmente a jornada no
período noturno e prorrogada esta, devido é
também o adicional quanto às horas prorro
gadas. Exegese do art. 73, § 5o, da CLT. (ex-OJ
n. 6 da SDI-1 - inserida em 25.11.1996)
R e d o çd o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

61. Ferroviário
Aos ferroviários que trabalham em estação
do interior, assim classificada por autoridade
competente, não são devidas horas extras (art.
243 da CLT).
62. Abandono de emprego
O prazo de decadência do direito do em
pregador de ajuizar inquérito em face do
empregado que incorre em abandono de em
prego é contado a partir do momento em que
o empregado pretendeu seu retorno ao ser
viço.
63. Fundo de garantia
A contribuição para o Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço incide sobre a remune
ração mensal devida ao empregado, inclusive
horas extras e adicionais eventuais.
64. Prescrição (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
65. Vigia
O direito à hora reduzida de 52 minutos e
30 segundos aplica-se ao vigia noturno.

66. Tempo de serviço (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
67. Gratificação. Ferroviário
Chefe de trem, regido pelo estatuto dos fer
roviários (Decreto n. 35.530, de 19.09.1959),
não tem direito à gratificação prevista no res
pectivo art. 110.
68. (Convertida na Súmula n. 6)
69. Rescisão do contrato
A partir da Lei n. 10.272, de 05.09.2001, ha
vendo rescisão do contrato de trabalho e sen
do revel e confesso quanto à matéria de fato,
deve ser o empregador condenado ao paga
mento das verbas rescisórias, não quitadas na
prim eira audiência, com acréscimo de 50%
(cinquenta por cento).
R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

70. Adicional de periculosidade
O adicional de periculosidade não incide
sobre os triênios pagos pela Petrobras.
71. Alçada
A alçada é fixada pelo valor dado à causa na
data de seu ajuizamento, desde que não impug
nado, sendo inalterável no curso do processo.
72. Aposentadoria
0 prêmio-aposentadoria instituído por nor
ma regulamentar da empresa não está condi
cionado ao disposto no § 2o do art. 14 da Lei
n. 8.036, de 11.05.1990.
R e d a çd o

dada

p e la Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

73. Despedida. Justa causa
A ocorrência de justa causa, salvo a de aban
dono de emprego, no decurso do prazo do aviso-prévio dado pelo empregador, retira do
empregado qualquer direito às verbas rescisó
rias de natureza indenizatória.
R e d a çã o

dada

p e la Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

74. Confissão (atualizada em decorrência
do CPC/2015)
1 - Aplica-se a confissão à parte que, expres
samente intimada com aquela cominação, não
comparecer à audiência em prosseguimento,
na qual deveria depor. (ex-Súmula n. 74 - RA
n. 69/78)

SÚMULAS DO TST

R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

174,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

II - A prova pré-constituída nos autos pode
ser levada em conta para confronto com a con
fissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 2015 art. 400,1, do CPC de 1973), não implicando
cerceamento de defesa o indeferimento de pro
vas posteriores.(ex-OJ n. 184 da SDI-1 - in
serida em 08.11.2000)
R e d a çã o d a d a p ela Res. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

III - A vedação à produção de prova pos
terior pela parte confessa somente a ela se apli
ca, não afetando o exercício, pelo magistrado,
do poder/dever de conduzir o processo.
A crescentado p e la Res. n. 174, d e 24.05.2011.

75. Ferroviário (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
76. H oras extras (cancelada pela Res. n.
121, de 28.10.2003)
77. Punição
Nula é a punição de empregado se não prece
dida de inquérito ou sindicância internos a que
se obrigou a empresa por norma regulamentar.
78. Gratificação (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
79. Tempo de serviço (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
80. Insalubridade
A eliminação da insalubridade mediante
fornecimento de aparelhos protetores aprova
dos pelo órgão competente do Poder Executi
vo exclui a percepção do respectivo adicional.
81. Férias
Os dias dc férias gozados após o período
legal de concessão deverão ser remunerados
em dobro.
82. Assistência
A intervenção assistencial, simples ou ade
siva, só é admissível se demonstrado o inte
resse jurídico e não o meramente econômico.
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fraconstitucional de interpretação controver
tida nos Tribunais. (ex-Súmula n. 83 - altera
da pela Res. n. 121/2003)
II
- O marco divisor quanto a ser, ou não,
controvertida, nos Tribunais, a interpretação
dos dispositivos legais citados na ação rescisó
ria é a data da inclusão, na Orientação Jurisprudencial do TST, da matéria discutida, (ex-OJ n. 77 da SDI-2 - inserida em 13.03.2002)
R e d a çã o

dada

p ela

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

84. Adicional regional
0 adicional regional, instituído pela Petrobras, não contraria o art. 7o, XXXII, da CF/1988.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

85. Compensação de jornada (inserido o
item VI)
1 - A compensação de jornada de trabalho
deve ser ajustada por acordo individual escri
to, acordo coletivo ou convenção coletiva, (ex-Súmula n. 85 - primeira parte - alterada pela
Res. n. 121/2003)
II - O acordo individual para compensa
ção de horas é válido, salvo se houver norma
coletiva em sentido contrário. (ex-OJ n. 182
da SDI-1 - inserida em 08.11.2000)
III - O mero não atendimento das exigên
cias legais para a compensação dc jornada, in
clusive quando encetada mediante acordo táci
to, não implica a repetição do pagamento das
horas excedentes à jornada normal diária, se
não dilatada a jornada máxima semanal, sen
do devido apenas o respectivo adicional, (ex-S úm ula n. 85 - segunda p a rte - Res. n.
121/2003)
IV - A prestação de horas extras habituais
descaracteriza o acordo de compensação de
jornada. Nesta hipótese, as horas que ultra
passarem a jornada semanal normal deverão
R e d a çã o d a d a p e la Res. n. 121, de
ser pagas como horas extraordinárias e, quan
2 8.1 0.2 00 3 .
to àquelas destinadas à compensação, deverá
83. Ação rescisória. Matéria controvertida ser pago a mais apenas o adicional por traba
(incorporada a OJ n. 77 da SDI-2)
lho extraordinário. (ex-OJ n. 220 da SDI-1 I
- Não procede pedido formulado na açãoinserida em 20.06.2001)
rescisória por violação literal de lei se a decisão
R e d a çã o d a d a p e la Res. n.
129, de
rescindenda estiver baseada em texto legal in05.0 4.2 00 5 .
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V - As disposições contidas nesta súmula
não se aplicam ao regime compensatório na
modalidade “banco de horas”, que somente
pode ser instituído por negociação coletiva.
A crescentado p e la Res. n. 174, d e 2 4 .0 5 .2 0 11.

VI - Não é válido acordo de compensação
de jornada em atividade insalubre, ainda que
estipulado em norma coletiva, sem a necessá
ria inspeção prévia e permissão da autorida
de competente, na forma do art. 60 da CLT.
A crescentado

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.05.2016.

86. Deserção. Massa falida. Empresa em li

quidação extrajudicial (incorporada a OJ n.
31 da $01-1)
Não ocorre deserção de recurso da massa
falida por falta de pagamento de custas ou de
depósito do valor da condenação. Esse privilé
gio, todavia, não se aplica à empresa em liquida
ção extrajudicial, (primeira parte - ex-Súmula n. 86 - RA n. 69/78; segunda parte - ex-OJ
n. 31 da SDI-1 - inserida em 14.03.1994)

II - A incompatibilidade entre os horários
de início e término da jornada do empregado
e os do transporte público regular é circuns
tância que também gera o direito às horas in
itinere. (ex-OJ n. 50 da SDI-1 - inserida em
01.02.1995)
III - A mera insuficiência de transporte pú
blico não enseja o pagamento de horas in iti
nere. (ex-Súmula n. 324 - RA n. 16/93)
IV - Se houver transporte público regular
em parte do trajeto percorrido em condução
da empresa, as horas in itinere remuneradas li
mitam-se ao trecho não alcançado pelo trans
porte público. (ex-Súmula n. 325 - RA n. 17/93)
V - Considerando que as horas in itinere
são computáveis na jornada de trabalho, o
tempo que extrapola a jornada legal é consi
derado como extraordinário e sobre ele deve
incidir o adicional respectivo. (ex-OJ n. 236
da SDI-1 - inserida em 20.06.2001)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

91. Salário complessivo
Nula é a cláusula contratual que fixa deter
m inada im portância ou percentagem para
87. Previdência privada
Se o empregado, ou seu beneficiário, já re atender englobadamente vários direitos legais
cebeu da instituição previdcnciária privada, ou contratuais do trabalhador.
criada pela empresa, vantagem equivalente, é
92. Aposentadoria
O direito à complcmentação de aposenta
cabível a dedução de seu valor do benefício a
que faz jus por norma regulamentar anterior. doria, criado pela empresa, com requisitos
88. Jornada de trabalho. Intervalo entre próprios, não se altera pela instituição de be
tu r n o s (c a n c e la d a p e la Res. n. 4 2, de nefício previdenciário por órgão oficial.
08.02.1995)
93. Bancário
89. Falta ao serviço
Integra a remuneração do bancário a van
Se as faltas já são justificadas pela lei, consi tagem pecuniária por ele auferida na coloca
deram-se como ausências legais e não serão ção ou na venda de papéis ou valores m obi
descontadas para o cálculo do período de fé liários de empresas pertencentes ao mesmo
rias.
grupo econômico, se exercida essa atividade
90. Horas in itinere. Tempo de serviço (in no horário e no local de trabalho e com o con
corporadas as Súmulas ns. 324 e 325 e as OJs sentimento, tácito ou expresso, do banco em
pregador.
ns. 50 e 236 da SDI-1)
I
- O tempo despendido pelo empregado, 94. H oras extras (cancelada pela Res. n.
em condução fornecida pelo empregador, até 121, de 28.10.2003)
o local de trabalho de difícil acesso, ou não
95. (Convertida na Súmula n. 362)
96. Marítimo
servido por transporte público regular, e para
A permanência do tripulante a bordo do
o seu retorno é computável na jornada de tra
navio, no período de repouso, além da jornabalho. (ex-Súmula n. 90 - RA n. 80/78)
R e d a çã o

dada

0 5.0 4.2 00 5 .

p e la

Res.

n.

129,

de

SÚMULAS DO TST

da, não importa presunção de que esteja à dis
posição do empregador ou em regime de pror
rogação de horário, circunstâncias que devem
resultar provadas, dada a natureza do serviço.
97. Aposentadoria. Complementação
Instituída complementação de aposenta
doria por ato da empresa, expressamente de
pendente de regulamentação, as condições
desta devem ser observadas como parte inte
grante da norma.
Redaçõo dada pela Res. Administrativa n.
9 6 /8 0 .

98. FGTS. Indenização. Equivalência. Com
patibilidade (incorporada a OJ n. 299 da SDI1)

I - A equivalência entre os regimes do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço e da es
tabilidade prevista na CLT é meramente jurí
dica e não econômica, sendo indevidos valores
a título de reposição de diferenças. (ex-Súmula n. 98 - RA n. 57/80)
II - A estabilidade contratual ou a deriva
da de regulamento de empresa são compatí
veis com o regime do FGTS. Diversamente
ocorre com a estabilidade legal (decenal, art.
492 da CLT), que é renunciada com a opção
pelo FGTS. (ex-OJ n. 299 da SDI-1)
Redaçõo dada
0 5.04.2005.

pela

Res.

n.

129,

de

99. Ação rescisória. Deserção. Prazo (in
corporada a OJ n. 117 da SDI-2)
Havendo recurso ordinário em sede de res
cisória, o depósito recursal só é exigível quan
do for julgado procedente o pedido e impos
ta condenação em pecúnia, devendo este ser
efetuado no prazo recursal, no limite e nos
termos da legislação vigente, sob pena de deser
ção. (ex-Súmula n. 99 - alterada pela Res. n.
110/2002 - e ex-OJ n. 117 da SDI-2)
Redaçõo dada
0 4.08.2005.

pela

Res.

n.

137,

de

100. Ação rescisória. Decadência (incorpo
radas as OJs ns. 13,16,79,102,104,122 e 145
da SDI-2)
I - O prazo de decadência, na ação resci
sória, conta-se do dia imediatamente subse
quente ao trânsito em julgado da última de
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cisão proferida na causa, seja de m érito ou
não. (ex-Súmula n. 100 - alterada pela Res. n.
109/2001)
II - Havendo recurso parcial no processo
principal, o trânsito em julgado dá-se em mo
mentos e em tribunais diferentes, contando-se o prazo decadencial para a ação rescisória
do trânsito em julgado de cada decisão, salvo
se o recurso tratar de preliminar ou prejudi
cial que possa tornar insubsistente a decisão
recorrida, hipótese em que flui a decadência
a partir do trânsito em julgado da decisão que
julgar o recurso parcial. (ex-Súmula n. 100 alterada pela Res. n. 109/2001)
III - Salvo se houver dúvida razoável, a
interposição de recurso intempestivo ou a interposição de recurso incabível não protrai o
term o inicial do prazo decadencial. (ex-Súmula n. 100 - alterada pela Res. n. 109/2001)
IV - O juízo rescindente não está adstrito à
certidão de trânsito em julgado juntada com a
ação rescisória, podendo formar sua convic
ção através de outros elementos dos autos quan
to à antecipação ou postergação do dies a quo
do prazo decadencial. (ex-OJ n. 102 da SDI-2)
V - O acordo homologado judicialmente
tem força de decisão irrecorrível, na forma do
art. 831 da CLT. Assim sendo, o termo conci
liatório transita cm julgado na data da sua ho
mologação judicial. (ex-OJ n. 104 da SDI-2)
VI - Na hipótese de colusão das partes, o
prazo decadencial da ação rescisória somente
começa a fluir para o Ministério Público, que
não interveio no processo principal, a partir
do m om ento em que tem ciência da fraude.
(ex-OJ n. 122 da SDI-2)
VII - Não ofende o princípio do duplo grau
de jurisdição a decisão do TST que, após afas
tar a decadência em sede de recurso ordiná
rio, aprecia desde logo a lide, sc a causa versar
questão exclusivamente de direito e estiver em
condições de imediato julgamento. (ex-OJ n.
79 da SDI-2 - inserida em 13.03.2002)
VIII - A exceção de incompetência, ainda
que oposta no prazo recursal, sem ter sido
aviado o recurso próprio, não tem o condão
de afastar a consumação da coisa julgada e, as
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sim, postergar o termo inicial do prazo decadencial para a ação rescisória. (ex-OJ n. 16 da
SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
IX - Prorroga-se até o prim eiro dia útil,
im ediatam ente subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória
quando expira em férias forenses, feriados, fi
nais de semana ou em dia em que não hou
ver expediente forense. Aplicação do art. 775
da CLT. (ex-OJ n. 13 da SDI-2 - inserida em
20.09.2000)
X - Conta-se o prazo decadencial da ação
rescisória, após o decurso do prazo legal pre
visto para a interposição do recurso extraor
dinário, apenas quando esgotadas todas as vias
recursais ordinárias. (ex-OJ n. 145 da SDI-2)
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

137,

de

0 4.0 8.2 00 5 .

101. Diárias de viagem. Salário (incorpo
rada a OJ n. 292 da SDI-1)
Integram o salário, pelo seu valor total e para
efeitos indenizatórios, as diárias de viagem que
excedam a 50% (cinquenta por cento) do sa
lário do empregado, enquanto perdurarem as
viagens. (Primeira parte - ex-Súmula n. 101 RA n. 65/80; segunda parte - ex-OJ n. 292 da
SDI-1 - inserida em 11.08.2003)
R e d açõ o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

102. Bancário. Cargo de confiança (incor
poradas as Súmulas ns. 166,204 e 232 e as OJs
ns. 15,222 e 288 da SDI-1)
I - A configuração, ou não, do exercício da
função de confiança a que se refere o art. 224,
§ 2o, da CLT, dependente da prova das reais
atribuições do empregado, é insuscetível de
exame mediante recurso de revista ou de em
bargos. (ex-Súmula n. 204 - alterada pela RA
n. 121/2003)
II - O bancário que exerce a função a que se
refere o § 2o do art. 224 da CLT e recebe grati
ficação não inferior a um terço de seu salário
já tem remuneradas as duas horas extraordiná
rias excedentes de seis. (ex-Súmula n. 166 - RA
n. 102/82)
III - Ao bancário exercente de cargo de con
fiança previsto no art. 224, § 2o, da CLT são de

vidas as 7a e 8a horas, como extras, no período
em que se verificar o pagamento a menor da
gratificação de 1/3. (ex-OJ n. 288 da SDI-1)
IV - O bancário sujeito à regra do art. 224,
§ 2o, da CLT cumpre jornada de trabalho de
8 (oito) horas, sendo extraordinárias as tra
balhadas além da oitava. (ex-Súmula n. 232 RA n. 14/85)
V - O advogado empregado de banco, pelo
simples exercício da advocacia, não exerce car
go de confiança, não se enquadrando, portan
to, na hipótese do § 2o do a r t 224 da CLT. (ex-OJ n. 222 da SDI-1 - inserida em 20.06.2001)
VI - O caixa bancário, ainda que caixa exe
cutivo, não exerce cargo de confiança. Se per
ceber gratificação igual ou superior a um ter
ço do salário do posto efetivo, essa remunera
apenas a maior responsabilidade do cargo e
não as duas horas extraordinárias além da sex
ta. (ex-Súmula n. 102 - RA n. 66/80)
VII - O bancário exercente de função de
confiança, que percebe a gratificação não in
ferior ao terço legal, ainda que norma coleti
va contemple percentual superior, não tem di
reito às sétima e oitava horas como extras, mas
tão somente às diferenças de gratificação de
função, se postuladas. (ex-OJ n. 15 da SDI-1 inserida em 14.03.1994)
Redaçõo dada
05.04.2005.

pela

Res.

n.

129,

de

103. Tempo de serviço. Licença-prêmio (can
celada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
104. Férias. Trabalhador rural (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
105. Funcionário público. Quinquênios (can
celada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
106. Aposentadoria. Ferroviário. Compe
tê n c ia (c a n ce la d a p ela Res. n . 157, de
31.08.2009)
107. Ação rescisória. Prova (cancelada pelo
Enunciado n. 299, Res. n. 9/89)
108. Compensação de horário. Acordo (can
celada pela Res. n. 85, de 13.08.1998)
109. Gratificação de função
O bancário não enquadrado no § 2o do art.
224 da CLT, que receba gratificação de função,
não pode ter o salário relativo a horas extraor
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dinárias compensado com o valor daquela
vantagem.
Redação dada pela Res. Administrativa n. 97,
d e 10.09.1980.

110. Jornada de trabalho. Intervalo
No regime de revezamento, as horas traba
lhadas em seguida ao repouso semanal de 24
horas, com prejuízo do intervalo mínimo de
11 horas consecutivas para descanso entre jor
nadas, devem ser remuneradas como extraor
dinárias, inclusive com o respectivo adicional.
111. (Convertida na Súmula n. 6)
112. Trabalho noturno. Petróleo
O trabalho noturno dos empregados nas
atividades de exploração, perfuração, produ
ção e refinação do petróleo, industrialização
do xisto, indústria petroquímica e transporte
de petróleo e seus derivados, por meio de dutos, é regulado pela Lei n. 5.811, de 11.10.1972,
não se lhe aplicando a hora reduzida de 52 mi
nutos e 30 segundos prevista no art. 73, § 2o,
da CLT.
E ntendem os q u e a referência correta é a o art.
73, § I o, da CLT.

113. Bancário. Sábado. Dia útil
O sábado do bancário é dia útil não traba
lhado, não dia de repouso remunerado. Não
cabe a repercussão do pagamento de horas ex
tras habituais em sua remuneração.
114. Prescrição intercorrente
É inaplicável na Justiça do Trabalho a pres
crição intercorrente.
Veja Súm ula n. 3 2 7 do STF (prescrição inter
corrente).

115. Horas extras. Gratificações semestrais
O valor das horas extras habituais integra
a remuneração do trabalhador para o cálculo
das gratificações semestrais.
Redação dada
2 8.10.2003.

pela

Res.

n.

121,

de

116. Funcionário público. Cedido. Reajus
te salarial (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
117. Bancário. Categoria diferenciada
Não se beneficiam do regime legal relativo
aos bancários os empregados de estabeleci
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m ento de crédito pertencentes a categorias
profissionais diferenciadas.
118. Jornada de trabalho. Horas extras
Os intervalos concedidos pelo empregador
na jornada de trabalho, não previstos em lei,
representam tempo à disposição da empresa,
remunerados como serviço extraordinário, se
acrescidos ao final da jornada.
119. Jornada de trabalho
Os empregados de empresas distribuido
ras e corretoras de títulos e valores mobiliá
rios não têm direito à jornada especial dos
bancários.
120. (Convertida na Súmula n. 6)
121. Funcionário público. Gratificação de
produtividade (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
122. Revelia. Atestado médico (incorpo
rada a OJ n. 74 da SDI-1)
A reclamada, ausente à audiência em que
deveria apresentar defesa, é revel, ainda que
presente seu advogado m unido de procura
ção, podendo ser ilidida a revelia mediante a
apresentação de atestado médico, que deverá
declarar, expressamente, a impossibilidade de
locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência, (primeira parte - ex-OJ n. 74 da SDI-1 - inserida em 25.11.1996;
segunda parte - ex-Súmula n. 122 - alterada
pela Res. n. 121/2003)
Redação dada
05.04.2005.

pela

Res.

n.

129,

de

123. Competência. Art. 106 da CF (cance
lada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
124. Bancário. Salário-hora. Divisor
I
- O divisor aplicável para o cálculo das
horas extras do bancário, se houver ajuste in
dividual expresso ou coletivo no sentido de
considerar o sábado como dia de descanso re
munerado, será:
a ) 150, para os empregados submetidos à
jornada de seis horas, prevista no caput do art.
224 da CLT;
b ) 200, para os empregados submetidos à
jornada de oito horas, nos termos do § 2o do
art. 224 da CLT.
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- Nas demais hipóteses, aplicar-se-á o disua exclusão da lide. (ex-OJ n. 190 da SDI-1 inserida em 08.11.2000)
a ) 180, para os empregados submetidos à
R e d a çã o d a d a p e la Res. n.
129, de
jornada de seis horas prevista no caput do art.
05.0 4.2 00 5 .
224 da CLT;
129. Contrato de trabalho. Grupo econômico
A prestação de serviços a mais de uma em
b) 220, para os empregados submetidos à
jornada de oito horas, nos termos do § 2o do presa do mesmo grupo econômico, durante a
art. 224 da CLT.
mesma jornada de trabalho, não caracteriza a
coexistência de mais de um contrato de tra
Redação dada pela Res. n. 185, de
balho, salvo ajuste em contrário.
14.09.2012.
125. Contrato de trabalho. Art. 479 da CLT
130. Adicional n o tu rn o (cancelada pela
0 art. 479 da CLT aplica-se ao trabalhador Res. n. 121, de 28.10.2003)
131. Salário mínimo. Vigência (cancelada
optante pelo FGTS admitido mediante contra
to por prazo determinado, nos termos do art. pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
30, § 3°, do Decreto n. 59.820, de 20.12.1966.
132. Adicional de periculosidade. Integra
126. Recurso. Cabimento
ção (incorporadas as OJs ns. 174 e 267 da SDIIncabível o recurso de revista ou de embar 1)
gos (arts. 896 e 894, b , da CLT) para reexame
I - O adicional de periculosidade, pago em
caráter permanente, integra o cálculo de in
de fatos e provas.
127. Quadro de carreira
denização e de horas extras (ex-Prcjulgado n.
Quadro de pessoal organizado em carrei 3). (ex-Súmula n. 132 - RA n. 102/82 - e exra, aprovado pelo órgão competente, excluída -OJ n. 267 da SDI-1 - inserida em 27.09.2002)
a hipótese de equiparação salarial, não obsta
II - Durante as horas de sobreaviso, o em
reclamação fundada em preterição, enquadra pregado não se encontra em condições de ris
co, razão pela qual é incabível a integração do
mento ou reclassificação.
128. Depósito recursal (incorporadas as adicional de periculosidade sobre as mencio
nadas horas. (ex-OJ n. 174 da SDI-1 - inseri
OJs ns. 139,189 e 190 da SDI-1)
1 - É ônus da parte recorrente efetuar o de da em 08.11.2000)
pósito legal, integralmente, cm relação a cada
R e d a çã o d a d a p e la Res. n.
129, de
novo recurso interposto, sob pena de deserção.
05.0 4.2 00 5 .
Atingido o valor da condenação, nenhum de
133. Embargos infringcntes (cancelada pela
pósito mais é exigido para qualquer recurso. Res. n. 121, de 28.10.2003)
(ex-Súm ula n. 128 - alterada pela Res. n.
134. Salário. M enor não aprendiz (cance
121/2003, que incorporou a OJ n. 139 da SDI- lada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
1 - inserida em 27.11.1998)
135. (Convertida na Súmula n. 6)
II - Garantido o juízo, na fase executória,
136. Juiz. Identidade física (cancelada pela
a exigência de depósito para recorrer de qual Res. n. 185, de 14.09.2012)
137. Adicional de insalubridade (cancela
quer decisão viola os incisos II e LV do art. 5o
da CF/88. Havendo, porém, elevação do valor da pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
do débito, exige-sc a complemcntação da ga
138. Rcadmissão
rantia do juízo. (ex-OJ n. 189 da SDI-1 - in
Em caso de readmissão, conta-se a favor do
serida em 08.11.2000)
empregado o período de serviço anterior, en
III - Havendo condenação solidária de duas cerrado com a saída espontânea (ex-Prejulgado
ou mais empresas, o depósito recursal efetuado n. 9).
por uma delas aproveita as demais, quando a
139. Adicional de insalubridade (incorpo
empresa que efetuou o depósito não pleiteia rada a OJ n. 102 da SDI-1)
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Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos
os efeitos legais. (ex-OJ n. 102 da SDI-1 - in
serida em 01.10.1997)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

140. Vigia
É assegurado ao vigia sujeito ao trabalho
noturno o direito ao respectivo adicional (ex-Prejulgado n. 12).
141. Dissídio coletivo (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
142. Gestante. Dispensa (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
143. Salário profissional
O salário profissional dos médicos e dentis
tas guarda proporcionalidade com as horas efe
tivamente trabalhadas, respeitado o mínimo
de 50 (cinquenta) horas (ex-Prejulgado n. 15).
144. Ação rescisória (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
145. Gratificação de Natal (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
146. Trabalho em domingos e feriados, não
compensado (incorporada a OJ n. 93 da SDI1)

O trabalho prestado em domingos e feria
dos, não compensado, deve ser pago em do
bro, sem prejuízo da remuneração relativa ao
repouso semanal.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

147. Férias. Indenização (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
148. Gratificação natalina
É computável a gratificação de Natal para
efeito de cálculo de indenização (ex-Prejulgado n. 20).
149. Tarefeiro. Férias
A remuneração das férias do tarefeiro deve
ser calculada com base na média da produção
do período aquisitivo, aplicando-se-lhe a ta
rifa da data da concessão (ex-Prejulgado n.
22).
150. Demissão. Incompetência da Justiça
do Trabalho (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
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151. Férias. Remuneração (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
152. Gratificação. Ajuste tácito
0 fato de constar do recibo de pagamento
de gratificação o caráter de liberalidade não
basta, por si só, para excluir a existência de
ajuste tácito (ex-Prejulgado n. 25).
153. Prescrição
Não se conhece de prescrição não arguida
na instância ordinária (ex-Prejulgado n. 27).
154. Mandado de segurança (cancelada pe
la Res. n. 121, de 28.10.2003)
155. Ausência ao serviço
As horas em que o empregado falta ao ser
viço para comparecimento necessário, como
parte, à Justiça do Trabalho não serão descon
tadas de seus salários (ex-Prejulgado n. 30).
156. Prescrição. Prazo
Da extinção do último contrato começa a
fluir o prazo prescricional do direito de ação
em que se objetiva a soma de períodos des
contínuos de trabalho (ex-Prejulgado n. 31).
157. Gratificação
A gratificação instituída pela Lei n. 4.090,
de 13.07.1962, é devida na resilição contratual
de iniciativa do empregado (ex-Prejulgado n.
32).
158. Ação rescisória
Da decisão dc Tribunal Regional do Traba
lho, em ação rescisória, é cabível recurso or
dinário para o Tribunal Superior do Trabalho,
em face da organização judiciária trabalhista
(ex-Prejulgado n. 35).
159. Substituição de caráter não eventual
e vacância do cargo (incorporada a OJ n. 112
da SDI-1)
1 - Enquanto perdurar a substituição que
não tenha caráter meramente eventual, inclu
sive nas férias, o empregado substituto fará jus
ao salário contratual do substituído. (cx-Súmula n. 159 - alterada pela Res. n. 121/2003)
II
- Vago o cargo em definitivo, o empre
gado que passa a ocupá-lo não tem direito a
salário igual ao do antecessor. (ex-OJ n. 112
da SDI-1 - inserida em 01.10.1997)
R e d a çã o

dada

05.0 4.2 00 5 .

p e la

Res.

n.

129,

de
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160. Aposentadoria por invalidez
Cancelada a aposentadoria por invalidez,
mesmo após cinco anos, o trabalhador terá di
reito de retornar ao emprego, facultado, po
rém, ao empregador, indenizá-lo na forma da
lei (ex-Prejulgado n. 37).
161. Depósito. Condenação a pagamento
em pecúnia
Se não há condenação a pagamento em pe
cúnia, descabe o depósito de que tratam os
§§ 1° e 2o do art. 899 da CLT (ex-Prejulgado
n. 39).
162. Insalubridade (cancelada pela Res. n.
59, de 20.06.1996)
163. Aviso-prévio. Contrato de experiência
Cabe aviso-prévio nas rescisões antecipa
das dos contratos de experiência, na forma do
art. 481 da CLT (ex-Prejulgado n. 42).
164. Procuração. Juntada (cancelada pela
Res. n. 210/2016)
165. Depósito. Recurso. Conta vinculada
(cancelada pela Res. n. 87, de 08.10.1998)
166. (Convertida na Súmula n. 102)
167. Vogal. Investidura. Recurso (cancela
da pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
168. Prescrição. Prestações periódicas. Con
tagem (cancelada pelo Enunciado n. 294, Res.
n. 4/89)
169. Ação rescisória. Justiça do Trabalho.
Depósito prévio (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
170. Sociedade de economia mista. Custas
Os privilégios e isenções no foro da Justiça
do Trabalho não abrangem as sociedades de
economia mista, ainda que gozassem desses
benefícios anteriormente ao Decreto-lei n. 779,
de 21.08.1969 (ex-Prejulgado n. 50).
171. Férias proporcionais. Contrato de tra
balho. Extinção
Salvo na hipótese de dispensa do emprega
do por justa causa, a extinção do contrato de
trabalho sujeita o empregador ao pagamento
da remuneração das férias proporcionais, ain
da que incompleto o período aquisitivo de 12
(doze) meses (art. 147 da CLT) (ex-Prejulgado n. 51).
R edaçõo d ad a pela Res. n. 121, d e 28.10.2003.

172. Repouso remunerado. Horas extras.
Cálculo
Computam-se no cálculo do repouso re
munerado as horas extras habitualmente pres
tadas (ex-Prejulgado n. 52).
173. Salário. Empresa. Cessação de ativi
dades
Extinto, automaticamente, o vínculo empregatício com a cessação das atividades da
empresa, os salários só são devidos até a data
da extinção (ex-Prejulgado n. 53).
174. Previdência. Lei n. 3.841/60. Aplicação
(cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
175. Recurso adesivo. A rt 500 do CPC. Inapiicabilidade (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
176. Fundo de garantia. Levantamento do
d ep ó sito (cancelada pela Res. n. 130, de
05.05.2005)
177. Dissídio coletivo. Sindicato. Repre
sentação (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
178. Telefonista. A rt 227, e parágrafos, da
CLT. Aplicabilidade
É aplicável à telefonista de mesa de empre
sa que não explora o serviço de telefonia o dis
posto no art. 227, e seus parágrafos, da CLT
(ex-Prejulgado n. 59).
179. Inconstitucionalidade. Art. 22 da Lei
n. 5.107/66 (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
180. Ação de cum prim ento. Substituição
processual. Desistência (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
181. Adicional. Tempo de serviço. Reajus
te semestral. Lei n. 6.708/79 (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
182. Aviso-prévio. Indenização compensa
tória. Lei n. 6.708, de 30.10.1979
O tempo do aviso-prévio, mesmo indeni
zado, conta-se para efeito da indenização adi
cional prevista no art. 9o da Lei n. 6.708, de
30.10.1979.
183. Embargos. Recurso de revista. Despa
cho denegatório. Agravo de instrumento. Não
cabim ento (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
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184. Embargos declaratórios. Omissão em
recurso de revista. Preclusão
Ocorre preclusão se não forem opostos em
bargos declaratórios para suprir omissão apon
tada em recurso de revista ou de embargos.
185. Embargos sob intervenção do Banco
Central. Liquidação extrajudicial. Juros. Cor
reção monetária. Lei n. 6.024/74 (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
186. Licença-prêmio. Conversão em pecúnia. Regulamento da empresa
A licença-prêmio, na vigência do contrato
de trabalho, não pode ser convertida em pecúnia, salvo se expressamente admitida a con
versão no regulamento da empresa.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.10.2003.

187. Correção monetária. Incidência
A correção monetária não incide sobre o
débito do trabalhador reclamante.
188. C ontrato de trabalho. Experiência.
Prorrogação
0 contrato de experiência pode ser pror
rogado, respeitado o limite máximo de 90 (no
venta) dias.
189. Greve. Competência da Justiça do Tra
balho. Abusividade
A Justiça do Trabalho é competente para
declarar a abusividade, ou não, da greve.
R e d a çõ o

dada

p elo

Res.

n.

121,

de

2 8.10.2003.

190. Poder normativo do TST. Condições
de trabalho. Inconstitucionalidade. Decisões
contrárias ao STF
Ao julgar ou homologar ação coletiva ou
acordo nela havido, o Tribunal Superior do
Trabalho exerce o poder normativo constitu
cional, não podendo criar ou homologar con
dições de trabalho que o Supremo Tribunal
Federal julgue itcrativamente inconstitucio
nais.
191. Adicional de periculosidade. Incidên
cia. Base de cálculo (cancelada a parte final
da antiga redação e inseridos os itens II e III)
1 - O adicional de periculosidade incide
apenas sobre o salário básico e não sobre este
acrescido de outros adicionais.

R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.
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2 14,

de

28.11.2016.

II - O adicional de periculosidade do em
pregado eletricitário, contratado sob a égide
da Lei n. 7.369/85, deve ser calculado sobre a
totalidade das parcelas de natureza salarial.
Não é válida norma coletiva mediante a qual
se determina a incidência do referido adicio
nal sobre o salário básico.
A crescentado p ela Res. n. 214, d e 28.11.2016.

III - A alteração da base de cálculo do adi
cional de periculosidade do eletricitário pro
movida pela Lei n. 12.740/2012 atinge somen
te contrato de trabalho firmado a partir de sua
vigência, de modo que, nesse caso, o cálculo
será realizado exclusivamente sobre o salário
básico, conforme determina o § Io do art. 193
da CLT.
A crescentado p ela Res. n. 214, d e 28.11.2016.

192.
Ação rescisória. Competência (atua
lizada em decorrência do CPC/2015)
I - Se não houver o conhecimento de recur
so de revista ou de embargos, a competência
para julgar ação que vise a rescindir a decisão
de mérito é do Tribunal Regional do Traba
lho, ressalvado o disposto no item II. (ex-Súmula n. 192 - alterada pela Res. n. 121/2003)
II - Acórdão rescindendo do Tribunal Supe
rior do Trabalho que não conhece de recurso
de embargos ou de revista, analisando arguição de violação de dispositivo de lei material
ou decidindo em consonância com súmula de
direito material ou com iterativa, notória e
atual jurisprudência de direito material da Se
ção de Dissídios Individuais (Súmula n. 333),
examina o mérito da causa, cabendo ação res
cisória da competência do Tribunal Superior
do Trabalho. (ex-Súmula n. 192 - alterada pela
Res. n. 121/2003)
III - Sob a égide do art. 512 do CPC de 1973,
é juridicamente impossível o pedido explíci
to de desconstituição de sentença quando subs
tituída por acórdão do Tribunal Regional ou
superveniente sentença homologatória de acor
do que puser fim ao litígio.
R e d a çõ o

dada

19.09.2016.

p e la

Res.

n.

2 12,

de

974
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IV - Na vigência do CPC de 1973, é m ani
festa a impossibilidade jurídica do pedido de
rescisão de julgado proferido em agravo de
instrumento que, limitando-se a aferir o even
tual desacerto do juízo negativo de admissi
bilidade do recurso de revista, não substitui o
acórdão regional, na forma do art. 512 do CPC.
(ex-OJ n. 105 da SDI-2)
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 J2 ,

de

19.09.2016.

d a d a p e la

R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

V - A decisão proferida pela SDI, em sede
de agravo regimental, calcada na Súmula n. 333,
substitui acórdão de Turma do TST, porque
emite juízo de mérito, comportando, em tese,
o corte rescisório. (ex-OJ n. 133 da SDI-2)
R e d a çã o

a admissão do bancário. (ex-Súmula n. 199 alterada pela Res. n. 41/95 - e ex-OJ n. 48 da
SDI-1 - inserida em 25.11.1996)
II - Em se tratando de horas extras pré-contratadas, opera-se a prescrição total se a
ação não for ajuizada no prazo de cinco anos,
a partir da data em que foram suprimidas, (ex-OJ n. 63 da SDI-1 - inserida em 14.03.1994)

Res.

n.

137,

de

0 4.0 8.2 00 5 .

193. Correção m onetária. Juros. Cálculo.
Execução de sentença. Pessoa jurídica de di
reito público (cancelada pela Res. n. 105, de
07.12.2000)
194. Ação rescisória. Justiça do Trabalho.
Depósito prévio (cancelada pela Res. n. 142,
de 27.09.2007)
195. Embargos. Agravo regimental. Cabi
m e n to (c a n c e la d a p ela Res. n. 121, de
28.10.2003)
196. Recurso adesivo. Prazo (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
197. Prazo
0 prazo para recurso da parte que, intima
da, não comparecer à audiência em prossegui
mento para a prolação da sentença conta-se
de sua publicação.
198. Prescrição (cancelada pelo Enuncia
do n. 294, Res. n. 4/89)
199. Bancário. Pré-contratação de horas
extras (incorporadas as OJs ns. 48 e 63 da SDI1)

1 - A contratação do serviço suplementar,
quando da admissão do trabalhador bancá
rio, é nula. Os valores assim ajustados apenas
remuneram a jornada normal, sendo devidas
as horas extras com o adicional de, no m íni
mo, 50% (cinquenta por cento), as quais não
configuram pré-contratação, se pactuadas após

200. Juros de mora. Incidência
Os juros de mora incidem sobre a impor
tância da condenação já corrigida monetariamente.
201. Recurso ordinário em mandado de se
gurança
Da decisão de Tribunal Regional do Traba
lho em mandado de segurança cabe recurso
ordinário, no prazo de 8 (oito) dias, para o
Tribunal Superior do Trabalho, e igual dilação para o recorrido e interessados apresen
tarem razões de contrariedade.
202. Gratificação p o r tem po de serviço.
Compensação
Existindo, ao mesmo tempo, gratificação
por tempo de serviço outorgada pelo empre
gador e outra da mesma natureza prevista em
acordo coletivo, convenção coletiva ou sen
tença normativa, o empregado tem direito a
receber, exclusivamente, a que lhe seja mais
benéfica.
203. Gratificação por tempo de serviço. Na
tureza salarial
A gratificação por tempo de serviço inte
gra o salário para todos os efeitos legais.
204. (Convertida na Súmula n. 102)
205. Grupo econômico. Execução. Solida
rie d a d e (can celad a pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
206. FGTS. Incidência sobre parcelas pres
critas
A prescrição da pretensão relativa às par
celas remuneratórias alcança o respectivo re
colhimento da contribuição para o FGTS.
R e d a çã o

dada

2 8.1 0.2 00 3 .

p e la

Res.

n.

121,

de
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207. Conflitos de leis trabalhistas no espa
ço. Princípio da lex loci e x ec u tio n is (cancela
da pela Res. n. 181, de 16.04.2012)
208. Recurso de revista. Admissibilidade.
Interpretação de cláusula de natureza contra
tual (cancelada pela Res. n. 59, de 20.06.1996)
209. Cargo em comissão. Reversão (cance
lada pela Res. n. 81, de 25.11.1985)
210. Recurso de revista. Execução de sen
te n ç a (c a n c e la d a p e la Res. n . 121, de
28.10.2003)
211. Juros de mora e correção monetária.
Independência do pedido inicial e do título
executivo judicial
Os juros de m ora e a correção monetária
incluem-se na liquidação, ainda que omisso o
pedido inicial ou a condenação.
212. Despedimento. ô n u s da prova
O ônus de provar o término do contrato de
trabalho, quando negados a prestação de servi
ço e o despedimento, é do empregador, pois o
princípio da continuidade da relação de empre
go constitui presunção favorável ao empregado.
213. Embargos de declaração. Suspensão
do prazo recursal (cancelada pela Res. n. 46,
de 06.04.1995)
214. Decisão interlocutória. Irrecorribilidade
Na Justiça do Trabalho, nos termos do art.
893, § Io, da CLT, as decisões interlocutórias
não ensejam recurso imediato, salvo nas hi
póteses de decisão:
a ) de Tribunal Regional do Trabalho con
trária à Súmula ou Orientação Jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;
b) suscetível de impugnação mediante re
curso para o mesmo Tribunal;
c) que acolhe exceção de incompetência ter
ritorial, com a remessa dos autos para Tribu
nal Regional distinto daquele a que se vincu
la o juízo excepcionado, consoante o disposto
no art. 799, § 2o, da CLT.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

127,

de

0 3.0 3.2 00 5 .

215. Horas extras não contratadas expres
samente. Adicional devido (cancelada pela
Res. n. 28, de 27.04.1994)
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216. Deserção. Relação de empregados. Au
tenticação mecânica desnecessária (cancela
da pela Res. n. 87, de 08.10.1998)
217. Depósito recursal. Credenciamento
bancário. Prova dispensável
0 credenciamento dos bancos para o fim
de recebimento do depósito recursal é fato no
tório, independendo da prova.
218. Recurso de revista. Acórdão proferi
do em agravo de instrumento
É incabível recurso de revista interposto de
acórdão regional prolatado em agravo de ins
trumento.
219. Honorários advocatícios. Cabimento,
(alterada a redação do item I e acrescidos os
itens IV a VI em decorrência do CPC/2015)
1 - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao
pagamento de honorários advocatícios não de
corre pura e simplesmente da sucumbência,
devendo a parte, concomitantemente: a) estar
assistida por sindicato da categoria profissio
nal; b) comprovar a percepção de salário infe
rior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situ ação econôm ica que não lhe
perm ita dem andar sem prejuízo do próprio
sustento ou da respectiva família, (art. 14, § Io,
da Lei n. 5.584/1970). (ex-OJ n. 305 da SDI-1).
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

204,

de

15.03.2016.

II - É cabível a condenação ao pagamento
de honorários advocatícios em ação rescisó
ria no processo trabalhista.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

174,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

III - São devidos os honorários advocatí
cios nas causas em que o ente sindical figure
como substituto processual e nas lides que não
derivem da relação de emprego.
A crescentado p ela Res. n. 174, d e 2 4.0 5.2 01 1 .

IV - Na ação rescisória e nas lides que não
derivem de relação de emprego, a responsabi
lidade pelo pagamento dos honorários advo
catícios da sucumbência submete-se à disci
plina do Código de Processo Civil (arts. 85,
86,87 e 90).
A crescentado
15.03.2016.

p e la

Res.

n.

204,

de

976
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V - Em caso de assistência judiciária sindi
cal ou de substituição processual sindical, ex
cetuados os processos em que a Fazenda Pú
blica for parte, os honorários advocatícios são
devidos entre o mínimo de dez e o máximo
de vinte por cento sobre o valor da condena
ção, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atua
lizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2o).
A crescentado

p e la

Res.

n.

204,

de

15.03.2016.

VI - Nas causas em que a Fazenda Pública
for parte, aplicar-se-ão os percentuais especí
ficos de honorários advocatícios contempla
dos no Código de Processo Civil.
A crescentado

p e la

Res.

n.

204,

de

15.03.2016.

dada

R e d a çõ o

dada

p e la Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

(DJe 0 5 .0 8 .2 0 0 9 ), STF.
229. Sobreaviso. Eletricitários
Por aplicação analógica do art. 244, § 2o, da
CLT, as horas de sobreaviso dos eletricitários
são remuneradas à base de 1/3 sobre a totali
dade das parcelas de natureza salarial.
Veja Red. n. 6 .2 6 6 -0

220. H onorários advocatícios. Substitui
ção processual (cancelada pela Res. n. 55, de
11.04.1996)
221. Recurso de revista. Violação de lei. In
dicação de preceito
A admissibilidade do recurso de revista por
violação tem como pressuposto a indicação
expressa do dispositivo de lei ou da Constitui
ção tido como violado.
R e d a çõ o

A gratificação por tempo de serviço inte
gra o cálculo das horas extras.
227. Salário-fam ília. Trabalhador rural
(cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
228. Adicional de insalubridade. Base de
cálculo (Súmula cuja eficácia está suspensa
por decisão liminar do Supremo Tribunal Fe
deral)
A partir de 9 de maio de 2008, data da publi
cação da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo
Tribunal Federal, o adicional de insalubrida
de será calculado sobre o salário básico, salvo
critério mais vantajoso fixado em instrumen
to coletivo.

p e la

Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

222. Dirigentes de associações profissio
nais. Estabilidade provisória (cancelada pela
Res. n. 84, de 13.08.1998)
223. Prescrição. Opção pelo sistema do Fun
do de Garantia do Tempo de Serviço. Termo
in ic ia l (c a n c e la d a p ela Res. n . 121, de
28.10.2003)
224. Competência. Ação de cumprimento.
Sindicato. Desconto assistencial (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
225. Repouso semanal. Cálculo. Gratifica
ções por tempo de serviço e produtividade
As gratificações por tempo de serviço e pro
dutividade, pagas mensalmente, não repercu
tem no cálculo do repouso semanal remune
rado.
226. Bancário. Gratificação por tempo de
serviço. Integração no cálculo das horas ex
tras

R e d a çã o

dada

p e la Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

230. Aviso-prévio. Substituição pelo paga
mento das horas reduzidas da jornada de tra
balho
É ilegal substituir o período que se reduz
da jornada de trabalho, no aviso-prévio, pelo
pagamento das horas correspondentes.
231. Q uadro de carreira. H om ologação
pelo Conselho Nacional de Política Salarial.
Eficácia (cancelada p ela Res. n. 121, de
28.10.2003)
232. (Convertida na Súmula n. 102)
233. Bancário. Chefe (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
O bancário no exercício da função de che
fia, que recebe gratificação não inferior a 1/3
do salário do cargo efetivo, está inserido na
exceção do § 2o do art. 224 da CLT, não fazen
do jus ao pagamento das sétima e oitava ho
ras como extras.
234. Bancário. Subchefe (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
235. D istrito Federal e autarquias. Corre
ção automática dos salários. Inaplicabilidade
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da Lei n. 6.708/79 (cancelada pela Res. n. 121,
de 28.10.2003)
236. Honorários periciais. Responsabilida
de (cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
237. Bancário. Tesoureiro (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
238. Bancário. Subgerente (cancelada pela
Res. n. 121, de 28.10.2003)
239. Bancário. Empregado de empresa de
processamento de dados (incorporadas as OJs
ns. 64 e 126 da SDI-1)
É bancário o empregado de empresa de pro
cessamento de dados que presta serviço a ban
co integrante do mesmo grupo econômico,
exceto quando a empresa de processamento
de dados presta serviços a banco e a empresas
não bancárias do mesmo grupo econômico
ou a terceiros, (primeira parte - ex-Súmula n.
239 - Res. n. 15/85; segunda parte - ex-OJs ns.
64 e 126 da SDI-1 - inseridas, respectivamen
te, em 13.09.1994 e 20.04.1998)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

240. Bancário. Gratificação de função e adi
cional por tempo de serviço
O adicional por tempo de serviço integra
o cálculo da gratificação prevista no art. 224,
§ 2o, da CLT.
241. Salário-utilidade. Alimentação
O vale para refeição, fornecido por força do
contrato de trabalho, tem caráter salarial, in
tegrando a remuneração do empregado, para
todos os efeitos legais.
242. Indenização adicional. Valor
A indenização adicional, prevista no art. 9o
da Lei n. 6.708, de 30.10.1979 e no art. 9o da
Lei n. 7.238, de 28.10.1984, corresponde ao sa
lário mensal, no valor devido na data da co
municação do despedimento, integrado pelos
adicionais legais ou convencionados, ligados
à unidade de tempo mês, não sendo compu
tável a gratificação natalina.
243. Opção pelo regime trabalhista. Su
pressão das vantagens estatutárias
Exceto na hipótese de previsão contratual
ou legal expressa, a opção do funcionário pú
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blico pelo regime trabalhista implica a re
núncia dos direitos inerentes ao regime esta
tutário.
244. Gestante. Estabilidade provisória (in
corporadas as OJs ns. 88 e 196 da SDI-1)
I - O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pa
gamento da indenização decorrente da esta
bilidade (art. 10, II, b, do ADCT). (ex-OJ n. 88
da SDI-1)
II - A garantia de emprego à gestante só au
toriza a reintegração se esta se der durante o
período de estabilidade. Do contrário, a ga
rantia restringe-se aos salários e demais direi
tos correspondentes ao período de estabilida
de. (ex-Súmula n. 244 - alterada pela Res. n.
121/2003)
III - A empregada gestante tem direito à es
tabilidade provisória prevista no art. 10, II, b ,
do Ato das Disposições Constitucionais Tran
sitórias, mesmo na hipótese de admissão me
diante contrato por tempo determinado.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

245. Depósito recursal. Prazo
O depósito recursal deve ser feito e com 
provado no prazo alusivo ao recurso. A interposição antecipada deste não prejudica a dilação legal.
246. Ação de cum prim ento. Trânsito em
julgado da sentença normativa
É dispensável o trânsito em julgado da sen
tença normativa para a propositura da ação
de cumprimento.
247. Quebra de caixa. Natureza jurídica
A parcela paga aos bancários sob a deno
minação “quebra de caixa” possui natureza sa
larial, integrando o salário do prestador de
serviços, para todos os efeitos legais.
248. Adicional de insalubridade. Direito
adquirido
A reclassificação ou a descaracterização da
insalubridade, por ato da autoridade compe
tente, repercute na satisfação do respectivo
adicional, sem ofensa a direito adquirido ou
ao princípio da irredutibilidade salarial.
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249. Aumento salarial setorizado. Tabela
ú n ic a (c a n c e la d a p ela Res. n . 121, de
28.10.2003)
250. Plano de classificação. Parcelas antigui
dade e desempenho. Aglutinação ao salário
(cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
251. Participação nos lucros. Natureza sa
larial (cancelada pela Res. n. 33, de 04.05.1994)
252. Funcionário público. Cedido. Reajus
te salarial (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
253. Gratificação semestral. Repercussões
A gratificação semestral não repercute no
cálculo das horas extras, das férias e do aviso -prévio, ainda que indenizados. Repercute,
contudo, pelo seu duodécimo na indenização
por antiguidade e na gratificação natalina.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

254. Salário-família. Termo inicial da obri
gação
O termo inicial do direito ao salário-famí
lia coincide com a prova da filiação. Se feita
em juízo, corresponde à data de ajuizamento
do pedido, salvo se comprovado que anterior
mente o empregador se recusara a receber a
respectiva certidão.
255. Substituição processual. Desistência
(cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
256. Contrato de prestação de serviços. Le
g alidade (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
257. Vigilante
O vigilante, contratado diretam ente por
banco ou por intermédio de empresas espe
cializadas, não é bancário.
258. Salário-utilidade. Percentuais
Os percentuais fixados em lei relativos ao
salário in n a tu ra apenas se referem às hipóte
ses em que o empregado percebe salário m í
nimo, apurando-se, nas demais, o real valor
da utilidade.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

259. Termo de conciliação. Ação rescisória
Só por ação rescisória é impugnável o ter
mo de conciliação previsto no parágrafo úni

co do art. 831 da CLT.
260. Salário-matemidade. Contrato de ex
p eriência (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
261. Férias proporcionais. Pedido de de
missão. C ontrato vigente há m enos de um
ano
0 empregado que se demite antes de com
plementar 12 (doze) meses de serviço tem di
reito a férias proporcionais.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8 1 0 .2 0 0 3 .

262. Prazo judicial. Notificação ou in ti
mação em sábado. Recesso forense (incorpo
rada a OJ n. 209 da SDI-1)
1 - Intimada ou notificada a parte no sába
do, o início do prazo se dará no primeiro dia
útil imediato e a contagem, no subsequente,
(ex-Súmula n. 262 - Res. n. 10/86)
II
- O recesso forense e as férias coletivas
dos Ministros do Tribunal Superior do Traba
lho suspendem os prazos recursais. (ex-OJ n.
209 da SDI-1 - inserida em 08.11.2000)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

263. Petição inicial. Indeferimento. Instru
ção obrigatória deficiente (nova redação em
decorrência do CPC/2015)
Salvo nas hipóteses do art. 330 do CPC de
2015 (art. 295 do CPC de 1973), o indeferi
mento da petição inicial, por encontrar-se de
sacompanhada de documento indispensável
à propositura da ação ou não preencher ou
tro requisito legal, somente é cabível se, após
intimada para suprir a irregularidade em 15
(quinze) dias, mediante indicação precisa do
que deve ser corrigido ou completado, a par
te não o fizer (art. 321 do CPC de 2015).
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

264. Hora suplementar. Cálculo
A remuneração do serviço suplementar é
composta do valor da hora normal, integra
do por parcelas de natureza salarial e acres
cido do adicional previsto em lei, contrato,
acordo, convenção coletiva ou sentença nor
mativa.
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265. Adicional noturno. Alteração de tu r
no de trabalho. Possibilidade de supressão
A transferência para o período diurno de
trabalho implica a perda do direito ao adicio
nal noturno.
266. Recurso de revista. Admissibilidade.
Execução de sentença
A admissibilidade do recurso de revista in
terposto de acórdão proferido em agravo de
petição, na liquidação de sentença ou em pro
cesso incidente na execução, inclusive os em
bargos de terceiro, depende de demonstração
inequívoca de violência direta à Constituição
Federal.
267. Bancário. Valor do salário-hora. Divi
sor (cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
268. Prescrição. Interrupção. Ação traba
lhista arquivada
A ação trabalhista, ainda que arquivada, in
terrompe a prescrição somente em relação aos
pedidos idênticos.
R e d a çõ o

dado

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

269. D iretor eleito. Côm puto do período
como tempo de serviço
O empregado eleito para ocupar cargo de
diretor tem o respectivo contrato de trabalho
suspenso, não se computando o tempo de ser
viço desse período, salvo se permanecer a su
bordinação jurídica inerente à relação de em
prego.
270. Representação processual. Mandato
expresso. Ausência de firma reconhecida (can
celada pela Res. n. 49, de 24.08.1995)
271. Substituição processual. Adicionais de
insalubridade e de periculosidade (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
272. Agravo de instrumento. Traslado de
fic ie n te (cancelada pela Res. n . 121, de
28.10.2003)
273. Constitucionalidade. Decretos-leis ns.
2.012/83 e 2.045/83 (cancelada pela Res. n.
121, de 28.10.2003)
274. (Convertida na Súmula n. 6)
275. Prescrição. Desvio de função e reenquadram ento (incorporada a OJ n. 144 da
SDI-1)
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I - Na ação que objetive corrigir desvio fun
cional, a prescrição só alcança as diferenças
salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos
que precedeu o ajuizamento. (ex-Súmula n.
275 - alterada pela Res. n. 121/2003)
II - Em se tratando de pedido de reenquadramento, a prescrição é total, contada da data
do enquadramento do empregado. (ex-OJ n.
144 da SDI-1 - inserida em 27.11.1998)
R e d a çõ o

dada

p elo

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

276. Aviso-prévio. Renúncia pelo em pre
gado
O direito ao aviso-prévio é irrenunciável
pelo empregado. O pedido de dispensa de cum
primento não exime o empregador de pagar
o respectivo valor, salvo comprovação de ha
ver o prestador dos serviços obtido novo em
prego.
277. Convenção coletiva de trabalho ou
acordo coletivo de trabalho. Eficácia. Ultratividade
As cláusulas normativas dos acordos cole
tivos ou convenções coletivas integram os con
tratos individuais de trabalho e somente po
derão ser modificadas ou suprimidas mediante
negociação coletiva de trabalho.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

278. Embargos de declaração. Omissão no
julgado
A natureza da omissão suprida pelo julga
mento de embargos declaratórios pode oca
sionar efeito modificativo no julgado.
279. Recurso contra sentença normativa.
Efeito suspensivo. Cassação
A cassação de efeito suspensivo concedido
a recurso interposto de sentença normativa
retroage à data do despacho que o deferiu.
280. Convenção coletiva. Sociedade de
economia mista. Audiência prévia do órgão
oficial com petente (cancelada pela Res. n.
2/90)
281. Piso salarial. Professores (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
282. Abono de faltas. Serviço médico da
empresa
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Ao serviço médico da empresa ou ao m an
tido por esta última mediante convênio com
pete abonar os primeiros 15 (quinze) dias de
ausência ao trabalho.
283. Recurso adesivo. Pertinência no pro
cesso do trabalho. Correlação de matérias
0 recurso adesivo é compatível com o pro
cesso do trabalho e cabe, no prazo de 8 (oito)
dias, nas hipóteses de interposição de recurso
ordinário, de agravo de petição, de revista e
de embargos, sendo desnecessário que a m a
téria nele veiculada esteja relacionada com a
do recurso interposto pela parte contrária.
284. Correção monetária. Empresas em li
quidação. Lei n. 6.024/74 (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
285. Recurso de revista. Admissibilidade
parcial pelo juiz-presidente do Tribunal Re
gional do Trabalho. Efeito (cancelada pela
Res. n. 204, de 15.03.2016)
286. Sindicato. Substituição processual.
Convenção e acordo coletivos
A legitimidade do sindicato para propor
ação de cum prim ento estende-se também à
observância de acordo ou de convenção cole
tivos.
R edaçÕ o d a d a p ela Res. n. 98, d e 11.09.2000.

287. Jornada de trabalho. Gerente bancá
rio
A jornada de trabalho do empregado de
banco gerente de agência é regida pelo art. 224,
§ 2o, da CLT. Quanto ao gerente-geral de agên
cia bancária, presume-se o exercício de encar
go de gestão, aplicando-se-lhe o art. 62 da CLT.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

288. Complementação dos proventos da
aposentadoria (nova redação para o item I e
acrescidos os itens III e IV em decorrência do
ju lg a m e n to d o p ro c e s s o T S T -E -E D -RR-235-20.2010.5.20.0006 pelo Tribunal Ple
no cm 12.04.2016)
1 - A complementação dos proventos de
aposentadoria, instituída, regulamentada e
paga diretamente pelo empregador, sem vín
culo com as entidades de previdência privada
fechada, é regida pelas norm as em vigor na

data de admissão do empregado, ressalvadas
as alterações que forem mais benéficas (art.
468 da CLT).
R e d a çã o d a d a p ela Res. n. 2 0 7 / 20 16 .

II - Na hipótese de coexistência de dois re
gulamentos de planos de previdência comple
mentar, instituídos pelo empregador ou por
entidade de previdência privada, a opção do
beneficiário por um deles tem efeito jurídico
de renúncia às regras do outro.
A crescentado

p ela

Res.

n.

193,

de

11.12.2013.

III - Após a entrada em vigor das Leis Com
plementares ns. 108 e 109, de 29.05.2001, reger-se-á a complementação dos proventos de
aposentadoria pelas normas vigentes na data
da implementação dos requisitos para obten
ção do benefício, ressalvados o direito adqui
rido do participante que anteriormente im 
plementara os requisitos para o benefício e o
direito acumulado do empregado que até en
tão não preenchera tais requisitos.
A crescentado p e la Res. n. 2 07 / 20 16 .

IV - O entendimento da primeira parte do
item III aplica-se aos processos em curso no
Tribunal Superior do Trabalho em que, em
12.04.2016, ainda não haja sido proferida de
cisão de mérito por suas Turmas e Seções.
A crescentado p e la Res. n. 2 07 / 20 16 .

289. Insalubridade. Adicional. Fornecimen
to do aparelho de proteção. Efeito
O simples fornecim ento do aparelho de
proteção pelo empregador não o exime do pa
gamento do adicional de insalubridade. Ca
be-lhe tomar as medidas que conduzam à di
minuição ou eliminação da nocividade, entre
as quais as relativas ao uso efetivo do equipa
mento pelo empregado.
290. Gorjetas. Natureza jurídica. Ausência
de distinção quanto à forma de recebimento
(cancelada pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
291. Horas extras. Habitualidade. Supres
são. Indenização
A supressão total ou parcial, pelo emprega
dor, de serviço suplementar prestado com ha
bitualidade, durante pelo menos 1 (um) ano,
assegura ao empregado o direito à indeniza
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ção correspondente ao valor de 1 (um ) mês
das horas suprimidas, total ou parcialmente,
para cada ano ou fração igual ou superior a
seis meses de prestação de serviço acima da
jornada normal. O cálculo observará a média
das horas suplementares nos últimos 12 (doze)
meses anteriores à mudança, multiplicada pelo
valor da hora extra do dia da supressão.
Redaçõo dada
24.05.2011.

p ela

Res.

n.

174,

de

292. Adicional de insalubridade. Trabalha
d o r ru ral (cancelada pela Res. n. 121, de
28.10.2003)
293. Adicional de insalubridade. Causa de
pedir. Agente nocivo diverso do apontado na
inicial
A verificação mediante perícia de presta
ção de serviços em condições nocivas, consi
derado agente insalubre diverso do apontado
na inicial, não prejudica o pedido de adicio
nal de insalubridade.
294. Prescrição. Alteração contratual. Tra
balhador urbano
Tratando-se de ação que envolva pedido de
prestações sucessivas decorrente de alteração
do pactuado, a prescrição é total, exceto quan
do o direito à parcela esteja também assegu
rado por preceito de lei.
295. Aposentadoria espontânea. Depósito
do FGTS. Período anterior à opção (cancela
da pela Res. n. 152, de 17.11.2008)
296. Recurso. Divergência jurisprudencial.
Especificidade (incorporada a OJ n. 37 da SDI1)
I - A divergência jurisprudencial ensejadora da admissibilidade, do prosseguimento e
do conhecimento do recurso há de ser espe
cífica, revelando a existência de teses diversas
na interpretação de um mesmo dispositivo le
gal, embora idênticos os fatos que as enseja
ram. (ex-Súmula n. 296 - Res. n. 6/89)
II - Não ofende o art. 896 da CLT decisão
de Turma que, examinando premissas concre
tas de especificidade da divergência colacionada no apelo revisional, conclui pelo conheci
mento ou desconhecimento do recurso. (ex-OJ
n. 37 da SDI-1 - inserida em 01.02.1995)
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Redaçõo d a d a pela Res. n. 129, de 05.04.2005.

297. Prcqucstionam cnto. O portunidade.
Configuração
I - Diz-se prequestionada a m atéria ou
questão quando na decisão impugnada haja
sido adotada, explicitamente, tese a respeito.
II - Incumbe à parte interessada, desde que
a matéria haja sido invocada no recurso prin
cipal, opor embargos declaratórios objetivan
do o pronunciamento sobre o tema, sob pena
de preclusão.
III - Considera-se prequestionada a questão
jurídica invocada no recurso principal sobre a
qual se omite o Tribunal de pronunciar tese,
não obstante opostos embargos de declaração.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

298. Ação rescisória. Violação a disposição
de lei. Pronunciamento explícito
I - A conclusão acerca da ocorrência de vio
lação literal a disposição de lei pressupõe pro
nunciamento explícito, na sentença rescindenda, sobre a matéria veiculada.
II - O pronunciam ento explícito exigido
em ação rescisória diz respeito à matéria e ao
enfoque específico da tese debatida na ação, e
não, necessariamente, ao dispositivo legal tido
por violado. Basta que o conteúdo da norma
reputada violada haja sido abordado na deci
são rescindenda para que se considere preen
chido o pressuposto.
III - Para efeito de ação rescisória, considera-se pronunciada explicitamente a maté
ria tratada na sentença quando, examinando
remessa de ofício, o Tribunal simplesmente a
confirma.
IV - A sentença meramente homologatória, que silencia sobre os motivos de conven
cimento do juiz, não se mostra rescindível, por
ausência de pronunciamento explícito.
V - Não é absoluta a exigência de pronun
ciamento explícito na ação rescisória, ainda
que esta tenha por fundam ento violação de
dispositivo de lei. Assim, prescindível o pro
nunciamento explícito quando o vício nasce
no próprio julgamento, como se dá com a sen
tença extra , citra c ultra p etita .
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Redação dada
06.02.2012.

p ela

Res.

n.

177,

de

299. Ação rescisória. Decisão rescindenda.
Trânsito em julgado. Comprovação. Efeitos
(nova redação do item II em decorrência do
CPC/2015)
I - É indispensável ao processamento da
ação rescisória a prova do trânsito em julga
do da decisão rescindenda. (ex-Súmula n. 299 Res. n. 8/89)
II - Verificando o relator que a parte inte
ressada não juntou à inicial o documento comprobatório, abrirá prazo de 15 (quinze) dias
para que o faça (art. 321 do CPC de 2015), sob
pena de indeferimento. (ex-Súmula n. 299 Res. n. 8/89)
Redação dada
22.08.2016.

p elo

Res.

n.

211,

de

III - A comprovação do trânsito em julga
do da decisão rescindenda é pressuposto pro
cessual indispensável ao tempo do ajuizamento da ação rescisória. Eventual trânsito em
julgado posterior ao ajuizamento da ação res
cisória não reabilita a ação proposta, na me
dida em que o ordenamento jurídico não con
templa a ação rescisória preventiva. (ex-OJ n.
106 da SDI-2)
IV - O pretenso vício de intimação, poste
rior à decisão que se pretende rescindir, se efeti
vamente ocorrido, não permite a formação da
coisa julgada material. Assim, a ação rescisó
ria deve ser julgada extinta, sem julgamento
do mérito, por carência de ação, por inexistir
decisão transitada cm julgado a ser rescindi
da. (ex-O J n. 96 da SDI-2 - inserida em
27.09.2002)
Redação dada
04.08.2005.

p ela

Res.

n.

137,

0 fato de o empregado não possuir diplo
ma de profissionalização de auxiliar de labo
ratório não afasta a observância das normas
da Lei n. 3.999, de 15.12.1961, uma vez com
provada a prestação de serviços na atividade.
302. Processo adm inistrativo (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
303. Fazenda Pública. Reexame necessário
(nova redação em decorrência do CPC/2015)
1 - Em dissídio individual, está sujeita ao
reexame necessário, mesmo na vigência da
Constituição Federal de 1988, decisão contrá
ria à Fazenda Pública, salvo quando a conde
nação não ultrapassar o valor corresponden
te a:
Redação dada pela Res. 211, d e 22.08.2016.
a ) 1.000 (m il) salários m ínim os para a

União e as respectivas autarquias e fundações
de direito público;
Redação dada pela Res. 211, d e 22.08.2016.
b) 500 (quinhentos) salários mínimos para

os Estados, o Distrito Federal, as respectivas au
tarquias e fundações de direito público e os Mu
nicípios que constituam capitais dos Estados;
Redação dada p ela Res. 211, d e 22.08.2016.
c) 100 (cem) salários mínimos para todos

os demais Municípios e respectivas autarquias
e fundações de direito público.
Acrescentada p ela Res. 211, d e 22.08.2016.

II
- Também não se sujeita ao duplo grau
de jurisdição a decisão fundada em:
Redação dada p ela Res. 211, d e 22.08.2016.
a ) súmula ou orientação jurisprudencial

do Tribunal Superior do Trabalho;
Acrescentada p ela Res. 211, d e 22.08.2016.
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribu

de

nal Federal ou pelo Tribunal Superior do Tra
balho em julgamento de recursos repetitivos;

300. Competência da Justiça do Trabalho.
Cadastramento no PIS
Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar ações ajuizadas por empregados em face
de empregadores relativas ao cadastramento
no Programa de Integração Social (PIS).
301. Auxiliar de laboratório. Ausência de
diploma. Efeitos

Acrescentada p ela Res. 211, d e 22.08.2016.
c) entendimento firmado cm incidente de

resolução de demandas repetitivas ou de as
sunção de competência;
Acrescentada p ela Res. 211, d e 22.08.2016.
d ) entendimento coincidente com orienta

ção vinculante firmada no âmbito adminis
trativo do próprio ente público, consolidada
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em manifestação, parecer ou súmula adminis
trativa.
A crescentada p e la Res. 211, d e 2 2.08.2016.

III - Em ação rescisória, a decisão proferi
da pelo Tribunal Regional do Trabalho está
sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigató
rio quando desfavorável ao ente público, ex
ceto nas hipóteses dos incisos anteriores, (ex-OJ n. 71 da SDI-1)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

211,

de

2 2.0 8.2 01 6 .

IV - Em mandado de segurança, somente
cabe reexame necessário se, na relação proces
sual, figurar pessoa jurídica de direito públi
co como parte prejudicada pela concessão da
ordem. Tal situação não ocorre na hipótese de
figurar no feito como im petrante e terceiro
interessado pessoa de direito privado, ressal
vada a hipótese de matéria administrativa, (ex-OJs ns. 72 e 73 da SDI-1).
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

211,

de

2 2.0 8.2 01 6 .

304. Correção monetária. Empresas em li
quidação. Art. 46 do ADCT/CF
Os débitos trabalhistas das entidades sub
metidas aos regimes de intervenção ou liqui
dação extrajudicial estão sujeitos a correção
monetária desde o respectivo vencimento até
seu efetivo pagamento, sem interrupção ou
suspensão, não incidindo, entretanto, sobre
tais débitos, juros de mora.
305. Fundo de Garantia do Tempo de Ser
viço. Incidência sobre o aviso-prévio
O pagamento relativo ao período de aviso-prévio, trabalhado ou não, está sujeito a con
tribuição para o FGTS.
306. Indenização adicional. Pagamento de
vido com fundam ento nos arts. 9o da Lei n.
6.708/79 e 9o da Lei n. 7.238/84 (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
307. Juros. Irretroatividade do Decreto-lei
n. 2.322, de 26.02.1987
A fórmula de cálculo de juros prevista no
Decreto-lei n. 2.322, de 26.02.1987 somente é
aplicável a partir de 27.02.1987. Q uanto ao
período anterior, deve-se observar a legisla
ção então vigente.
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308. Prescrição quinquenal (incorporada a
OJ n. 204 da SDI-1)
I - Respeitado o biênio subsequente à cessa
ção contratual, a prescrição da ação trabalhista
concerne às pretensões imediatamente anterio
res a cinco anos, contados da data do ajuizamento da reclamação e, não, às anteriores ao
quinquênio da data da extinção do contrato.
(ex-OJ n. 204 da SDI-1- inserida em 08.11.2000)
II - A norma constitucional que ampliou
o prazo de prescrição da ação trabalhista para
5 (cinco) anos é de aplicação imediata e não
atinge pretensões já alcançadas pela prescri
ção bienal quando da promulgação da CF/88.
(ex-Súmula n. 308 - Res. n. 6/92)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

309. Vigia portuário. Terminal privativo.
Não obrigatoriedade de requisição
Tratando-se de terminais privativos desti
nados à navegação de cabotagem ou de longo
curso, não é obrigatória a requisição de vigia
portuário indicado por sindicato.
310. Substituição processual Sindicato (can
celada pela Res. n. 119, de 25.09.2003)
311. Benefício previdenciário a dependen
te de ex-empregado. Correção monetária. Le
gislação aplicável
O cálculo da correção monetária inciden
te sobre débitos relativos a benefícios previdenciários devidos a dependentes de ex-em
pregado pelo empregador, ou por entidade de
previdência privada a ele vinculada, será o pre
visto na Lei n. 6.899, de 08.04.1981.
312. Constitucionalidade. Alínea b do art.
896 da CLT
É constitucional a alínea b do art. 896 da
CLT, com a redação dada pela Lei n. 7.701, de
21.12.1988.
313. Complementação de aposentadoria.
Proporcionalidade. Banespa
A complementação de aposentadoria, pre
vista no art. 106, e seus parágrafos, do regu
lamento de pessoal editado em 1965, só é in
tegral para os em pregados que tenham 30
(trinta) ou mais anos de serviços prestados
exclusivamente ao banco.
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314. Indenização adicional. Verbas resci
sórias. Salário corrigido
Se ocorrer a rescisão contratual no período
de 30 (trinta) dias que antecede à data-base,
observado a Súmula n. 182 do TST, o pagamen
to das verbas rescisórias com o salário já cor
rigido não afasta o direito à indenização adi
cional prevista nas Leis ns. 6.708, de 30.10.1979
e 7.238, de 28.10.1984.
315. IPC de m arço/90. Lei n. 8.030, de
12.04.1990 (Plano Collor). Inexistência de di
reito adquirido
A partir da vigência da Medida Provisória
n. 154, de 15.03.1990, convertida na Lei n.
8.030, de 12.04.1990, não se aplica o IPC de
março de 1990, de 84,32% (oitenta e quatro
vírgula trinta e dois por cento), para a corre
ção dos salários, porque o direito ainda não
se havia incorporado ao patrimônio jurídico
dos trabalhadores, incxistindo ofensa ao inci
so XXXVI do art. 5o da CF/88.
316. IP C de ju n h o /8 7 . D ecreto -lei n.
2.335/87 (Plano Bresser). Existência de direi
to adquirido (cancelada pela Res. n. 37, de
16.11.1994)
317. URP de fevereiro/89. Lei n. 7.730/89
(Plano Verão). Existência de direito adqui
rido (cancelada pela Res. n. 37, de 16.11.1994)
318. Diárias. Base de cálculo para sua in
tegração no salário
Tratando-se de empregado mensalista, a in
tegração das diárias no salário deve ser feita
tomando-se por base o salário mensal por ele
percebido e não o valor do dia de salário, so
mente sendo devida a referida integração quan
do o valor das diárias, no mês, for superior à
metade do salário mensal.
319. Reajustes salariais (“gatilhos”). Apli
cação aos servidores públicos contratados sob
a égide da legislação trabalhista
Aplicam-se aos servidores públicos, con
tratados sob o regime da CLT, os reajustes de
correntes da correção autom ática dos salá
rios pelo mecanismo denominado “gatilho”,
de que tratam os Decretos-leis ns. 2.284, de
10.03.1986, e 2.302, de 21.11.1986.

320. Horas in itinere. Obrigatoriedade de
computo na jornada de trabalho
O fato de o empregador cobrar, parcialmen
te ou não, importância pelo transporte forne
cido, para local de difícil acesso ou não servi
do por transporte regular, não afasta o direito
à percepção das horas in itinere.
321. Decisão administrativa. Recurso (can
celada pela Res. n. 135, de 30.06.2005)
322. Diferenças salariais. Planos econômi
cos. Limite
Os reajustes salariais decorrentes dos cha
mados “gatilhos” e URPs, previstos legalmen
te como antecipação, são devidos tão somen
te até a data-base de cada categoria.
323. URP de abril e maio de 1988. Decre
to-lei n. 2.425/88 (cancelada pela Res. n. 38,
de 16.11.1994)
324. (Convertida na Súmula n. 90)
325. (Convertida na Súmula n. 90)
326. Complementação de aposentadoria.
Prescrição total
A pretensão à complementação de aposenta
doria jamais recebida prescreve em 2 (dois) anos
contados da cessação do contrato de trabalho.
R e d a çõ o

dada

p e la Res.

n.

174,

de

2 4.05.2011.

327. Complementação de aposentadoria.
Diferenças. Prescrição parcial
A pretensão a diferenças de complementa
ção de aposentadoria sujeita-se à prescrição
parcial e quinquenal, salvo se o pretenso di
reito decorrer de verbas não recebidas no cur
so da relação de emprego e já alcançadas pela
prescrição, à época da propositura da ação.
R e d a çõ o

dada

p e la Res.

n.

174,

de

2 4.05.2011.

328. Férias. Terço constitucional
O pagamento das férias, integrais ou pro
porcionais, gozadas ou não, na vigência da
CF/88, sujeita-se ao acréscimo do terço pre
visto no respectivo art. 7o, XVII.
329. Honorários advocatícios. Art. 133 da
CF/88
Mesmo após a promulgação da CF/88, per
manece válido o entendimento consubstan
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ciado na Súmula n. 219 do Tribunal Superior
do Trabalho.
330. Quitação. Validade
A quitação passada pelo empregado, com
assistência de entidade sindical de sua catego
ria, ao empregador, com observância dos requi
sitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da
CLT, tem eficácia liberatória em relação às par
celas expressamente consignadas no recibo,
salvo se oposta ressalva expressa e especifica
da ao valor dado à parcela ou parcelas impug
nadas.
I - A quitação não abrange parcelas não
consignadas no recibo de quitação e, conse
quentemente, seus reflexos em outras parce
las, ainda que estas constem desse recibo.
II - Quanto a direitos que deveriam ter sido
satisfeitos durante a vigência do contrato de
trabalho, a quitação é válida em relação ao pe
ríodo expressamente consignado no recibo de
quitação.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

108,

de

0 5.0 4.2 00 1 .

331. Contrato de prestação de serviços. Le
galidade
I - A contratação de trabalhadores por em
presa interposta é ilegal, formando-se o vín
culo diretamente com o tom ador dos servi
ços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei
n. 6.019, de 03.01.1974).
II - A contratação irregular de trabalhador,
mediante empresa interposta, não gera víncu
lo de emprego com os órgãos da administra
ção pública direta, indireta ou fundacional
(art. 37, II, da CF/88).
III - Não forma vínculo de emprego com
o tomador a contratação de serviços de vigi
lância (Lei n. 7.102, de 20.06.1983) e de con
servação e limpeza, bem como a de serviços
especializados ligados à atividade-meio do to
mador, desde que inexistente a pessoalidade e
a subordinação direta.
IV - O inadimplemento das obrigações tra
balhistas, por parte do empregador, implica a
responsabilidade subsidiária do tomador dos
serviços quanto àquelas obrigações, desde que

|

985

haja participado da relação processual e cons
te também do título executivo judicial.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

174,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

V - Os entes integrantes da Administração
Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV,
caso evidenciada a sua conduta culposa no
cumprimento das obrigações da Lei n. 8.666,
de 21.06.1993, especialmente na fiscalização
do cumprimento das obrigações contratuais
e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decor
re de mero inadimplemento das obrigações
trabalhistas assumidas pela empresa regular
mente contratada.
A crescentado p ela Res. n. 174, d e 2 4.0 5.2 01 1 .

VI - A responsabilidade subsidiária do to
mador de serviços abrange todas as verbas de
correntes da condenação referentes ao período
da prestação laborai.
Acrescentado p ela Res. n. 174, de 24.05.2011.

332. Complementação de aposentadoria.
Petrobras. Manual de Pessoal. Norma programática
As normas relativas à complementação de
aposentadoria, inseridas no Manual de Pes
soal da Petrobras, têm caráter meramente programático, delas não resultando direito à re
ferida complementação.
333. Recursos de revista. Conhecimento
Não ensejam recurso de revista decisões su
peradas por iterativa, notória e atual jurispru
dência do Tribunal Superior do Trabalho.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

155,

de

18.02.2009.

334. Competência. Ação de cumprimento.
Sindicato. Desconto assistencial (cancelada
pela Res. n. 59, de 20.06.1996)
335. Embargos para a Seção Especializada
em Dissídios Individuais contra decisão em
agravo de instrumento oposto a despacho denegatório de recurso de revista (cancelada
pela Res. n. 121, de 28.10.2003)
336. Constitucionalidade. § 2o do art. 9o
do Decreto-lei n. 1.971, de 30.11.1982
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R ed açd o d a d a p e la Res. n. 185, de
É constitucional o § 2o do art. 9o do Decre
14.09.2012.
to-lei n. 1.971, de 30.11.1982, com a redação
338. Jornada de trabalho. Registro, ô n u s
dada pelo Decreto-lei n. 2.100, de 28.12.1983.
337.
Comprovação de divergência juris-da prova (incorporadas as OJs ns. 234 e 306
prudencial. Recursos de revista e de embar da SDI-1)
I - É ônus do empregador que conta com
gos (incorporada a OJ n. 317 da SDI-1)
mais
de 10 (dez) empregados o registro da
I - Para comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recor jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2o,
da CLT. A não apresentação injustificada dos
rente:
a) Junte certidão ou cópia autenticada do controles de frequência gera presunção rela
acórdão paradigma ou cite a fonte oficial ou tiva de veracidade da jornada de trabalho, a
o repositório autorizado em que foi publica qual pode ser elidida por prova em contrário.
(ex-Súm ula n. 338 - alterada pela Res. n.
do; e
b) Transcreva, nas razões recursais, as emen 121/2003)
II - A presunção de veracidade da jornada
tas e/ou trechos dos acórdãos trazidos à con
de
trabalho, ainda que prevista em instrumen
figuração do dissídio, demonstrando o confli
to de teses que justifique o conhecimento do to normativo, pode ser elidida por prova em
recurso, ainda que os acórdãos já se encon contrário. (ex-OJ n. 234 da SDI-1 - inserida
trem nos autos ou venham a ser juntados com em 20.06.2001)
III - Os cartões de ponto que demonstram
o recurso. (ex-Súmula n. 337 - alterada pela
horários de entrada e saída uniformes são in
Res. n. 121/2003)
II - A concessão de registro de publicação válidos como meio de prova, invertendo-se o
como repositório autorizado de jurisprudên ônus da prova, relativo às horas extras, que
cia do TST torna válidas todas as suas edições passa a ser do empregador, prevalecendo a jor
nada da inicial se dele não se desincumbir. (exanteriores. (ex-OJ n. 317 da SDI-1)
-OJ n. 306 da SDI-1)
R e d a çd o d a d a p e la Res. n.
129, de
0 5.0 4.2 00 5 .

III - A mera indicação da data de publica
ção, cm fonte oficial, de arcsto paradigma é
inválida para comprovação de divergência jurisprudencial, nos termos do item I, a, desta
súmula, quando a parte pretende demonstrar
o conflito de teses mediante a transcrição de
trechos que integram a fundam entação do
acórdão divergente, uma vez que só se publi
cam o dispositivo e a em enta dos acórdãos,
(incluída pela Res. n. 173/2010)
IV - É válida para a comprovação da diver
gência jurisprudencial justificadora do recur
so a indicação de aresto extraído de repositó
rio oficial na internet, desde que o recorrente:
a) transcreva o trecho divergente;
b) aponte o sítio de onde foi extraído; e
c) decline o número do processo, o órgão
prolator do acórdão e a data da respectiva pu
blicação no D iário Eletrônico da Justiça do Tra
balho.

R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

339. CIPA. Suplente. Garantia de empre
go. CF/88 (incorporadas as OJs ns. 25 e 329
da SDI-1)
I - O suplente da CIPA goza da garantia de
emprego prevista no art. 10, II, a , do ADCT a
partir da promulgação da Constituição Fe
deral de 1988. (ex-Súmula n. 339 - Res. n.
39/94 - e ex-OJ n. 25 da SDI-1 - inserida em
29.03.1996)
II - A estabilidade provisória do cipeiro não
constitui vantagem pessoal, mas garantia para
as atividades dos membros da CIPA, que so
mente tem razão de ser quando em atividade
a empresa. Extinto o estabelecimento, não se
verifica a despedida arbitrária, sendo impossí
vel a reintegração e indevida a indenização do
período estabilitário. (ex-OJ n. 329 da SDI-1)
R e d a çd o

dada

05.0 4.2 00 5 .

p e la

Res.

n.

129,

de
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340. Comissionista. Horas extras
O empregado, sujeito a controle de horá
rio, remunerado à base de comissões, tem di
reito ao adicional de, no mínimo, 50% (cin
quenta por cento) pelo trabalho em horas
extras, calculado sobre o valor-hora das co
missões recebidas no mês, considerando-se
como divisor o número de horas efetivamen
te trabalhadas.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

341. Honorários do assistente técnico
A indicação do perito assistente é faculda
de da parte, a qual deve responder pelos res
pectivos honorários, ainda que vencedora no
objeto da perícia.
342. Descontos salariais. Art. 462 da CLT
Descontos salariais efetuados pelo empre
gador, com a autorização prévia e por escrito
do empregado, para ser integrado em planos
de assistência odontológica, médico-hospitalar, de seguro, de previdência privada, ou de
entidade cooperativa, cultural ou recreativo-associativa de seus trabalhadores, em seu be
nefício e de seus dependentes, não afrontam
o disposto no art. 462 da CLT, salvo se ficar
demonstrada a existência de coação ou de ou
tro defeito que vicie o ato jurídico.
343. Bancário. Hora de salário (cancelada
pela Res. n. 185, de 14.09.2012)
344. Salário-família. Trabalhador rural
O salário-família é devido aos trabalhado
res rurais somente após a vigência da Lei n.
8.213, de 24.07.1991.
345. Bandepe. Regulamento Interno de Pes
soal não confere estabilidade aos empregados
O Regulamento Interno de Pessoal (RIP)
do Banco do Estado de Pernambuco - Ban
depe, na parte que trata de seu regime disci
plinar, não confere estabilidade aos seus em
pregados.
346. Digitador. Intervalos intrajornada.
Aplicação analógica do art. 72 da CLT
Os digitadores, por aplicação analógica do
art. 72 da CLT, equiparam-se aos trabalhado
res nos serviços de mecanografia (datilogra
fia, escrituração ou cálculo), razão pela qual
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têm direito a intervalos de descanso de 10 (dez)
minutos a cada 90 (noventa) de trabalho con
secutivo.
347. Horas extras habituais. Apuração. Mé
dia física
O cálculo do valor das horas extras habi
tuais, para efeito de reflexos em verbas traba
lhistas, observará o número de horas efetiva
mente prestadas e a ele aplica-se o valor do
salário-hora da época do pagamento daque
las verbas.
348. Aviso-prévio. Concessão na fluência
da garantia de emprego. Invalidade
É inválida a concessão do aviso-prévio na
fluência da garantia de emprego, ante a in
compatibilidade dos dois institutos.
349. Acordo de compensação de horário
em atividade insalubre, celebrado por acor
do coletivo. Validade (cancelada pela Res. n.
174, de 24.05.2011)
350. Prescrição. Termo inicial. Ação de cum
primento. Sentença normativa
O prazo de prescrição com relação à ação
de cum prim ento de decisão norm ativa flui
apenas da data de seu trânsito em julgado.
351. Professor. Repouso semanal remune
rado. Art. 7o, § 2o, da Lei n. 605, de 05.01.1949
e art. 320 da CLT
O professor que recebe salário mensal à base
de hora-aula tem direito ao acréscimo de 1/6
a título de repouso semanal remunerado, con
siderando-se para esse fim o mês de quatro
semanas e meia.
352. Custas. Prazo para comprovação (can
celada pela Res. n. 114, de 21.11.2002)
353. Embargos. Agravo. Cabimento (atua
lizada em decorrência do CPC/2015)
Não cabem embargos para a Seção de Dis
sídios Individuais de decisão de Turma profe
rida cm agravo, salvo:
a ) da decisão que não conhece de agravo
de instrumento ou de agravo pela ausência de
pressupostos extrínsecos;
b ) da decisão que nega provimento a agra
vo contra decisão monocrática do Relator, em
que se proclamou a ausência de pressupostos
extrínsecos de agravo de instrumento;
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c) para revisão dos pressupostos extrínsecos
de admissibilidade do recurso de revista, cuja
ausência haja sido declarada originariamente
pela Turma no julgamento do agravo;
d) para impugnar o conhecimento de agra
vo de instrumento;
e) para im pugnar a imposição de multas
previstas nos arts. 1.021, § 4o, do CPC de 2015
ou 1.026, § 2o, do CPC de 2015 (art. 538, pa
rágrafo único, do CPC de 1973, ou art. 557, §
2°, do CPC de 1973).
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 08,

de

19.04.2016.
f ) contra decisão de Turma proferida em

agravo em recurso de revista, nos termos do
a r t 894, II, da CLT.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

189,

de

27.02.2013.

354. Gorjetas. Natureza jurídica. Repercus
sões
As gorjetas, cobradas pelo empregador na
nota de serviço ou oferecidas espontaneamen
te pelos clientes, integram a remuneração do
empregado, não servindo de base de cálculo
para as parcelas de aviso-prévio, adicional no
turno, horas extras e repouso semanal remu
nerado.
355. Conab. Estabilidade. Aviso Direh n. 2
de 12.12.1984
O aviso Direh n. 2, de 12.12.1984, que con
cedia estabilidade aos empregados da Conab,
não tem eficácia, porque não aprovado pelo
Ministério ao qual a empresa se subordina.
356. Alçada recursal. Vinculação ao salário
mínimo
O art. 2o, § 4o, da Lei n. 5.584, de 26.06.1970,
foi recepcionado pela CF/88, sendo lícita a fi
xação do valor da alçada com base no salário
mínimo.
357. Testemunha. Ação contra a mesma re
clamada. Suspeição
Não torna suspeita a testemunha o simples
fato de estar litigando ou de ter litigado con
tra o mesmo empregador.
358. Radiologista. Salário profissional. Lei
n. 7.394, de 29.10.1985

O salário profissional dos técnicos em ra
diologia é igual a 2 (dois) salários mínimos e
não a 4 (quatro).
359. Substituição processual. Ação de cum
primento. Art. 872, parágrafo único, da CLT.
Federação. Legitimidade (cancelada pela Res.
n. 121, de 28.10.2003)
360. Turnos ininterruptos de revezamen
to. Intervalos intrajornada e semanal
A interrupção do trabalho destinada a re
pouso e alimentação, dentro de cada turno,
ou o intervalo para repouso semanal, não des
caracteriza o turno de revezamento com jor
nada de 6 (seis) horas previsto no art. 7o, XIV,
da CF/88.
361. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Exposição intermitente
0 trabalho exercido em condições perigo
sas, embora de forma intermitente, dá direito
ao empregado a receber o adicional de peri
culosidade de forma integral, porque a Lei n.
7.369, de 20.09.1985, não estabeleceu nenhu
ma proporcionalidade em relação ao seu pa
gamento.
362. FGTS. Prescrição, (redação alterada
na sessão do Tribunal Pleno realizada em
09.06.2015)
1 - Para os casos em que a ciência da lesão
ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal
a prescrição do direito de reclamar contra o não
recolhimento de contribuição para o FGTS,
observado o prazo de dois anos após o térmi
no do contrato;
II
- Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, apli
ca-se o prazo prescricional que se consumar
primeiro: trinta anos, contados do termo ini
cial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF).
Redação dada
09.06.2015.

p eta

Res.

n.

198,

de

363. Contrato nulo. Efeitos
A contratação de servidor público, após a
CF/88, sem prévia aprovação em concurso pú
blico, encontra óbice no respectivo art. 37, II
e § 2o, somente lhe conferindo direito ao pa
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gamento da contraprestação pactuada, em re
lação ao número de horas trabalhadas, respei
tado o valor da hora do salário mínimo, e dos
valores referentes aos depósitos do FGTS.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

121,

de

2 8.1 0.2 00 3 .

R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

174,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

II - Não é válida a cláusula de acordo ou
convenção coletiva de trabalho fixando o adi
cional de periculosidade em percentual infe
rior ao estabelecido em lei e proporcional ao
tempo de exposição ao risco, pois tal parcela
constitui medida de higiene, saúde e seguran
ça do trabalho, garantida por norm a de or
dem pública (arts. 7°, XXII e XXIII, da CF e
193, § Io, da CLT).
A crescentado

p ela

Res.

n.

209,

de

3 0.0 5.2 01 6 .

365. Alçada. Ação rescisória e mandado de
segurança (conversão das OJs ns. 8 e 10 da
SDI-1)
Não se aplica a alçada em ação rescisória e
em mandado de segurança. (ex-OJs ns. 8 e 10
da SDI-1 - inseridas em 01.02.1995)
366. Cartão de ponto. Registro. Horas ex
tras. Minutos que antecedem e sucedem a jor
nada de trabalho, (nova redação)
Não serão descontadas nem computadas
como jornada extraordinária as variações de
horário do registro de ponto não excedentes
de cinco minutos, observado o limite máxi
mo de dez minutos diários. Se ultrapassado
esse limite, será considerada como extra a to
talidade do tempo que exceder a jornada nor
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mal, 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.).
R e d a çã o

364. Adicional de periculosidade. Exposi
ção eventual, permanente e intermitente (in
serido o item II)
I - Tem direito ao adicional de periculosi
dade o empregado exposto permanentemen
te ou que, de forma intermitente, sujeita-se a
condições de risco. Indevido, apenas, quando
o contato dá-se de forma eventual, assim con
siderado o fortuito, ou o que, sendo habitual,
dá-se por tempo extremamente reduzido, (ex-OJs da SDI-1 ns. 5 - inserida em 14.03.1994
- e 280)
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dado

p ela

Res.

n.

197,

de

12.05.2015.

367. Utilidades in tiatura. Habitação. Ener
gia elétrica. Veículo. Cigarro. Não integração
ao salário (conversão das OIs ns. 24,131 e 246
da SDI-1)
I - A habitação, a energia elétrica e veículo
fornecidos pelo empregador ao empregado,
quando indispensáveis para a realização do
trabalho, não têm natureza salarial, ainda
que, no caso de veículo, seja ele utilizado pelo
empregado também em atividades particu
lares. (ex-OJs ns. 131 da SDI-1 - inserida em
20.04.1998 e ratificada pelo Tribunal Pleno
em 0 7 .1 2 .2 0 0 0 - e 246 - in s e rid a em
20.06.2001)
II - O cigarro não se considera salário uti
lidade em face de sua nocividade à saúde, (ex-OJ n. 24 da SDI-1 - inserida em 29.03.1996)
368. Descontos previdenciários e fiscais.
Competência. Responsabilidade pelo paga
mento. Forma de cálculo
I - A Justiça do Trabalho é competente para
determinar o recolhimento das contribuições
fiscais. A competência da Justiça do Trabalho,
quanto à execução das contribuições previdenciárias, limita-se às sentenças condenatórias em pecúnia que proferir e aos valores, ob
jeto de acordo homologado, que integrem o
salário de contribuição. (ex-OJ n. 141 da SDI1 - inserida em 27.11.1998)
II - É do empregador a responsabilidade
pelo recolhimento das contribuições previdenciárias e fiscais, resultante de crédito do
empregado oriundo de condenação judicial,
devendo ser calculadas, em relação à incidên
cia dos descontos fiscais, mês a mês, nos ter
mos do art. 12-A da Lei n. 7.713, de 22.12.1988,
com a redação dada pela Lei n. 12.350/2010.
III - Em se tratando de descontos previ
denciários, o critério de apuração encontra-se disciplinado no art. 276, § 4o, do Decreto
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n. 3.048/1999 que regulam entou a Lei n.
8.212/1991 e determina que a contribuição do
empregado, no caso de ações trabalhistas, seja
calculada mês a mês, aplicando-se as alíquo
tas previstas no art. 198, observado o limite
máximo do salário de contribuição. (ex-OJs
ns. 32 e 228 da SDI-1 - inseridas, respectiva
mente, em 14.03.1994 e 20.06.2001)

370. Médico e engenheiro. Jornada de tra
balho. Leis ns. 3.999/61 e 4.950-A/66 (conver
são das OJs ns. 39 e 53 da SDI-1)
Tendo em vista que as Leis n. 3.999/61 e
4.950-A/66 não estipulam a jornada reduzi
da, mas apenas estabelecem o salário mínimo
da categoria para uma jornada de 4 horas para
os médicos e de 6 horas para os engenheiros,
não há que se falar em horas extras, salvo as
R e d a çã o d a d a p e la Res. n.
181, de
excedentes à oitava, desde que seja respeitado
16.04.2012.
369.
Dirigente sindical. Estabilidade proo salário mínimo/horário das categorias, (exvisória (conversão das OJs ns. 34,35,86,145 -OJs ns. 39 e 53 da SDI-1 - inseridas, respec
e 266 da SDI-1)
tivamente, em 07.11.1994 e 29.04.1994)
I - É assegurada a estabilidade provisória
371. Aviso-prévio indenizado. Efeitos. Suao empregado dirigente sindical, ainda que a perveniência de auxílio-doença no curso
comunicação do registro da candidatura ou deste (conversão das OJs ns. 40 e 135 da SDIda eleição e da posse seja realizada fora do pra 1 )
zo previsto no art. 543, § 5o, da CLT, desde que
A projeção do contrato de trabalho para o
a ciência ao empregador, por qualquer meio, futuro, pela concessão do aviso-prévio inde
ocorra na vigência do contrato de trabalho.
nizado, tem efeitos limitados às vantagens eco
nômicas obtidas no período de pré-aviso, ou
R e d a çã o
d a d a p e la Res. n.
185, de
seja, salários, reflexos e verbas rescisórias. No
14.09.2012.
II - O a rt 522 da CLT foi recepcionado pela caso de concessão de auxílio-doença no cur
Constituição Federal de 1988. Fica limitada, as so do aviso-prévio, todavia, só se concretizam
sim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 3o, os efeitos da dispensa depois de expirado o
da CLT a sete dirigentes sindicais e igual nú benefício previdenciário. (ex-OJs ns. 40 e 135
da SDI-1 - inseridas, respectivamente, em
mero de suplentes.
28.11.1995 e 27.11.1998)
R e d a çã o
d a d a p e la Res. n.
174, de
2 4.0 5.2 01 1 .
372. Gratificação de função. Supressão ou
III - O empregado de categoria diferencia redução. Limites (conversão das OJs ns. 45 e
da eleito dirigente sindical só goza de estabi 303 da SDI-1)
lidade se exercer na empresa atividade perti
I - Percebida a gratificação de função por
nente à categoria profissional do sindicato para dez ou mais anos pelo empregado, se o em
o qual foi eleito dirigente. (ex-OJ n. 145 da pregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu
SDI-1 - inserida em 27.11.1998)
cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratifi
IV - Havendo extinção da atividade em  cação tendo em vista o princípio da estabili
presarial no âmbito da base territorial do sin dade financeira. (ex-OJ n. 45 da SDI-1 - inse
dicato, não há razão para subsistir a estabili rida em 25.11.1996)
dade. (ex-OJ n. 86 da SDI-1 - inserida em
II - Mantido o empregado no exercício da
função comissionada, não pode o emprega
28.04.1997)
V - O registro da candidatura do empre dor reduzir o valor da gratificação. (ex-OJ n.
gado a cargo de dirigente sindical durante o 303 da SDI-1)
período de aviso-prévio, ainda que indeniza
373. Gratificação semestral. Congelamen
do, não lhe assegura a estabilidade, visto que to. Prescrição parcial (conversão da OJ n. 46
inaplicável a regra do § 3o do art. 543 da Con da SDI-1)
Tratando-se de pedido de diferença de gra
solidação das Leis do Trabalho. (ex-OJ n. 35
tificação semestral que teve seu valor conge
da SDI-1 - inserida em 14.03.1994)
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lado, a prescrição aplicável é a parcial. (ex-OJ
n. 46 da SDI-1 - inserida em 29.03.1996)
374. Norma coletiva. Categoria diferencia
da. Abrangência (conversão da OJ n. 55 da
SDI-1)
Empregado integrante de categoria profis
sional diferenciada não tem o direito de haver
de seu em pregador vantagens previstas em
instrumento coletivo no qual a empresa não
foi representada por órgão de classe de sua ca
tegoria. (ex-OJ n. 55 da SDI-1 - inserida em
25.11.1996)
375. Reajustes salariais previstos em nor
ma coletiva. Prevalência da legislação de po
lítica salarial (conversão da OJ n. 69 da SDI1 e da OJ n. 40 da SDI-2)
Os reajustes salariais previstos em norma co
letiva de trabalho não prevalecem frente à le
gislação superveniente de política salarial, (ex-OJs ns. 69 da SDI-1 - inserida em 14.03.1994
- e 40 da SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
376. H oras extras. Limitação. A rt. 59 da
CLT. Reflexos (conversão das OJs ns. 89 e 117
da SDI-1)
I - A limitação legal da jornada suplemen
tar a duas horas diárias não exime o empre
gador de pagar todas as horas trabalhadas, (ex-OJ n. 117 da SDI-1 - inserida em 20.11.1997)
II - O valor das horas extras habitualmcnte
prestadas integra o cálculo dos haveres traba
lhistas, independentemente da limitação pre
vista no ca p u t do art. 59 da CLT. (ex-OJ n. 89
da SDI-1 - inserida em 28.04.1997)
377. Preposto. Exigência da condição de
empregado
Exceto quanto à reclamação de empregado
doméstico, ou contra micro ou pequeno em
presário, o preposto deve ser necessariamen
te empregado do reclamado. Inteligência do
art. 843, § Io, da CLT e do art. 54 da Lei Com
plementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

146,

de

2 4.0 4.2 00 8 .

378. Estabilidade provisória. Acidente de
trabalho. Art. 118 da Lei n. 8.213/91 (conver
são das OJs ns. 105 e 230 da SDI-1)
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I - É constitucional o art. 118 da Lei n.
8.213/91 que assegura o direito à estabilidade
provisória por período de 12 meses após a ces
sação do auxílio-doença ao empregado aci
dentado. (ex-OJ n. 105 da SDI-1 - inserida em
01.10.1997)
II - São pressupostos para a concessão da
estabilidade o afastamento superior a 15 dias
e a consequente percepção do auxílio-doença
acidentário, salvo se constatada, após a despe
dida, doença profissional que guarde relação
de causalidade com a execução do contrato de
emprego, (prim eira parte - ex-OJ n. 230 da
SDI-1 - inserida em 20.06.2001)
III - O empregado submetido a contrato
de trabalho por tempo determinado goza da
garantia provisória de emprego, decorrente de
acidente de trabalho, prevista no art. 118 da
Lei n. 8.213/91.
A crescentado

p e la

Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

379. Dirigente sindical. Despedida. Falta
grave. Inquérito judicial. Necessidade (con
versão da OJ n. 114 da SDI-1)
O dirigente sindical som ente poderá ser
dispensado por falta grave mediante a ap u 
ração em inquérito judicial, inteligência dos
arts. 494 e 543, § 3o, da CLT. (ex-OJ n. 114 da
SDI-1 - inserida em 20.11.1997)
380. Aviso-prévio. Início da contagem. Art.
132 do Código Civil de 2002 (conversão da
OJ n. 122 da SDI-1)
Aplica-se a regra prevista no caput do art.
132 do Código Civil de 2002 à contagem do
prazo do aviso-prévio, excluindo-se o dia do
começo e incluindo o do vencimento. (ex-OJ
n. 122 da SDI-1 - inserida em 20.04.1998)
381. Correção monetária. Salário. Art. 459
da CLT (conversão da OJ n. 124 da SDI-1)
O pagamento dos salários até o 5o dia útil
do mês subsequente ao vencido não está sujei
to à correção monetária. Se essa data limite
for ultrapassada, incidirá o índice da correção
monetária do mês subsequente ao da presta
ção dos serviços, a partir do dia Io. (ex-OJ n.
124 da SDI-1 - inserida em 20.04.1998)
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382. Mudança de regime celetista para es
tatutário. Extinção do contrato. Prescrição
bienal (conversão da OJ n. 128 da SDI-1)
A transferência do regime jurídico de cele
tista para estatutário implica extinção do con
trato de trabalho, fluindo o prazo da prescrição
bienal a partir da mudança de regime. (ex-OJ
n. 128 da SDI-1 - inserida em 20.04.1998)
383. Recurso. Mandato. Irregularidade de
representação. CPC de 2015, arts. 104 e 76, § 2o
(nova redação em decorrência do CPC/2015)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

210,

de

27.10.2016.

I - É inadmissível recurso firmado por ad
vogado sem procuração juntada aos autos até
o momento da sua interposição, salvo m an
dato tácito. Em caráter excepcional (art. 104
do CPC de 2015), admite-se que o advogado,
independentemente de intimação, exiba a pro
curação no prazo de 5 (cinco) dias após a in
terposição do recurso, prorrogável por igual
período mediante despacho do juiz. Caso não
a exiba, considera-se ineficaz o ato praticado
e não se conhece do recurso.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

2 10,

de

27.10.2016.

II - Verificada a irregularidade de represen
tação da parte em fase recursal, em procura
ção ou substabclecimcnto já constante dos au
tos, o relator ou o órgão com petente para
julgamento do recurso designará prazo de 5
(cinco) dias para que seja sanado o vício. Descum prida a determinação, o relator não co
nhecerá do recurso, se a providência couber
ao recorrente, ou determinará o desentranhamento das contrarrazòes, se a providência cou
ber ao recorrido (art. 76, § 2o, do CPC de
2015).
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

2 10,

de

27.10.2016.

384. Multa convencional. Cobrança (con
versão das OJs ns. 150 e 239 da SDI-1)
I - O descumprimento de qualquer cláu
sula constante de instrum entos normativos
diversos não submete o empregado a ajuizar
várias ações, pleiteando em cada uma o paga
mento da multa referente ao descumprimen

to de obrigações previstas nas cláusulas res
pectivas. (ex-OJ n. 150 da SDI-1 - inserida em
27.11.1998)
II - É aplicável multa prevista em instru
mento normativo (sentença normativa, con
venção ou acordo coletivo) em caso de des
cum prim ento de obrigação prevista em lei,
mesmo que a norma coletiva seja mera repe
tição de texto legal. (ex-OJ n. 239 da SDI-1 inserida em 20.06.2001)
385. Feriado local. Ausência de expedien
te forense. Prazo recursal. Prorrogação. Com
provação. Necessidade. Ato administrativo do
juízo a q u o
I - Incumbe à parte o ônus de provar, quan
do da interposição do recurso, a existência de
feriado local que autorize a prorrogação do
prazo recursal.
II - Na hipótese de feriado forense, incum
birá à autoridade que proferir a decisão de ad
missibilidade certificar o expediente nos autos.
III - Na hipótese do inciso II, admite-se a
reconsideração da análise da tempestividade
do recurso, mediante prova documental su
perveniente, em Agravo Regimental, Agravo
de Instrumento ou Embargos de Declaração.
Redação dada
14.09.2012.

pela

Res.

n.

185,

de

386. Policial militar. Reconhecimento de
vínculo empregatício com empresa privada
(conversão da OJ n. 167 da SDI-1)
Preenchidos os requisitos do a r t 3o da CLT,
é legítimo o reconhecim ento de relação de
emprego entre policial militar e empresa pri
vada, independentemente do eventual cabi
mento de penalidade disciplinar prevista no
Estatuto do Policial Militar. (ex-OJ n. 167 da
SDI-1 - inserida em 26.03.1999)
387. Recurso. Fac-símile. Lei n. 9.800/99
(atualizada cm decorrência do CPC/2015)
I - A Lei n. 9.800, de 26.05.1999, é aplicá
vel somente a recursos interpostos após o iní
cio de sua vigência. (ex-OJ n. 194 da SDI-1 inserida em 08.11.2000)
II - A contagem do quinquídio para apre
sentação dos originais de recurso interposto
por intermédio de fac-símile começa a fluir
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do dia subsequente ao térm ino do prazo recursal, nos termos do art. 2o da Lei n. 9.800/99,
e não do dia seguinte à interposição do recur
so, se esta se deu antes do termo final do pra
zo. (ex-OJ n. 337 da SDI-1 - primeira parte D J 04.05.2004)
III - Não se tratando a juntada dos origi
nais de ato que dependa de notificação, pois
a parte, ao interpor o recurso, já tem ciência
de seu ônus processual, não se aplica a regra
do art. 224 do CPC de 2015 (art. 184 do CPC
de 1973) quanto ao dies a q u o y podendo coin
cidir com sábado, domingo ou feriado, (ex-OJ n. 337, in fin e , da SDI-1, D J 04.05.2004)
Redaçdo dada
19.04.2016.

pela

Res.

n.

208,

de

IV - A autorização para utilização do fac-símile, constante do art. Io da Lei n. 9.800, de
26.05.1999, somente alcança as hipóteses em
que o documento é dirigido diretamente ao
órgão jurisdicional, não se aplicando à trans
missão ocorrida entre particulares.
A crescentado p e la Res. n. 174, d e 24.05.2011.

388. Massa falida. Arts. 467 e 477 da CLT.
Inaplicabilidade (conversão das OJs ns. 201 e
314 da SDI-1)
A massa falida não se sujeita à penalidade do
art. 467 e nem à multa do § 8o do art. 477, am
bos da CLT. (cx-OJs ns. 201 e 314 da SDI-1)
389. Seguro-desemprego. Competência da
Justiça do Trabalho. D ireito à indenização
p o r não liberação de guias (conversão das
OJs ns. 210 e 211 da SDI-1)
I - Inscreve-se na competência material da
Justiça do Trabalho a lide entre empregado e
empregador tendo por objeto indenização pelo
não fornecimento das guias do seguro-desem
prego. (ex-OJ n. 210 da SDI-1 - inserida em
08.11.2000)
II - O não fornecimento pelo empregador
da guia necessária para o recebimento do se
guro-desemprego dá origem ao direito à in
denização. (ex-OJ n. 211 da SDI-1 —inserida
em 08.11.2000)
390. Estabilidade. Art. 41 da CF/88. Cele
tista. Administração direta, autárquica ou fundacional. Aplicabilidade. Empregado de em
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presa pública e sociedade de economia mista.
Inaplicável (conversão das OJs ns. 229 e 265
da SDI-1 e da OJ n. 22 da SDI-2)
I - O servidor público celetista da adminis
tração direta, autárquica ou fundacional é be
neficiário da estabilidade prevista no art. 41
da CF/88. (ex-OJs ns. 265 da SDI-1 - inseri
da em 27.09.2002 - e 22 da SDI-2 - inserida
em 20.09.2000)
II - Ao empregado de empresa pública ou
de sociedade de economia mista, ainda que
adm itido mediante aprovação em concurso
público, não é garantida a estabilidade p re
vista no art. 41 da CF/88. (ex-OJ n. 229 da
SDI-1 - inserida em 20.06.2001)
391. Petroleiros. Lei n. 5.811/72. Turno inin
terrupto de revezamento. Horas extras e al
teração da jornada para horário fixo (conver
são das OJs ns. 240 e 333 da SDI-1)
I - A Lei n. 5.811/72 foi recepcionada pela
CF/88 no que se refere à duração da jornada
de trabalho em regime de revezamento dos
petroleiros. (ex-OJ n. 240 da SDI-1 - inserida
em 20.06.2001)
II - A previsão contida no art. 10 da Lei n.
5.811/72, possibilitando a mudança do regi
me de revezamento para horário fixo, consti
tui alteração lícita, não violando os arts. 468
da CLT e 7°, VI, da CF/88. (ex-OJ n. 333 da
SDI-1)
392. Dano moral c material. Relação de tra
balho. Competência da Justiça do Trabalho
(redação alterada na sessão do Tribunal Ple
no realizada em 27.10.2015)
Nos termos do art. 114, inc. VI, da Consti
tuição da República, a Justiça do Trabalho é
competente para processar e julgar ações de
indenização por dano moral e material, de
correntes da relação de trabalho, inclusive as
oriundas dc acidente de trabalho e doenças a
ele equiparadas, ainda que propostas pelos de
pendentes ou sucessores do trabalhador fale
cido.
Redaçdo dada
27.10.2015.

p ela

Res.

n.

200,

de

393. Recurso ordinário. Efeito devolutivo
em profundidade. Art. 1.013, § Io, do CPC de
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2015. Art. 515, § Io, do CPC de 1973. (nova
redação em decorrência do CPC/2015)
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

I - O efeito devolutivo em profundidade
do recurso ordinário, que se extrai do § Io do
art. 1.013 do CPC de 2015 (art. 515, § Io, do
CPC de 1973), transfere ao Tribunal a apre
ciação dos fundamentos da inicial ou da de
fesa, não examinados pela sentença, ainda que
não renovados em contrarrazões, desde que
relativos ao capítulo impugnado.
R ed ação d ad o pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

II - Se o processo estiver em condições, o
tribunal, ao julgar o recurso ordinário, deve
rá decidir desde logo o mérito da causa, nos
termos do § 3o do art. 1.013 do CPC de 2015,
inclusive quando constatar a omissão da sen
tença no exame de um dos pedidos.
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

394. Fato superveniente. Art. 493 do CPC
de 2015. A rt 462 do CPC de 1973 (atualizada
em decorrência do CPC/2015)

tivo instrumento no aludido prazo. (ex-OJ n.
313 da SDI-1 - DJ 11.08.2003)
Redação dada
22.08.2016.

pela

Res.

n.

211,

de

III - São válidos os atos praticados pelo
substabelecido, ainda que não haja, no m an
dato, poderes expressos para substabelecer
(art. 667, e parágrafos, do Código Civil de
2002). (ex-OJ n. 108 da SDI-1 - inserida em
01.10.1997)
IV - Coníigura-se a irregularidade de re
presentação se o substabelecimento é anterior
à outorga passada ao substabelecente. (ex-OJ
n. 330 da SDI-1)
V -Verificada a irregularidade de represen
tação nas hipóteses dos itens II e IV, deve o
juiz suspender o processo e designar prazo ra
zoável para que seja sanado o vício, ainda que
em instância recursal (art 76 do CPC de 2015).
Acrescentado
22.08.2016.

pela

Res.

n.

211,

de

396. Estabilidade provisória. Pedido de
reintegração. Concessão do salário relativo
0 art. 493 do CPC de 2015 (art. 462 do CPC ao período de estabilidade já exaurido. Ine
de 1973), que admite a invocação de fato cons xistência de julgamento e x tra p e tita (conver
titutivo, modificativo ou extintivo do direito, são das OJs ns. 106 e 116 da SDI-1)
superveniente à propositura da ação, é aplicá
I - Exaurido o período de estabilidade, são
vel de ofício aos processos em curso em qual devidos ao empregado apenas os salários do
quer instância trabalhista. Cumpre ao juiz ou período compreendido entre a data da despe
tribunal ouvir as partes sobre o fato novo an dida e o final do período de estabilidade, não
lhe sendo assegurada a reintegração no em
tes de decidir.
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.20 16.
prego. (ex-OJ n. 116 da SDI-1 - inserida em
395. M andato e substabelecimento. Con 01.10.1997)
dições de validade (nova redação dos itens I
II - Não há nulidade por julgamento extra
e II e acrescido o item V em decorrência do p e tita da decisão que deferir salário quando o
CPC/2015)
pedido for de reintegração, dados os termos
1 - Válido é o instrumento de mandato com do art. 496 da CLT. (ex-OJ n. 106 da SDI-1 prazo determinado que contém cláusula esta inserida em 20.11.1997)
397. Ação rescisória. Art. 966, IV, do CPC
belecendo a prevalência dos poderes para atuar
até o final da dem anda (§ 4o do art. 105 do de 2015. A rt 485, IV, do CPC de 1973. Ação de
CPC de 2015). (ex-OJ n. 312 da SDI-1 - D J cumprimento. Ofensa à coisa julgada emana
da de sentença normativa modificada em grau
11.08.2003)
de recurso. Inviabilidade. Cabimento de man
R e d a çã o d a d a p e la Res. n. 211, de
dado de segurança (atualizada em decorrên
2 2.0 8.2 01 6 .
II - Se há previsão, no instrumento de man cia do CPC/2015)
dato, de prazo para sua juntada, o mandato só
Redação dada p ela Res. n. 208, de
tem validade se anexado ao processo o respec
19.04.2016.
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.
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Não procede ação rescisória calcada em
ofensa à coisa julgada perpetrada por decisão
proferida em ação de cumprimento, em face
de a sentença normativa, na qual se louvava,
ter sido modificada em grau de recurso, por
que em dissídio coletivo somente se consubs
tancia coisa julgada formal. Assim, os meios
processuais aptos a atacarem a execução da
cláusula reformada são a exceção de pré-executividade e o mandado de segurança, no caso
de descum prim ento do art. 514 do CPC de
2015 (art. 572 do CPC de 1973). (ex-OJ n. 116
da S D I-2- D ) 11.08.2003)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

211,

de

2 2.0 8.2 01 6 .

398. Ação rescisória. Ausência de defesa. Inaplicáveis os efeitos da revelia (conversão da OJ
n. 126 da SDI-2)
Na ação rescisória, o que se ataca na ação é
a sentença, ato oficial do Estado, acobertado
pelo manto da coisa julgada. Assim sendo, e
considerando que a coisa julgada envolve ques
tão de ordem pública, a revelia não produz
confissão na ação rescisória. (ex-OJ n. 126 da
SDI-2)
399. Ação rescisória. Cabimento. Sentença
de mérito. Decisão homologatória de adjudi
cação, de arrematação e de cálculos (conver
são das OJs ns. 44,45 e 85, primeira parte, da
SDI-2)
I - É incabível ação rescisória para impug
nar decisão homologatória de adjudicação ou
arrematação. (ex-OJs ns. 44 e 45 da SDI-2 inseridas em 20.09.2000)
II - A decisão homologatória de cálculos
apenas com porta rescisão quando enfrentar
as questões envolvidas na elaboração da con
ta de liquidação, quer solvendo a controvér
sia das partes quer explicitando, de ofício, os
motivos pelos quais acolheu os cálculos ofe
recidos por um a das partes ou pelo setor de
cálculos, e não contestados pela outra. (ex-OJ
n. 85 da SDI-2 - primeira parte - inserida em
13.03.2002 e alterada em 26.11.2002)
400. Ação rescisória de ação rescisória. Vio
lação manifesta de norma jurídica. Indicação
da mesma norma jurídica apontada na resci
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sória primitiva (mesmo dispositivo de lei sob
o CPC de 1973) (nova redação em decorrên
cia do CPC/2015)
R edação d ad a p ela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

Em se tratando de rescisória de rescisória,
o vício apontado deve nascer na decisão rescindenda, não se admitindo a rediscussão do
acerto do julgamento da rescisória anterior.
Assim, não procede rescisória calcada no in
ciso V do art. 966 do CPC de 2015 (art. 485,
V, do CPC de 1973) para discussão, por má
aplicação da mesma norma jurídica, tida por
violada na rescisória anterior, bem como para
arguição de questões inerentes à ação rescisó
ria primitiva. (ex-OJ n. 95 da SDI-2 - inseri
da em 27.09.2002 e alterada DJ 16.04.2004)
R edação d ad a p ela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

401. Ação rescisória. Descontos legais. Fase
de execução. Sentença exequenda omissa. Ine
xistência de ofensa à coisa julgada (conversão
da O Jn. 8 ld a SDI-2)
Os descontos previdenciários e fiscais devem
ser efetuados pelo juízo executório, ainda que
a sentença exequenda tenha sido omissa sobre
a questão, dado o caráter de ordem pública os
tentado pela norma que os disciplina. A ofen
sa à coisa julgada somente poderá ser caracte
rizada na hipótese de o títu lo exequendo,
expressamente, afastar a dedução dos valores a
título de imposto de renda e de contribuição
previdenciária. (ex-OJ n. 81 da SDI-2 - inseri
da em 13.03.2002)
402. Ação rescisória. Documento novo. Dis
sídio coletivo. Sentença norm ativa (conver
são da OJ n. 20 da SDI-2)
Documento novo é o cronologicamente ve
lho, já existente ao tempo da decisão rescindenda, mas ignorado pelo interessado ou de
impossível utilização, à época, no processo.
Não é documento novo apto a viabilizar a desconstituição de julgado:
a ) sentença normativa proferida ou transi
tada em julgado posteriorm ente à sentença
rescindenda;
b) sentença normativa preexistente à sen
tença rescindenda, mas não exibida no pro
cesso principal, em virtude de negligência da
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parte, quando podia e deveria louvar-se de do
cumento já existente e não ignorado quando
emitida a decisão rescindenda. (ex-OJ n. 20
da SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
403. Ação rescisória. Dolo da parte ven
cedora em detrim ento da vencida. Art. 485,
III, do CPC (conversão das OJs ns. 111 e 125
da SDI-2)
I - Não caracteriza dolo processual, previs
to no art. 485, III, do CPC, o simples fato de
a parte vencedora haver silenciado a respeito
de fatos contrários a ela, porque o procedi
mento, por si só, não constitui ardil do qual
resulte cerceamento de defesa e, em conse
quência, desvie o juiz de uma sentença não
condizente com a verdade. (ex-OJ n. 125 da
SDI-2)
II - Se a decisão rescindenda é homologatória de acordo, não há parte vencedora ou ven
cida, razão pela qual não é possível a sua desconstituição calcada no inciso III do art. 485
do CPC (dolo da parte vencedora em detri
mento da vencida), pois constitui fundamen
to de rescindibilidade que supõe solução jurisdicional para a lide. (ex-OJ n. 111 da SDI-2)
404. Ação rescisória. Fundamento para in
validar confissão. Confissão ficta. Inadequa
ção do enquadram ento no art. 485, VIII, do
CPC de 1973
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 09, d e 30.05.2016.

O art. 485, VIII, do CPC de 1973, ao tratar
do fundam ento para invalidar a confissão
como hipótese de rescindibilidade da decisão
judicial, referia-se à confissão real, fruto de
erro, dolo ou coação, e não à confissão ficta
resultante de revelia.
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 09, d e 30.05.2016.

405. Ação rescisória. Tutela provisória,
(nova redação em decorrência do CPC/2015)
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

Em face do que dispõem a MP n. 1.98422/2000 e o art. 969 do CPC de 2015, é cabí
vel o pedido de tutela provisória formulado
na petição inicial de ação rescisória ou na fase
recursal, visando a suspender a execução da
decisão rescindenda.
R ed ação d ad a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

406. Ação rescisória. Litisconsórcio. Neces
sário no polo passivo e facultativo no ativo.
Inexistente quanto aos substituídos pelo sin
dicato (conversão das OJs ns. 82 e 110 da SDI2)
I - O litisconsórcio, na ação rescisória, é ne
cessário em relação ao polo passivo da deman
da, porque supõe uma comunidade de direi
tos ou de obrigações que não admite solução
díspar para os litisconsortes, em face da indi
visibilidade do objeto. Já em relação ao polo
ativo, o litisconsórcio é facultativo, um a vez
que a aglutinação de autores se faz por conve
niência e não pela necessidade decorrente da
natureza do litígio, pois não se pode condicio
nar o exercício do direito individual de um
dos litigantes no processo originário à anuên
cia dos demais para retomar a lide. (ex-OJ n.
82 da SDI-2 - inserida em 13.03.2002)
II - O Sindicato, substituto processual e au
tor da reclamação trabalhista, em cujos autos
fora proferida a decisão rescindenda, possui
legitimidade para figurar como réu na ação
rescisória, sendo descabida a exigência de ci
tação de todos os empregados substituídos,
porquanto inexistente litisconsórcio passivo
necessário. (ex-OJ n. 110 da SDI-2)
407. Ação rescisória. M inistério Público.
Legitimidade a d c a u sa m prevista no art. 967,
III, a, b e c d o CPC de 2015. Art. 487, III, a e
by do CPC de 1973. H ipóteses m eram ente
exemplificativas (nova redação em decorrên
cia do CPC/2015)
R edação d a d a p e la Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

A legitimidade a d ca u sa m do M inistério
Público para propor ação rescisória, ainda que
não tenha sido parte no processo que deu ori
gem à decisão rescindenda, não está limitada
às alíneas a yb e c do inciso III do art. 967 do
CPC de 2015 (art. 487, III, a e b y do CPC de
1973), uma vez que traduzem hipóteses me
ramente exemplificativas (ex-OJ n. 83 da SDI2 - inserida em 13.03.2002)
R ed ação d a d a p e la Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

408. Ação rescisória. Petição inicial. Cau
sa de pedir. Ausência de capitulação ou capi
tulação errônea no art. 966 do CPC de 2015.
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Art. 485 do CPC de 1973. Princípio iu ra n o 
v i t c u r ia (nova redação em decorrência do
CPC/2015)
R edaçõo d a d a pela Res. n. 2 08, d e 19.04.2016.

Não padece de inépcia a petição inicial de
ação rescisória apenas porque omite a subsunção do fundamento de rescindibilidade no art.
966 do CPC de 2015 (art. 485 do CPC de 1973)
ou o capitula erroneam ente em um de seus
incisos. Contanto que não se afaste dos fatos
e fundamentos invocados como causa de pe
dir, ao Tribunal é lícito emprestar-lhes a ade
quada qualificação jurídica ( iura n o v it curia).
No entanto, fundando-se a ação rescisória no
art. 966, inciso V, do CPC de 2015 (art. 485,
inciso V, do CPC de 1973), é indispensável ex
pressa indicação, na petição inicial da ação
rescisória, da norma jurídica manifestamen
te violada (dispositivo legal violado sob o CPC
de 1973), por se tratar de causa de pedir da
rescisória, não se aplicando, no caso, o prin
cípio iura n o v it curia. (ex-OJs ns. 32 e 33 da
SDI-2 - inseridas em 20.09.2000)
R edaçõo d ad a pela Res. n. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

409. Ação rescisória. Prazo prescricional.
Total ou parcial. Violação do art. 7o, XXIX,
da CF/88. Matéria infraconstitucional (con
versão da OJ n. 119 da SDI-2)
Não procede ação rescisória calcada em vio
lação do art. 7o, XXIX, da CF/88 quando a
questão envolve discussão sobre a espécie de
prazo prescricional aplicável aos créditos tra
balhistas, se total ou parcial, porque a maté
ria tem índole infraconstitucional, construída,
na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial. (ex-OJ n. 119 da SDI-2)
410. Ação rescisória. Reexame de fatos e
provas. Inviabilidade (conversão da OJ n. 109
da SDI-2)
A ação rescisória calcada em violação de lei
não admite reexame de fatos e provas do pro
cesso que originou a decisão rcscindcnda. (ex-OJ n. 109 da SDI-2)
411. Ação rescisória. Sentença de mérito.
Decisão de Tribunal Regional do Trabalho em
agravo regimental confirmando decisão monocrática do relator que, aplicando a Súmula
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n. 83 do TST, indeferiu a petição inicial da ação
rescisória. Cabimento (conversão da OJ n. 43
da SDI-2)
Se a decisão recorrida, em agravo regimen
tal, aprecia a matéria na fundamentação, sob
o enfoque das Súmulas ns. 83 do TST e 343
do STF, constitui sentença de mérito, ainda
que haja resultado no indeferimento da peti
ção inicial e na extinção do processo sem julga
mento do mérito. Sujeita-se, assim, à reforma
pelo TST, a decisão do Tribunal que, invocan
do controvérsia na interpretação da lei, inde
fere a petição inicial de ação rescisória. (ex-OJ
n. 43 da SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
412. Ação rescisória. Sentença de mérito.
Questão processual (conversão da OJ n. 46 da
SDI-2)
Pode uma questão processual ser objeto de
rescisão desde que consista em pressuposto de
validade de uma sentença de mérito. (ex-OJ
n. 46 da SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
413. Ação rescisória. Sentença de mérito.
Violação do a r t 896, a, da CLT (nova redação
em decorrência do CPC/2015)
É incabível ação rescisória, por violação do
art. 896, a , da CLT, contra decisão transitada
em julgado sob a égide do CPC de 1973 que
não conhece de recurso de revista, com base
em divergência jurisprudcncial, pois não se
cuidava de sentença de m érito (art. 485 do
CPC de 1973). (ex-OJ n. 47 da SDI-2 - inse
rida em 20.09.2000)
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.0 5.2 01 6 .

414. Mandado de segurança. Antecipação
de tutela (ou liminar) concedida antes ou na
sentença (conversão das OJs ns. 50,51,58,86
e 139 da SDI-2)
I - A antecipação da tutela concedida na
sentença não comporta impugnação pela via
do mandado de segurança, por ser impugnável
mediante recurso ordinário. A ação cautelar é
o meio próprio para se obter efeito suspensivo a recurso. (ex-OJ n. 51 da SDI-2 - inserida
em 20.09.2000)
II - No caso da tutela antecipada (ou limi
nar) ser concedida antes da sentença, cabe a
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R e d a çã o
d a d a p e la Res. n. 2 12, de
im petração do m andado de segurança, em
19.09.2016.
face da inexistência de recurso próprio, (exII - Havendo discordância do credor, em
-OJs ns. 50 e 58 da SDI-2 - inseridas em
execução definitiva, não tem o executado di
20.09.2000)
III
- A superveniência da sentença, nos aureito líquido e certo a que os valores penhotos originários, faz perder o objeto do m an rados em dinheiro fiquem depositados no pró
dado de segurança que impugnava a conces prio banco, ainda que atenda aos requisitos
são da tutela antecipada (ou liminar). (ex-OJs do art. 840,1, do CPC de 2015 (art. 666,1, do
da SDI-2 ns. 86 - inserida em 13.03.2002 - e CPC de 1973). (ex-OJ n. 61 da SDI-2 - inse
rida em 20.09.2000)
139)
R e d a çã o
d a d a p e la Res. n. 2 12, de
415. M andado de segurança. Petição ini19.09.2016.
cial. A rt 321 do CPC de 2015. A rt 284 do CPC
418. Mandado de segurança visando à con
de 1973. Inaplicabilidade (nova redação em
cessão de liminar ou homologação de acordo
decorrência do CPC/2015)
(conversão das OJs ns. 120 e 141 da SDI-2)
R e d a çã o
d a d a p e la Res. n. 2 0 8 , de
A concessão de liminar ou a homologação
19.04.2016.
Exigindo o mandado de segurança prova de acordo constituem faculdade do juiz, inedocumental pré-constituída, inaplicável o art. xistindo direito líquido e certo tutelável pela
321 do CPC de 2015 (art. 284 do CPC de 1973) via do mandado de segurança. (ex-OJs ns. 120
quando verificada, na petição inicial do m a n - e 141 da SDI-2)
419. Competência. Embargos de terceiro.
d a m u s , a ausência de documento indispensá
Execução
por carta precatória. Juízo deprevel ou de sua autenticação. (ex-OJ n. 52 da
cado (alterado em decorrência do CPC/2015)
SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

416. Mandado de segurança. Execução. Lei
n. 8.432/92. A rt 897, § Io, da CLT. Cabimen
to (conversão da OJ n. 55 da SDI-2)
Devendo o agravo de petição delimitar justificadamente a matéria e os valores objeto de
discordância, não fere direito líquido e certo
o prosseguimento da execução quanto aos tópi
cos e valores não especificados no agravo, (ex-OJ n. 55 da SDI-2 - inserida em 20.09.2000)
417. M andado de segurança. Penhora em
dinheiro (alterado o item I, atualizado o item
II e cancelado o item III, m odulando-se os
efeitos da presente redação de forma a atin
gir unicamente as penhoras em dinheiro em
execução provisória efetivadas a p a rtir de
18.03.2016, data de vigência do CPC/2015)
I - Não fere direito líquido e certo do im 
petrante o ato judicial que determina penho
ra em dinheiro do executado para garantir cré
dito exequendo, pois é prioritária e obedece à
gradação prevista no art. 835 do CPC de 2015
(art. 655 do CPC de 1973).

R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

Na execução por carta precatória, os em
bargos de terceiro serão oferecidos no juízo
deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a car
ta (art. 676, parágrafo único, do CPC de 2015).
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

420. Competência funcional. Conflito nega
tivo. TRT e Vara do Trabalho de idêntica re
gião. Não configuração (conversão da OJ n.
115 da SDI-2)
Não se configura conflito de competência en
tre Tribunal Regional do Trabalho e Vara do Tra
balho a ele vinculada. (ex-OJ n. 115 da SDI-2)
421. Embargos de declaração. Cabimento.
Decisão m onocrática do relator calcada no
a r t 932 do CPC de 2015. Art. 557 do CPC de
1973 (alterado em decorrência do CPC/2015)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

I - Cabem embargos de declaração da de
cisão monocrática do relator prevista no art.
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932 do CPC de 2015 (art. 557 do CPC de 1973),
se a parte pretende tão somente juízo integrativo retificador da decisão e, não, modificação
do julgado.
R e d a çã o d a d a p ela Res. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

II - Se a parte postular a revisão no méri
to da decisão monocrática, cumpre ao relator
converter os embargos de declaração em agra
vo, em face dos princípios da fungibilidade e
celeridade processual, submetendo-o ao pro
nunciamento do Colegiado, após a intimação
do recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias,
complementar as razões recursais, de modo a
ajustá-las às exigências do art. 1.021, § Io, do
CPC de 2015.
R e d a çã o d a d a p ela Res. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

422. Recurso. Fundamento ausente ou de
ficiente. Não conhecimento, (redação altera
da, com inserção dos itens I, II e III)
I - Não se conhece de recurso para o Tri
bunal Superior do Trabalho se as razões do re
corrente não impugnam os fundamentos da
decisão recorrida, nos termos em que profe
rida.
II - o entendimento referido no item ante
rior não se aplica em relação à motivação se
cundária e impertinente, consubstanciada em
despacho de admissibilidade de recurso ou em
decisão monocrática.
III - Inaplicável a exigência do item I relati
vamente ao recurso ordinário da competên
cia de Tribunal Regional do Trabalho, exceto
em caso de recurso cuja motivação é inteira
mente dissociada dos fundam entos da sen
tença.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

199,

de

0 9.0 6.2 01 5 .

423. Turno ininterrupto de revezamento.
Fixação de jornada de trabalho mediante ne
gociação coletiva. Validade (conversão da OJ
n. 169daSD I-l)
Estabelecida jornada superior a seis horas
e limitada a oito horas por meio de regular
negociação coletiva, os empregados submeti
dos a turnos ininterruptos de revezamento
não têm direito ao pagamento da 7a e 8a ho
ras como extras.
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424. Recurso administrativo. Pressuposto
de admissibilidade. Depósito prévio da m ul
ta administrativa. Não recepção pela Consti
tuição Federal do § Io do art. 636 da CLT
O § Io do art. 636 da CLT, que estabelece a
exigência de prova do depósito prévio do va
lor da multa cominada em razão de autuação
administrativa como pressuposto de admissi
bilidade de recurso administrativo, não foi re
cepcionado pela Constituição Federal de 1988,
ante a sua incompatibilidade com o inciso LV
do art. 5o.
425. Jus p o s tu la n d i na Justiça do Trabalho.
Alcance
0 ju s p ostulandi das partes, estabelecido no
art. 791 da CLT, limita-se às Varas do Traba
lho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, não
alcançando a ação rescisória, a ação cautelar,
o mandado de segurança e os recursos de com
petência do Tribunal Superior do Trabalho.
426. Depósito recursal. Utilização da guia
GFIP. Obrigatoriedade
Nos dissídios individuais o depósito recur
sal será efetivado m ediante a utilização da
Guia de Recolhimento do FGTS e Inform a
ções à Previdência Social - GFIP, nos termos
dos §§ 4o e 5o do art. 899 da CLT, admitido o
depósito judicial, realizado na sede do juízo e
à disposição deste, na hipótese de relação de
trabalho não submetida ao regime do FGTS.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

174,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

427. Intimação. Pluralidade de advogados.
Publicação em nome de advogado diverso da
quele expressamente indicado. Nulidade
Havendo pedido expresso de que as intima
ções e publicações sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado advogado, a
comunicação em nome de outro profissional
constituído nos autos é nula, salvo se consta
tada a inexistência de prejuízo.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

174,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

428. Sobreaviso. Aplicação analógica do
art. 244, § 2o, da CLT
1 - O uso de instrumentos telemáticos ou
informatizados fornecidos pela empresa ao
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empregado, por si só, não caracteriza o regi
0 recolhimento a destempo da contribui
me de sobreaviso.
ção sindical rural não acarreta a aplicação da
II
- Considera-se em sobreaviso o empremulta progressiva prevista no art. 600 da CLT,
gado que, à distância e submetido a controle em decorrência da sua revogação tácita pela
patronal por instrumentos telemáticos ou in Lei n. 8.022, de 12 de abril de 1990.
formatizados, permanecer em regime de plan
R e d a çõ o d a d a p e la Res. n. 177, de
tão ou equivalente, aguardando a qualquer
06.02.2012.
momento o chamado para o serviço durante
433. Embargos. Admissibilidade. Processo
o período de descanso.
em fase de execução. Acórdão de Turma pu
R e d o çà o d a d a p e la R e s n. 185, de
blicado na vigência da Lei n. 11.496, de
14.09.2012.
26.06.2007. Divergência de interpretação de
429. Tempo à disposição do empregador. dispositivo constitucional
Art. 4o da CLT. Período de deslocamento en
A admissibilidade do recurso de embargos
contra acórdão de Turma em Recurso de Revis
tre a portaria e o local de trabalho
Considera-se à disposição do empregador, ta em fase de execução, publicado na vigência
na forma do art. 4o da CLT, o tempo necessá da Lei n. 11.496, de 26.06.2007, condicionario ao deslocamento do trabalhador entre a -se à demonstração de divergência jurispruportaria da empresa e o local de trabalho, des dencial entre Turmas ou destas e a Seção Espe
de que supere o limite de 10 (dez) m inutos cializada em Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho em relação à interpre
diários.
R e d o çà o d a d a p e la Res. n.
174, de
tação de dispositivo constitucional.
2 4.0 5.2 01 1 .

R e d a çõ o

430. Administração Pública Indireta. Con
tratação. Ausência de concurso público. Nulidade. U lterior privatização. Convalidação.
Insubsistência do vício
Convalidam-se os efeitos do contrato de
trabalho que, considerado nulo por ausência
de concurso público, quando celebrado origi
nalmente com ente da Administração Públi
ca Indireta, continua a existir após a sua priva
tização.
R edaçõo d a d a p ela Res. n. 177, d e 06.02.2012.

431. Salário-hora. Empregado sujeito ao
regime geral de trabalho (art. 58, c a p u t, da
CLT). 40 horas semanais. Cálculo. Aplicação
do divisor 200
Para os empregados a que alude o art. 58, ca
p u t , da CLT, quando sujeitos a 40 horas sema
nais de trabalho, aplica-sc o divisor 200 (du
zentos) para o cálculo do valor do salário-hora.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res

n.

185,

de

14.09.2012.

432. Contribuição sindical rural. Ação de
cobrança. Penalidade por atraso no recolhi
mento. Inaplicabilidade do art. 600 da CLT.
Incidência do art. 2o da Lei n. 8.022/1990

dada

p e la

Res.

n.

177,

de

06.02.2012.

434. Recurso. Interposição antes da publica
ção do acórdão impugnado. Extemporaneidade (cancelada pela Res. n. 198, de 09.06.2015)
435. Decisão m onocrática. Relator. Art.
932 do CPC de 2015. A rt. 557 do CPC de
1973. Aplicação subsidiária ao processo do
tra b a lh o (atu alizad a em d eco rrên cia do
CPC/2015)
Aplica-se subsidiariamente ao processo do
trabalho o art. 932 do CPC de 2015 (art. 557
do CPC de 1973).
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

436. Representação processual. Procura
dor da União, Estados, Municípios e Distrito
Federal, suas autarquias e fundações públi
cas. Juntada de instrumento de mandato (con
versão da OJ n. 52 da SDI-I e inserção do item
II à redação)
1 - A União, Estados, Municípios e Distri
to Federal, suas autarquias e fundações públi
cas, quando representadas em juízo, ativa e
passivamente, por seus procuradores, estão
dispensadas da juntada de instrum ento de
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mandato e de comprovação do ato de nomea
ção.
II - Para os efeitos do item anterior, é es
sencial que o signatário ao menos declare-se
exercente do cargo de procurador, não bas
tando a indicação do número de inscrição na
Ordem dos Advogados do Brasil.

R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

|

185,
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de

14.09.2012.

438. Intervalo para recuperação térm ica
do empregado. Ambiente artificialmente frio.
Horas extras. Art. 253 da CLT. Aplicação Ana
lógica
O empregado submetido a trabalho contí
nuo em ambiente artificialmente frio, nos ter
R e d o çõ o d a d a p e la Res. n. 185, de
mos do parágrafo único do art. 253 da CLT,
14.09.2012.
437.
Intervalo intrajornada para repousoainda que não labore em câmara frigorífica,
e alimentação. Aplicação do art. 71 da CLT tem direito ao intervalo intrajornada previs
(conversão das OJs ns. 307, 342,354, 380 e to no c a p u t do art. 253 da CLT.
R e d a çõ o
d a d a p e la Res. n.
185, de
381 da SDI-1)
14.09.2012.
I - Após a edição da Lei n. 8.923/94, a não
439. Danos morais. Juros de mora e atua
concessão ou a concessão parcial do intervalo
intrajornada mínimo, para repouso e alimen lização monetária. Termo inicial
Nas condenações por dano moral, a atua
tação, a empregados urbanos e rurais, impli
ca o pagamento total do período correspon lização monetária é devida a partir da data da
dente, e não apenas daquele suprimido, com decisão de arbitram ento ou de alteração do
acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor valor. Os juros incidem desde o ajuizamento
da remuneração da hora normal de trabalho da ação, nos termos do art. 883 da CLT.
R e d a çõ o
d a d a p e la Res. n.
185, de
(art. 71 da CLT), sem prejuízo do cômputo da
14.09.2012.
efetiva jornada de labor para efeito de remu
440. Auxílio-doença acidentário. Aposen
neração.
II - É inválida cláusula de acordo ou con tadoria por invalidez. Suspensão do contra
venção coletiva de trabalho contemplando a to de trabalho. Reconhecimento do direito à
supressão ou redução do intervalo intrajor m anutenção de plano de saúde ou de assis
nada porque este constitui medida de higie tência médica
Assegura-se o direito à manutenção de pla
ne, saúde e segurança do trabalho, garantido
por norma de ordem pública (art. 71 da CLT no de saúde ou de assistência médica ofereci
e art. 7o, XXII, da CF/1988), infcnso à nego do pela empresa ao empregado, não obstante
suspenso o contrato de trabalho em virtude
ciação coletiva.
III - Possui natureza salarial a parcela pre de auxílio-doença acidentário ou de aposen
vista no art. 71, § 4o, da CLT, com redação in tadoria por invalidez.
R e d a çõ o
d a d a p e la Res. n.
185, de
troduzida pela Lei n. 8.923, de 27 de julho de
14.09.2012.
1994, quando não concedido ou reduzido pelo
441. Aviso-prévio. Proporcionalidade
empregador o intervalo mínimo intrajorna
O direito ao aviso-prévio proporcional ao
da para repouso e alimentação, repercutindo,
assim, no cálculo de outras parcelas salariais. tem po de serviço somente é assegurado nas
IV - Ultrapassada habitualmcnte a jorna rescisões de contrato de trabalho ocorridas a
da de seis horas de trabalho, é devido o gozo partir da publicação da Lei n. 12.506, em 13
do intervalo intrajornada mínimo de uma ho de outubro de 2011.
R e d a çõ o
d a d a p e la Res. n.
185, de
ra, obrigando o empregador a rem unerar o
14.09.2012.
período para descanso e alimentação não usu
442. Procedimento sumaríssimo. Recur
fruído como extra, acrescido do respectivo
adicional, na forma prevista no art. 71, ca p u t so de revista fundamentado em contrarieda
de a orientação jurisprudencial. Inadmissi
e § 4o da CLT.
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bilidade. Art. 896, § 6o, da CLT, acrescentado
pela Lei n. 9.957, de 12.01.2000 (conversão
da OJ n. 352 da SDI-1)
Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, a admissibilidade de recurso de revis
ta está limitada à demonstração de violação
direta a dispositivo da Constituição Federal
ou contrariedade a Súmula do Tribunal Su
perior do Trabalho, não se admitindo o recur
so por contrariedade a Orientação Jurisprudencial deste Tribunal (Livro II, Título II,
Capítulo III, do RITST), ante a ausência de
previsão no art. 896, § 6o, da CLT.
R e d a çã o

dada

p e la Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

443. Dispensa discriminatória. Presunção.
Empregado portador de doença grave. Estig
ma ou preconceito. Direito à reintegração
Presume-se discriminatória a despedida de
empregado portador do vírus HIV ou de ou
tra doença grave que suscite estigma ou pre
conceito. Inválido o ato, o empregado tem di
reito à reintegração no emprego.
R e d a çã o

dada

p e la Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

444. Jornada de trabalho. Norma coletiva.
Lei. Escala de 12 por 36. Validade
É válida, em caráter excepcional, a jornada
dc doze horas dc trabalho por trinta c seis dc
descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente mediante acordo coletivo de traba
lho ou convenção coletiva de trabalho, asse
gurada a remuneração em dobro dos feriados
trabalhados. O empregado não tem direito ao
pagam ento de adicional referente ao labor
prestado na décima primeira e décima segun
da horas.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

185,

de

14.09.2012.

445. Inadimplcmento dc verbas trabalhis
tas. Frutos. Posse de má-fé. Art. 1.216 do Có
digo Civil. Inaplicabilidade ao Direito do Tra
balho
A indenização por frutos percebidos pela
posse de má-fé, prevista no art. 1.216 do Có
digo Civil, por tratar-se de regra afeta a direi
tos reais, mostra-se incompatível com o Di

reito do Trabalho, não sendo devida no caso
de inadimplemento de verbas trabalhistas.
A crescentada p e la Res. n. 189, d e 27.02.2013.

446. Maquinista ferroviário. Intervalo intrajornada. Supressão parcial ou total. Horas
extras devidas. Compatibilidade entre os arts.
71, § 4°, e 238, §5°, da CLT
A garantia ao intervalo intrajornada, pre
vista no art. 71 da CLT, por constituir-se em
medida de higiene, saúde e segurança do em
pregado, é aplicável tam bém ao ferroviário
maquinista integrante da categoria “c” (equipagem de trem em geral), não havendo in
compatibilidade entre as regras inscritas nos
arts. 71, § 4°, e 238, § 5o, da CLT.
A crescentada

p ela

Res.

n.

193,

de

11.12.2013.

447. Adicional de periculosidade. Perma
nência a bordo durante o abastecimento da
aeronave. Indevido
Os tripulantes e demais empregados em
serviços auxiliares de transporte aéreo que, no
momento do abastecimento da aeronave, per
manecem a bordo não têm direito ao adicio
nal de periculosidade a que aludem o art. 193
da CLT e o Anexo 2, item 1, “c”, da NR 16 do
MTE.
A crescentada

p ela

Res.

n.

193,

de

11.12.2013.

448. Atividade insalubre. Caracterização.
Previsão na Norma Regulamentadora n. 15
da P ortaria do M inistério do Trabalho n.
3.214/78. Instalações sanitárias, (conversão
da OJ n. 4 da SDI-1 com nova redação do item

H)
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o em
pregado tenha direito ao respectivo adicional,
sendo necessária a classificação da atividade
insalubre na relação oficial elaborada pelo Mi
nistério do Trabalho.
II - A higienização de instalações sanitárias
de uso público ou coletivo de grande circula
ção, e a respectiva coleta de lixo, por não se
equiparar à limpeza em residências e escritó
rios, enseja o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, incidindo o dis
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posto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria do
MTE n. 3.214/78 quanto à coleta e industria
lização de lixo urbano.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

449. Minutos que antecedem e sucedem a
jo rn a d a de tra b a lh o . Lei n. 10.243, de
19.06.2001. N orm a coletiva. Flexibilização.
Impossibilidade (conversão da OJ n. 372 da
SDI-1)
A partir da vigência da Lei n. 10.243, de
19.06.2001, que acrescentou o § Io ao art. 58
da CLT, não mais prevalece cláusula prevista
em convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e su
cedem a jornada de trabalho para fins de apu
ração das horas extras.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

450. Férias. Gozo na época própria. Paga
mento fora do prazo. Dobra devida. Arts. 137
e 145 da CLT (conversão da OJ n. 386 da SDI1)
É devido o pagamento em dobro da remu
neração de férias, incluído o terço constitu
cional, com base no art. 137 da CLT, quando,
ainda que gozadas na época própria, o empre
gador tenha descumprido o prazo previsto no
art. 145 do mesmo diploma legal.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

451. Participação nos lucros e resultados.
Rescisão contratual anterior à data da distri
buição dos lucros. Pagamento proporcional
aos meses trabalhados. Princípio da isonomia (conversão da OJ n. 390 da SDI-1)
Fere o princípio da isonomia instituir van
tagem mediante acordo coletivo ou norma re
gulam entar que condiciona a percepção da
parcela participação nos lucros e resultados
ao fato de estar o contrato de trabalho em vi
gor na data prevista para a distribuição dos
lucros. Assim, inclusive na rescisão contratual
antecipada, é devido o pagamento da parcela
de forma proporcional aos meses trabalhados,
pois o ex-empregado concorreu para os resul
tados positivos da empresa.

R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

|

194,

1003

de

19.05.2014.

452. Diferenças salariais. Plano de Cargos
e Salários. Descumprimento. Critérios de pro
m oção não observados. Prescrição parcial
(conversão da OJ n. 404 da SDI-1)
Tratando-se de pedido de pagamento de
diferenças salariais decorrentes da inobser
vância dos critérios de promoção estabeleci
dos em Plano de Cargos e Salários criado pela
empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois
a lesão é sucessiva e se renova mês a mês.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

453. Adicional de periculosidade. Pagamen
to espontâneo. Caracterização de fato incon
troverso. Desnecessária a perícia de que tra
ta o art. 195 da CLT (conversão da OJ n. 406
da SDI-1)
O pagamento de adicional de periculosida
de efetuado por mera liberalidade da empre
sa, ainda que de forma proporcional ao tem 
po de exposição ao risco ou em percentual
inferior ao máximo legalmente previsto, dis
pensa a realização da prova técnica exigida
pelo art. 195 da CLT, pois torna incontrover
sa a existência do trabalho em condições pe
rigosas.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

454. Competência da Justiça do Trabalho.
Execução de ofício. Contribuição social refe
rente ao Seguro de A cidente de Trabalho
(SAT). Arts. 114, VIII, e 195,1, a, da Consti
tuição da República (conversão da OJ n. 414
da SDI-1)
Compete à Justiça do Trabalho a execução,
de ofício, da contribuição referente ao Segu
ro de Acidente de Trabalho (SAT), que tem
natureza de contribuição para a seguridade
social (arts. 114, VIII, e 195,1, a y da CF), pois
se destina ao financiamento de benefícios re
lativos à incapacidade do empregado decor
rente de infortúnio no trabalho (arts. 11 e 22
da Lei n. 8.212/91).
R e d a çõ o

dada

19.05.2014.

p e la

Res.

n.

194,

de

1004

|
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455. Equiparação salarial. Sociedade de eco
nomia mista. Art. 37, XIII, da CF/88. Possibi
lidade (conversão da OJ n. 353 da SDI-1 com
nova redação)
À sociedade de economia mista não se apli
ca a vedação à equiparação prevista no art. 37,
XIII, da CF/88, pois, ao adm itir empregados
sob o regime da CLT, equipara-se a emprega
dor privado, conforme disposto no art. 173,
§ 1°, II, da CF/88.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

II - Verificada a irregularidade de represen
tação da parte na instância originária, o juiz
designará prazo de 5 (cinco) dias para que seja
sanado o vício. Descumprida a determinação,
extinguirá o processo, sem resolução de mé
rito, se a providência couber ao reclamante,
ou considerará revel o reclamado, se a provi
dência lhe couber (art. 76, § Io, do CPC de
2015).
A crescentado

p e la

Res.

n.

211,

de

2 2.0 8.2 01 6 .

III - Caso a irregularidade de representa
ção da parte seja constatada em fase recursal,
o relator designará prazo de 5 (cinco) dias para
que seja sanado o vício. Descumprida a deter
minação, o relator não conhecerá do recurso,
se a providência couber ao recorrente, ou de
terminará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
(art. 76, § 2o, do CPC de2015).
A crescentado

R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

456. Representação. Pessoa jurídica. Pro
curação. Invalidade. Identificação do outorgante e de seu representante (inseridos os itens
II e III em decorrência do CPC/2015)
I - É inválido o instrum ento de mandato
firmado em nome de pessoa jurídica que não
contenha, pelo menos, o nome do outorgante
e do signatário da procuração, pois estes dados
constituem elementos que os individualizam.
R e d a çã o

pelo pagamento. Res. n. 66/2010 do CSJT. Ob
servância (conversão da OJ n. 387 da SDI-1
com nova redação)
A União é responsável pelo pagamento dos
honorários de perito quando a parte sucumbente no objeto da perícia for beneficiária da
assistência judiciária gratuita, observado o
procedimento disposto nos arts. Io, 2o e 5o da
Res. n. 66/2010 do Conselho Superior da Jus
tiça do Trabalho - CSJT.

p e la

Res.

n.

211,

de

2 2.08.2016.

457. Honorários periciais. Beneficiário da
Justiça gratuita. Responsabilidade da União

458. Embargos. Procedimento sumaríssimo.
Conhecimento. Recurso interposto após vigên
cia da Lei n. 11.496, de 22.06.2007, que confe
riu nova redação ao art. 894, da CLT (conver
são da OJ n. 405 da SDI-1 com nova redação)
Em causas sujeitas ao procedimento suma
ríssimo, em que pese a limitação imposta no
art. 896, § 6o, da CLT à interposição de recurso
de revista, admitem-se os embargos interpos
tos na vigência da Lei n. 11.496, de 22.06.2007,
que conferiu nova redação ao art. 894 da CLT,
quando demonstrada a divergência jurisprudencial entre Turmas do TST, fundada em in
terpretações diversas acerca da aplicação de
mesmo dispositivo constitucional ou de maté
ria sumulada.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

459. Recurso de revista. Nulidadc por ne
gativa de prestação jurisdicional (conversão
da OJ n. 115 da SDI-1)
O conhecim ento do recurso de revista,
quanto à preliminar de nulidade por negati
va de prestação jurisdicional, supõe indicação
de violação do art. 832 da CLT, do art. 458 do
CPC ou do art. 93, IX, da CF/88.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

197,

de

12.05.2015.

460. Vale-transporte. ô n u s da prova
É do empregador o ônus de comprovar que
o empregado não satisfaz os requisitos indis
pensáveis para a concessão do vale-transpor
te ou não pretenda fazer uso do benefício.
A crescentado
3 0.0 5.2 01 6 .

p ela

Res.

n.

209,

de
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461. FGTS. Diferenças. Recolhimento, ônus
da prova
É do empregador o ônus da prova em re
lação à regularidade dos depósitos do FGTS,
pois o pagamento é fato extintivo do direito
do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).
A crescentado

p ela

Res.

n.

209,

de

3 0.0 5.2 01 6 .

462. Multa do art. 477, § 8o, da CLT. Inci
dência. Reconhecimento judicial da relação
de emprego
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A circunstância de a relação de emprego ter
sido reconhecida apenas em juízo não tem o
condão de afastar a incidência da multa pre
vista no art. 477, § 8o, da CLT. A referida mul
ta não será devida apenas quando, comprovadamente, o empregado der causa à mora no
pagamento das verbas rescisórias.
A crescentado
3 0 .0 5 .2 0 1 6

p e la

Res.

n.

209,

de

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS
DO TRIBUNAL PLENO DO TST
1. Precatório. Crédito trabalhista. Peque
no valor. Emenda Constitucional n. 37/2002
Há dispensa da expedição de precatório, na
forma do art. 100, § 3o, da CF/88, quando a
execução contra a Fazenda Pública não exce
der os valores definidos, provisoriamente, pela
Emenda Constitucional n. 37/2002, como obri
gações de pequeno valor, inexistindo ilegali
dade, sob esse prisma, na determinação de se
questro da quantia devida pelo ente público.
2. Precatório. Revisão de cálculos. Limites
da competência do presidente do TRT
O pedido de revisão dos cálculos, em fase
de precatório, previsto no art. 1°-E da Lei n.
9.494/97, apenas poderá ser acolhido desde
que: a) o requerente aponte e especifique claram ente quais são as incorreções existentes
nos cálculos, discriminando o montante que
seria correto, pois do contrário a incorreção
torna-se abstrata; b) o defeito nos cálculos es
teja ligado à incorreção material ou à utiliza
ção de critério em descompasso com a lei ou
com o título executivo judicial; e c) o critério
legal aplicável ao débito não tenha sido obje
to de debate nem na fase de conhecimento,
nem na fase de execução.
3. Precatório. Sequestro. Emenda Constitu
cional n. 30/2000. Preterição. ADIn n. 1.662-8.
A rt 100, § 2o, da CF/88
O sequestro de verbas públicas para satis
fação de precatórios trabalhistas só é admiti
do na hipótese de preterição do direito de pre
cedência do credor, a ela não se equiparando
as situações de não inclusão da despesa no or
çamento ou de não pagamento do precatório
até o final do exercício, quando incluído no
orçamento.
4. Mandado de segurança. Decisão de TRT.
Incompetência originária do Tribunal Supe
rior do Trabalho
Ao Tribunal Superior do Trabalho não com
pete apreciar, originariamente, mandado de
segurança im petrado em face de decisão de
TRT.

5. Recurso ordinário. C abim ento (con
versão da OJ n. 70 da SDI-1)
Não cabe recurso ordinário contra decisão
em agravo regimental interposto em reclama
ção correicional ou em pedido de providên
cia.
6. Precatório. Execução. Limitação da con
denação imposta pelo título judicial exequendo à d ata do advento da Lei n. 8.112, de
11.12.1990
Em sede de precatório, não configura ofen
sa à coisa julgada a limitação dos efeitos pe
cuniários da sentença condenatória ao perío
do anterior ao advento da Lei n. 8.112, de
11.12.1990, em que o exequente submetia-se
à legislação trabalhista, salvo disposição ex
pressa em contrário na decisão exequenda.
7. Juros de mora. Condenação da Fazenda
Pública
I - Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, incidem juros de mora segundo os
seguintes critérios:
a ) 1% (um por cento) ao mês, até agosto
de 2001, nos termos do § Io do art. 39 da Lei
n. 8.177, de 01.03.1991;
b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setem
b ro de 2001 a ju n h o de 2009, conform e
d eterm in a o art. 1°-F da Lei n. 9.494, de
10.09.1997, introduzido pela Medida Provi
sória n. 2.180-35, de 24.08.2001;
II - A partir de 30 de junho de 2009, atua
lizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda
Pública, mediante a incidência dos índices ofi
ciais de remuneração básica e juros aplicados
à caderneta de poupança, por força do art. 5o
da Lei n. 11.960, de 29.06.2009.
III - A adequação do montante da conde
nação deve observar essa limitação legal, ain
da que em sede de precatório.
Redaçdo dada
24.05.2011.

pela

Res.

n.

175,

de

8. Precatório. Matéria administrativa. Re
messa necessária. Não cabimento
Em sede de precatório, por se tratar de de
cisão de natureza administrativa, não se apli
ca o disposto no art. Io, V, do Decreto-lei n.
779, de 21.08.1969, em que se determina a re
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messa necessária em caso de decisão judicial
desfavorável a ente público.
9. Precatório. Pequeno valor. Individualização do crédito apurado. Reclamação traba
lhista plúrima. Execução direta contra a Fa
zenda Pública. Possibilidade
Tratando-se de reclamações trabalhistas
plúrimas, a aferição do que vem a ser obriga
ção de pequeno valor, para efeito de dispensa
de formação de precatório e aplicação do dis
posto no § 3o do art. 100 da CF/88, deve ser
realizada considerando-se os créditos de cada
reclamante.
10. Precatório. Processamento e pagamen
to. Natureza administrativa. Mandado de se
gurança. Cabimento
É cabível mandado de segurança contra atos
praticados pela Presidência dos Tribunais Re
gionais em precatório em razão de sua natu
reza administrativa, não se aplicando o dis
posto no inciso II do art. 5o da I-ei n. 1.533, de
31.12.1951.
11. Recurso em m atéria adm inistrativa.
Prazo. Órgão colegiado. Oito dias. Art. 6o da
Lei n. 5.584, de 26.06.1970
Se não houver norma específica quanto ao
prazo para interposição de recurso em maté
ria administrativa de decisão emanada de ór
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gão Colegiado do Tribunal Regional do Tra
balho, aplica-se, por analogia, a regra geral dos
prazos adotados na Justiça do Trabalho, ou
seja, oito dias, conforme estabelecido no art.
6o da Lei n. 5.584, de 26.06.1970. O prazo de
dez dias a que alude o art. 59 da Lei n. 9.784,
de 29.01.1999, aplica-se somente à interposi
ção de recursos de decisões prolatadas monocraticamente.
12. Precatório. Procedimento de natureza
administrativa. Incompetência funcional do
presidente do TRT para declarar a inexigibilidade do título exequendo
O Presidente do TRT, em sede de precató
rio, não tem competência funcional para de
clarar a inexigibilidade do título judicial exe
quendo, com fundamento no art. 884, § 5o, da
CLT, ante a natureza meramente administra
tiva do procedimento.
13. Precatório. Quebra da ordem de prece
dência. Não demonstração da posição do exequente na ordem cronológica. Sequestro in
devido
É indevido o sequestro de verbas públicas
quando o exequente/requerente não se encon
tra em primeiro lugar na lista de ordem cro
nológica para pagamento de precatórios ou
quando não demonstrada essa condição.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS
DA SEÇÃO DE DISSÍDIOS
INDIVIDUAIS 1 (SDI-1) DO TST
1. (Convertida na OJ n. 110 da SDI-2)
2. (C ancelada pelo T ribunal Pleno em
26.06.2008)
3. (Convertida na OJ Transitória n. 33 da
SDI-1)
4. (Convertida na Súmula n. 448)
5. (Convertida na Súmula n. 364)
6. Adicional noturno. Prorrogação cm ho
rário diurno (cancelada em decorrência da
redação da Súmula n. 60)
7. Advogado. Atuação fora da Seção da OAB
onde o advogado está inscrito. Ausência de
comunicação (Lei n. 4.215/63, § 2o, art. 56).
Infração disciplinar. Não importa nulidade
A despeito da norma então prevista no art.
56, § 2o, da Lei n. 4.215/63, a falta de comuni
cação do advogado à OAB para o exercício
profissional em seção diversa daquela na qual
tem inscrição não importa nulidade dos atos
praticados, constituindo apenas infração dis
ciplinar, que cabe àquela instituição analisar.
8. (Convertida na Súmula n. 365)
9. Alçada. Decisão contrária à entidade pú
blica. Cabível a remessa de ofício. Decreto-lei
n. 779/69 e Lei n. 5.584/70 (cancelada em de
corrência da redação da Súmula n. 303)
10. (Convertida na Súmula n. 365)
11. (Convertida na Súmula n. 356)
12. Anistia. Emenda Constitucional n. 26/85.
Efeitos financeiros da promulgação
Os efeitos financeiros decorrentes da anis
tia concedida pela Emenda Constitucional n.
26/85 contam-se desde a data da sua promul
gação.
13. AP PA. Decreto-lei n. 779/69. Depósito
recursal e custas. Não isenção (mantida)
14. Aviso-prévio cum prido em casa. Ver
bas rescisórias. Prazo para pagamento
Em caso de aviso-prévio cumprido em casa,
o prazo para pagamento das verbas rescisó
rias é até o décimo dia da notificação de des
pedida.
15. Bancário. Gratificação de função supe

rior a 1/3 e inferior ao valor constante de nor
ma coletiva. Inexistência de direito às 7a e 8a
horas. Direito à diferença do adicional, se e
quando pleiteada (cancelada em decorrência
da redação da Súmula n. 102)
16. Banco do Brasil. ACP. Adicional de Ca
ráter Pessoal. Indevido (inserido dispositivo)
A isonomia de vencimentos entre servido
res do Banco Central do Brasil e do Banco do
Brasil, decorrente de sentença normativa, al
cançou apenas os vencimentos e vantagens de
caráter permanente. Dado o caráter persona
líssimo do Adicional de Caráter Pessoal - ACP
e não integrando a remuneração dos funcio
nários do Banco do Brasil, não foi ele contem
plado na decisão normativa para efeitos de
equiparação à tabela de vencimentos do Ban
co Central do Brasil.
R e d o çõ o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

17. Banco do Brasil. AP e ADI
Os adicionais AP, ADI ou AFR, somados ou
considerados isoladamente, sendo equivalen
tes a 1/3 do salário do cargo efetivo (art. 224,
§ 2o, da CLT), excluem o empregado ocupan
te de cargo de confiança do Banco do Brasil
da jornada de 6 horas.
18. Com plem entação de aposentadoria.
Banco do Brasil (redação dada pela incor
poração das OJs ns. 19,20,21,136 e 289 da
SDI-1)
I - O valor das horas extras integra a re
muneração do empregado para o cálculo da
complementação de aposentadoria, desde que
sobre ele incida a contribuição à Caixa de Pre
vidência dos Funcionários do Banco do Bra
sil - Previ, observa-do o respectivo regulamen
to no tocante à integração.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

175,

de

2 4.05.2011.

II - Os adicionais AP e ADI não integram
o cálculo para a apuração do teto da comple
mentação de aposentadoria. (ex-OJ n. 21 da
SDI-1)
III - No cálculo da complementação de apo
sentadoria deve-se observar a média trienal.
(ex-OJs ns. 19 e 289, ambas da SDI-1)

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SDI-1 DO TST

IV - A complementação de aposentadoria
proporcional aos anos de serviço prestados ex
clusivamente ao Banco do Brasil somente se
verifica a partir da Circular Funci n. 436/1963.
(ex-OJ n. 20 da SDI-1)
V - O telex Direc do Banco do Brasil n.
5.003/87 não assegura a complementação de
aposentadoria integral, porque não aprovado
pelo órgão competente ao qual a instituição
se subordina. (ex-OJ n. 136 da SDI-1)
19. (Convertida na OJ n. 18 da SDI-1)
20. (Convertida na OJ n. 18 da SDI-1)
21. (Convertida na OJ n. 18 da SDI-1)
22. (Convertida na OJ Transitória n. 34 da
SDI-1)
23. (Convertida na Súmula n. 366)
24. (Convertida na Súmula n. 367)
25. Cipa. Suplente. Antes da CF/88. Não
tem direito à estabilidade (cancelada em de
corrência da redação da Súmula n. 339)
26. Competência da Justiça do Trabalho.
Complementação de pensão requerida por
viúva de ex-empregado
A Justiça do Trabalho é competente para
apreciar pedido de complementação de pen
são postulada por viúva de ex-empregado, por
se tratar de pedido que deriva do contrato de
trabalho.
27. (Convertida na Súmula n. 355)
28. Correção monetária sobre as diferen
ças salariais. Universidades Federais. Devida.
Lei n. 7.596/87
Incide correção monetária sobre as diferen
ças salariais dos servidores das universidades
federais, decorrentes da aplicação retroativa
dos efeitos financeiros assegurados pela Lei n.
7.596/87, pois a correção monetária tem como
escopo único minimizar a desvalorização da
moeda em decorrência da corrosão inflacio
nária.
29. (Convertida na OJ n. 148 da SDI-2)
30. (Convertida na Súmula n. 352)
31. Depósito recursal e custas. Empresa em
liquidação extrajudicial. Súmula n. 86. Não
pertinência (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 86)
32. (Convertida na Súmula n. 368)
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33. Deserção. Custas. Carimbo do banco.
Validade
O carimbo do banco recebedor na guia de
comprovação do recolhimento das custas su
pre a ausência de autenticação mecânica.
34. (Convertida na Súmula n. 369)
35. (Convertida na Súmula n. 369)
36. In stru m en to norm ativo. C ópia não
autenticada. D ocum ento com um às partes.
Validade
O instrum ento norm ativo em cópia não
autenticada possui valor probante, desde que
não haja impugnação ao seu conteúdo, eis que
se trata de documento comum às partes.
37. Embargos. Violação do art. 896 da CLT
(cancelada em decorrência da redação da Sú
mula n. 296)
38. Empregado que exerce atividade rural.
Empresa de reflorestamento. Prescrição pró
pria do rurícola (Lei n. 5.889/73, art. 10 e De
creto n. 73.626/74, art. 2o, § 4o)
0 empregado que trabalha em empresa de
reflorestamento, cuja atividade está direta
mente ligada ao manuseio da terra e de maté
ria-prima, é rurícola e não industriário, nos
termos do Decreto n. 73.626, de 12.02.1974,
art. 2o, § 4o, pouco importando que o fruto de
seu trabalho seja destinado à indústria. Assim,
aplica-se a prescrição própria dos rurícolas
aos direitos desses empregados.
39. (Convertida na Súmula n. 370)
40. (Convertida na Súmula n. 371)
41. Estabilidade. Instrum ento normativo.
Vigência. Eficácia
Preenchidos todos os pressupostos para a
aquisição de estabilidade decorrente de aci
dente ou doença profissional, ainda durante
a vigência do instrumento normativo, goza o
empregado de estabilidade mesmo após o tér
mino da vigência deste.
42. FGTS. Multa de 40% (incorporadas as
OJs ns. 107 e 254 da SDI-1)
1 - É devida a multa do FGTS sobre os sa
ques corrigidos monetariamente ocorridos na
vigência do contrato de trabalho. Art. 18, § Io,
da Lei n. 8.036/90 e art. 9o, § Io, do Decreto n.
99.684/90. (ex-OJ n. 107 da SDI-1)
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II - O cálculo da multa de 40% do FGTS
deverá ser feito com base no saldo da conta
vinculada na data do efetivo pagamento das
verbas rescisórias, desconsiderada a projeção
do aviso-prévio indenizado, por ausência de
previsão legal. (ex-OJ n. 254 da SDI-1)
43. Conversão de salários de cruzeiros para
cruzados. Decreto-lei n. 2.284/86
A conversão de salários de cruzeiros para
cru zad o s, nos te rm o s do D ecreto-lei n.
2.284/86, não afronta direito adquirido dos
empregados.
44. Gestante. Salário-maternidade
É devido o salário-maternidade, de 120 dias,
desde a promulgação da CF/88, ficando a car
go do empregador o pagamento do período
acrescido pela Carta.
45. (Convertida na Súmula n. 372)
46. (Convertida na Súmula n. 373)
47. Hora extra. Adicional de insalubridade. Base de cálculo
A base de cálculo da hora extra é o resulta
do da soma do salário contratual mais o adi
cional de insalubridade.
48. Horas extras pactuadas após a admis
são do bancário não configura pré-contratação. Súmula n. 199. Inaplicável (cancela
da em decorrência da redação da Súmula n.
199)
49. (Convertida na Súmula n. 428)
50. Horas in itinere. Incompatibilidade de
horários. Devidas. Aplicável a Súmula n. 90
(cancelada em decorrência da redação da Sú
mula n. 90)
51. Legislação eleitoral. Empresas públicas
e sociedades de economia mista
Aos empregados das empresas públicas e
das sociedades de economia mista regidos pela
CLT aplicam-se as vedações dispostas no art.
15 da Lei n. 7.773, de 08.06.1989.
52. (Convertida na Súmula n. 436)
53. (Convertida na Súmula n. 370)
54. Multa. Cláusula penal. Valor superior
ao principal
O valor da m ulta estipulada em cláusula
penal, ainda que diária, não poderá ser supe
rior à obrigação principal corrigida, em vir

tude da aplicação do art. 412 do Código Civil
de 2002 (art. 920 do Código Civil de 1916).
55. (Convertida na Súmula n. 374)
56. Nossa Caixa Nosso Banco (Caixa Eco
nômica do Estado de São Paulo). Regulamen
to. Gratificação especial e/ou anuênios
Direito reconhecido apenas àqueles empre
gados que tinham 25 anos de efetivo exercício
prestados exclusivamente à Caixa.
57. PCCS. Devido o reajuste do adianta
mento. Lei n. 7.686/88, art. Io
É devido o reajuste da parcela denomina
da “adiantamento do PCCS”, conforme a re
dação do art. Io da Lei n. 7.686/88.
58. Plano Bresser. IPC jun/87. Inexistência
de direito adquirido
Inexiste direito adquirido ao IPC de junho
de 1987 (Plano Bresser), em face da edição do
Decreto-lei n. 2.335/87.
59. Plano Verão. URP de fevereiro de 1989.
Inexistência de direito adquirido
Inexiste direito adquirido à URP de feve
reiro de 1989 (Plano Verão), em face da edi
ção da Lei n. 7.730/89.
60. Portuários. H ora noturna. Horas ex
tras. (Lei n. 4.860/65, arts. 4o e 7o, § 5o) (in
corporada a OJ n. 61 da SDI-1)
I - A hora noturna no regime de trabalho
no porto, compreendida entre dezenove ho
ras e sete horas do dia seguinte, é de sessenta
minutos.
II - Para o cálculo das horas extras pres
tadas pelos trabalhadores portuários, obser
var-se-á somente o salário básico percebido,
excluídos os adicionais de risco e produtivi
dade. (ex-OJ n. 61 da SDI-1)
61. (Convertida na OJ n. 60 da SDI-1)
62. Prequestionamento. Pressuposto de ad
missibilidade em apelo de natureza extraor
dinária. Necessidade, ainda que se trate de in
competência absoluta
É necessário o prequestionamento como
pressuposto de admissibilidade em recurso de
natureza extraordinária, ainda que se trate de
incompetência absoluta.
63. Prescrição total. Horas extras. Pré-contratadas e suprimidas. Termo inicial. Data da
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supressão (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 199)
64. Probam . Súmula n. 239. Inaplicável.
Não são bancários seus empregados (cance
lada em decorrência da redação da Súmula n.
239)
65. Professor adjunto. Ingresso no cargo
de professor titular. Exigência de concurso
público não afastada pela Constituição Fede
ral de 1988 (CF/88, arts. 37, II, e 206, V)
O acesso de professor adjunto ao cargo de
professor titular só pode ser efetivado por meio
de concurso público, conforme dispõem os
arts. 37, II, e 206, V, da CF/88.
66. (Convertida na Súmula n. 351)
67. (Convertida na Súmula n. 358)
68. (Convertida na OJ Transitória n. 35 da
SDI-1)
69. (Convertida na Súmula n. 375)
70. (Convertida na OJ n. 5 do Tribunal Ple
no)
71. Remessa ex officio. Ação rescisória. De
cisões contrárias a entes públicos (art. Io, V,
do Decreto-lei n. 779/69 e inciso II, do art.
475, do CPC). Cabível (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 303)
72. Remessa e x officio. Mandado de segu
rança concedido. Impetrante e terceiro inte
ressado pessoas de direito privado. Incabível,
ressalvadas as hipóteses de matéria adminis
trativa, de competência do órgão especial (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 303)
73. Remessa ex officio. Mandado de segu
rança. Incabível. Decisões proferidas pelo TRT
e favoráveis ao impetrante ente público. Inaplicabilidade do art. 12 da Lei n. 1.533/51 (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 303)
74. Revelia. Ausência da reclamada. Comparecimento de advogado (cancelada em de
corrência da redação da Súmula n. 122)
75. Substabelecimento sem o reconheci
mento de firma do substabelecente. Inválido
(anterior à Lei n. 8.952/94)
Não produz efeitos jurídicos recurso subs
crito por advogado com poderes conferidos
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em substabelecimento em que não consta o
reconhecimento de firma do outorgante. En
tendimento aplicável antes do advento da Lei
n. 8.952/94.
76. Substituição dos avanços trienais por
quinquênios. Alteração do contrato de traba
lho. Prescrição total. CEEE
A alteração contratual consubstanciada na
substituição dos avanços trienais por quin
quênios decorre de ato único do empregador,
momento em que começa a fluir o prazo fa
tal de prescrição.
77. (Convertida na Súmula n. 357)
78. (Convertida na Súmula n. 360)
79. URP de abril e maio de 1988. Decreto-lei n. 2.425/88
Existência de direito apenas ao reajuste de
7/30 de 16,19% a ser calculado sobre o salá
rio de março e incidente sobre o salário dos
meses de abril e maio, não cumulativamente
e corrigidos desde a época própria até a data
do efetivo pagamento.
80. (Convertida na OJ n. 110 da SDI-2)
81. (Convertida na Súmula n. 394)
82. Aviso-prévio. Baixa na CTPS
A data de saída a ser anotada na CTPS deve
corresponder à do térm ino do prazo do avi
so-prévio, ainda que indenizado.
83. Aviso-prévio. Indenizado. Prescrição
A prescrição começa a fluir no final da data
do térm ino do aviso-prévio. Art. 487, § Io,
CLT.
84. Aviso-prévio. Proporcionalidade (can
celada pela Res. n. 186, de 14.09.2012)
85. (Convertida na Súmula n. 363)
86. (Convertida na Súmula n. 369)
87. Entidade pública. Exploração de ativi
dade eminentemente econômica. Execução.
Art. 883 da CLT (mantida)
É direta a execução contra a APPA e Minascaixa (§ Io do art. 173, da CF/88).
88. Gestante. Estabilidade provisória (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 244)
89. (Convertida na Súmula n. 376)
90. Agravo de instrumento. Traslado. Não
exigência de certidão de publicação do acór
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dão regional. Res. n. 52/96. Instrução Norma
tiva n. 6/96 (cancelada em decorrência da re
dação do a r t 897 da CLT; Lei n. 9.756/98)
Q uando o despacho denegatório de pro
cessamento de recurso de revista não se fun
dou na intempestividade deste, não é neces
sário o traslado da certidão de publicação do
acórdão regional.
91. Anistia. Art. 8o, § I o, ADCT. Efeitos fi
nanceiros. ECT
Em 19.05.1997, a SDI-Plena decidiu, pelo
voto prevalente do Exmo. Sr. Presidente, que
os efeitos financeiros da readmissão do em
pregado anistiado serão contados a partir do
momento em que este manifestou o desejo de
retornar ao trabalho e, na ausência de prova,
da data do ajuizamento da ação.
92. Desmembramento de municípios. Res
ponsabilidade trabalhista
Em caso de criação de novo município, por
desmembramento, cada uma das novas enti
dades responsabiliza-se pelos direitos traba
lhistas do empregado no período em que fi
gurarem como real empregador.
93. Domingos e feriados trabalhados e não
compensados. Aplicação da Súmula n. 146
(cancelada em decorrência da redação da Sú
mula n. 146)
94. Embargos. Exigência. Indicação expres
sa do dispositivo legal tido como violado (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 221)
95. Embargos para SDI. Divergência oriun
da da mesma Turma do TST. Inservível
Em 19.05.1997, a SDI-Plena, por maioria,
decidiu que acórdãos oriundos da mesma
Túrma, embora divergentes, não fundamen
tam divergência jurisprudencial de que tra
ta a alínea b do art. 894 da Consolidação das
Leis do Trabalho para embargos à Seção Es
pecializada em Dissídios Individuais, Subse
ção I.
96. Férias. Salário-substituição. Devido.
Aplicação da Súmula n. 159 (cancelada em
decorrência da redação da Súmula n. 159)
97. Horas extras. Adicional noturno. Base
de cálculo

O adicional noturno integra a base de cálcu
lo das horas extras prestadas no período no
turno.
98. (Convertida na OJ Transitória n. 36 da
SDI-1)
99. (Convertida na Súmula n. 377)
100. Salário. Reajuste. Entes públicos
Os reajustes salariais previstos em legisla
ção federal devem ser observados pelos Estados-m em bros, suas Autarquias e Funda
ções P ú b licas n as relaçõ es c o n tra tu a is
trabalhistas que mantiverem com seus em
pregados.
101. Reintegração convertida em indeni
zação dobrada. Efeitos. Aplicação da Súmula
n. 28 (cancelada em decorrência da redação
da Súmula n. 28)
102. Adicional de insalubridade. Integra
ção na remuneração (cancelada em decorrên
cia da redação da Súmula n. 139)
103. Adicional de insalubridade. Repouso
semanal e feriados
O adicional de insalubridade já remunera
os dias de repouso semanal e feriados.
104. (Convertida na Súmula n. 25)
105. (Convertida na Súmula n. 378)
106. (Convertida na Súmula n. 396)
107. (Convertida na OJ n. 42 da SDI-1)
108. (Convertida na Súmula n. 395)
109. (Convertida na OJ Transitória n. 37
da SDI-1)
110. Representação irregular. Procuração
apenas nos autos de agravo de instrum ento
(cancelada em decorrência do CPC de 2015
-R es. n. 212, de 19.09.2016)
111. Recurso de revista. Divergência juris
prudencial. Aresto oriundo do mesmo Tribu
nal Regional. Lei n. 9.756/98. Inservível ao co
nhecimento
Não é scrvívcl ao conhecimento de recur
so de revista aresto oriundo de mesmo Tribu
nal Regional do Trabalho, salvo se o recurso
houver sido interposto anteriormente à vigên
cia da Lei n. 9.756/98.
112. Vacância do cargo. Salário do suces
sor. Súmula n. 159. Inaplicável (cancelada em
decorrência da redação da Súmula n. 159)
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113. Adicional de transferência. Cargo de
confiança ou previsão contratual de transfe
rência. Devido. Desde que a transferência seja
provisória
0 fato de o empregado exercer cargo de
confiança ou a existência de previsão de trans
ferência no contrato de trabalho não exclui o
direito ao adicional. O pressuposto legal apto
a legitimar a percepção do mencionado adi
cional é a transferência provisória.
114. (Convertida na Súmula n. 379)
115. (Convertida na Súmula n. 459)
116. (Convertida na Súmula n. 396)
117. (Convertida na Súmula n. 376)
118. Prequestionamento. Tese explícita. In
teligência da Súmula n. 297
Havendo tese explícita sobre a matéria, na
decisão recorrida, desnecessário contenha ne
la referência expressa do dispositivo legal pa
ra ter-se como prequestionado este.
119. Prequestionam ento inexigível. Vio
lação nascida na própria decisão recorrida.
Súmula n. 297. Inaplicável
É inexigível o prequestionamento quando
a violação indicada houver nascido na própria
decisão recorrida. Inaplicável a Súmula n. 297
do TST.
120. Recurso. Assinatura da petição ou das
razões recursais. Art. 932, parágrafo único, do
CPC de 2015 (alterada em decorrência do
CPC/2015)
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

1 - Verificada a total ausência de assinatu
ra no recurso, o juiz ou o relator concederá
prazo de 5 (cinco) dias para que seja sanado
o vício. Descumprida a determinação, o re
curso será reputado inadmissível (art. 932, pa
rágrafo único, do CPC de 2015).
A crescentada

p ela

Res.

n.

2 12,

de

1 9 .0 9 .2 0 1 6

II - É válido o recurso assinado, ao menos,
na petição de apresentação ou nas razões re
cursais.
A crescentada
1 9 .0 9 .2 0 1 6

p ela

Res.

n.

2 12,

de
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121. Substituição processual. Diferença do
adicional de insalubridade. Legitimidade
O sindicato tem legitimidade para atuar na
qualidade de substituto processual para plei
tear diferença de adicional de insalubridade.
122. (Convertida na Súmula n. 380)
123. Bancários. Ajuda-alimentação
A ajuda-alimentação prevista em norm a
coletiva em decorrência de prestação de horas
extras tem natureza indenizatória e, por isso,
não integra o salário do empregado bancário.
ERR n. 118739/94, SDI-Plena. Em 10.02.1998,
a SDI-Plena, por maioria, decidiu que ajuda-alimentação paga ao bancário, em decorrên
cia de prestação de horas extras por prorroga
ção de jornada, tem natureza indenizatória e,
portanto, não integrativa ao salário.
124. (Convertida na Súmula n. 381)
125. Desvio de função. Quadro de carreira
O simples desvio funcional do empregado
não gera direito a novo enquadramento, mas
apenas às diferenças salariais respectivas, mes
mo que o desvio de função haja iniciado an
tes da vigência da CF/88.
126. Súmula n. 239. Empresa de proces
sam ento de dados. Inaplicável (cancelada
em decorrência da redação da Súm ula n.
239)
127. Hora noturna reduzida. Subsistência
após a CF/88
O art. 73, § Io, da CLT, que prevê a redução
da hora noturna, não foi revogado pelo inci
so IX do art. 7o da CF/88.
128. (Convertida na Súmula n. 382)
129. Prescrição. Complementação da pen
são e auxílio-funeral
A prescrição extintiva para pleitear ju d i
cialmente o pagamento da complementação
de pensão e do auxílio-funeral é de 2 anos,
contados a partir do óbito do empregado.
130. Prescrição. Ministério Público. Arguição. Custos legis. Ilegitimidade (atualizada cm
decorrência do CPC/2015)
Ao exarar o parecer na remessa de ofício,
na qualidade de custos legis , o Ministério Pú
blico não tem legitimidade para arguir a pres
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crição em favor de entidade de direito públi
co, em matéria de direito patrimonial
A crescentad a

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.05.2016.

131. (Convertida na Súmula n. 367)
132. Agravo regimental. Peças essenciais
nos autos principais
Inexistindo lei que exija a tram itação do
agravo regimental em autos apartados, tam 
pouco previsão no Regimento Interno do Re
gional, não pode o agravante ver-se apenado
por não haver colacionado cópia de peças dos
autos principais, quando o agravo regimental
deveria fazer parte dele.
133. Ajuda-alimentação. PAT. Lei n. 6.321/76.
Não integração ao salário
A ajuda-alimentação fornecida por empre
sa participante do programa de alimentação
ao trabalhador, instituído pela Lei n. 6.321/76,
não tem caráter salarial. Portanto, não integra
o salário para nenhum efeito legal.
134. Autenticação. Pessoa jurídica de Di
reito Público. Dispensada. Medida Provisória
n. 1.360, de 12.03.1996
São válidos os documentos apresentados,
por pessoa jurídica de direito público, em fo
tocópia não autenticada, posteriormente à edi
ção da Medida Provisória n. 1.360/96 e suas
reedições.
A M P n. 1.360, de 12.03.1996, converteu-se
n a Lei n. 10.522, d e 19.0 72 0 02 .

135. (Convertida na Súmula n. 371)
136. (Convertida na OJ n. 18 da SDI-1)
137. (Convertida na OJ Transitória n. 38
da SDI-1)
138. Competência residual. Regime jurídico
único. Limitação da execução (incorporada a
OJ n. 249 da SDI-1)
Compete à Justiça do Trabalho julgar pedi
dos dc direitos e vantagens previstos na legisla
ção trabalhista referente a período anterior à
Lei n. 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido
ajuizada após a edição da referida lei. A superveniência de regime estatutário em substitui
ção ao celetista, mesmo após a sentença, limita
a execução ao período celetista. ( Ia parte - ex-OJ n. 138 da SDI-1; 2a parte - ex-OJ n. 249)

139. Depósito recursal. Complementação
devida. Aplicação da Instrução Normativa n.
3/93, II (cancelada em decorrência da reda
ção da Súmula n. 128)
140. Depósito recursal e custas. Diferença
ínfima. Deserção. Ocorrência
Ocorre deserção do recurso pelo recolhimen
to insuficiente das custas e do depósito recursal,
ainda que a diferença em relação ao q u a n tu m
devido seja ínfima, referente a centavos.
141. (Convertida na Súmula n. 368)
142. Embargos de declaração. Efeito modificativo. Vista prévia à parte contrária (can
celado o item II em decorrência do CPC/2015)
I - É passível de nulidade decisão que aco
lhe embargos de declara-ção com efeito modificativo sem que seja concedida oportuni
dade de manifestação prévia à parte contrária.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

2 14,

de

2 8.11.2016.

143. Empresa em liquidação extrajudicial.
Execução. Créditos trabalhistas. Lei n. 6.024/74
A execução trabalhista deve prosseguir di
retamente na Justiça do Trabalho mesmo após
a decretação da liquidação extrajudicial. Lei
n. 6.830/80, arts. 5o e 29, aplicados supletivamente (CLT, art. 889 e CF/88, art. 114).
144. Enquadramento funcional. Prescrição
extintiva (cancelada em decorrência da reda
ção da Súmula n. 275)
145. (Convertida na Súmula n. 369)
146. (Convertida na OJ Transitória n. 39
da SDI-1)
147. Lei estadual, norm a coletiva ou nor
ma regulamentar. Conhecimento indevido do
recurso de revista por divergência jurisprudencial (incorporada a OJ n. 309 da SDI-1)
I - É inadm issível o recurso de revista
fundado tão somente em divergência jurisprudencial, se a parte não comprovar que a lei
estadual, a norma coletiva ou o regulamento
da empresa extrapolam o âmbito do TRT prolator da decisão recorrida. (ex-OJ n. 309 da
SDI-1)
II - É imprescindível a arguição de afron
ta ao art. 896 da CLT para o conhecimento de
embargos interpostos em face de acórdão de
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Turma que conhece indevidamente de recur
so de revista, por divergência jurisprudencial,
quanto a tema regulado por lei estadual, nor
ma coletiva ou norma regulamentar de âmbi
to restrito ao Regional prolator da decisão.
148. Lei n. 8.880/94, art. 31. Constitucionalidade
É constitucional o art. 31 da Lei n. 8.880/94,
que prevê a indenização por demissão sem
justa causa.
149. (Convertida na Súmula n. 383)
150. (Convertida na Súmula n. 384)
151. Prequestionamento. Decisão regional
que adota a sentença. Ausência de preques
tionamento
Decisão regional que simplesmente adota
os fundamentos da decisão de primeiro grau
não preenche a exigência do prequestiona
mento, tal como previsto na Súmula n. 297.
152. Revelia. Pessoa jurídica de Direito Pú
blico. Aplicável (art. 844 da CLT)
Pessoa jurídica de direito público sujeita-se à revelia prevista no art. 844 da CLT.
153. (Convertida na OJ Transitória n. 57
da SDI-1)
154. Atestado médico - INSS. Exigência
prevista em instrum ento normativo (cance
lada pela Res. n. 158, de 13.10.2009)
155. (Convertida na OJ Transitória n. 40
da SDI-1)
156. Complementação de aposentadoria.
Diferenças. Prescrição (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 327)
157. (Convertida na OJ Transitória n. 41
da SDI-1)
158. Custas. Comprovação de recolhimen
to. D arf eletrônico. Validade
O denominado “D arf eletrônico” é válido
para comprovar o recolhimento de custas por
entidades da Administração Pública Federal,
emitido conforme a IN-SRF 162, de 04.11.1988.
A IN -S R F n. 1 62 / 88 foi re vo gad a p e la IN -S R F
n. 181/2002.

159. Data de pagamento. Salários. Alteração
Diante da inexistência de previsão expres
sa em contrato ou em instrum ento norm a
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tivo, a alteração de data de pagamento pelo
empregador não viola o art. 468, desde que
observado o parágrafo único do art. 459, am
bos da CLT.
160. Descontos salariais. Autorização no
ato da admissão. Validade
É inválida a presunção de vício de consen
timento resultante do fato de ter o emprega
do anuído expressamente com descontos sa
lariais na oportunidade da admissão. É de se
exigir demonstração concreta do vício de von
tade.
161. (Convertida na Súmula n. 385)
162. Multa. Art. 477 da CLT. Contagem do
prazo. Aplicável o art. 132 do Código Civil de
2002
A contagem do prazo para quitação das ver
bas decorrentes da rescisão contratual previs
ta no art. 477 da CLT exclui necessariamente
o dia da notificação da demissão e inclui o dia
do vencimento, em obediência ao disposto no
art. 132 do Código Civil de 2002 (art. 125 do
Código Civil de 1916).
163. Norma regulamentar. Opção pelo novo
regulamento. Art. 468 da CLT e Súmula n. 51.
Inaplicáveis (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 51)
164. Oficial de justiça a d hoc. Inexistência
de vínculo empregatício
Não se caracteriza o vínculo empregatício
na nomeação para o exercício das funções de
oficial de justiça a d hoc , ainda que feita de for
ma reiterada, pois exaure-se a cada cum pri
mento de mandado.
165. Perícia. Engenheiro ou médico. Adi
cional de insalubridade e periculosidade. Vá
lido. Art. 195 da CLT
O art. 195 da CLT não faz qualquer dis
tinção entre o médico e o engenheiro para
efeito de caracterização e classificação da in
salubridade e periculosidade, bastando para a
elaboração do laudo seja o profissional de
vidamente qualificado.
166. (Convertida na OJ Transitória n. 42
da SDI-1)
167. (Convertida na Súmula n. 386)
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168. (Convertida na OJ Transitória n. 43
da SDI-1)
169. (Convertida na Súmula n. 423)
170. (Convertida na OJ n. 4 da SDI-1)
171. Adicional de insalubridade. Óleos mi
nerais. Sentido do term o “manipulação”
Para efeito de concessão de adicional de in
salubridade não há distinção entre fabricação
e manuseio de óleos minerais - Portaria n.
3.214 do M inistério do Trabalho, NR n. 15,
Anexo XIII.
172. Adicional de insalubridade ou periculosidade. Condenação. Inserção em folha de
pagamento
Condenada ao pagamento do adicional de
insalubridade ou periculosidade, a empresa
deverá inserir, mês a mês e enquanto o traba
lho for executado sob essas condições, o valor
correspondente em folha de pagamento.
173. Adicional de insalubridade. Ativida
de a céu aberto. Exposição ao sol e ao calor
I - Ausente previsão legal, indevido o adi
cional de insalubridade ao trabalhador em ati
vidade a céu aberto, por sujeição à radiação
solar (art. 195 da CLT e Anexo 7 da NR 15 da
Portaria n. 3.214/78 do MTE).
II - Tem direito ao adicional de insalubri
dade o trabalhador que exerce atividade ex
posto ao calor acima dos limites de tolerân
cia, inclusive em ambiente externo com carga
solar, nas condições previstas no Anexo 3 da
NR 15 da Portaria n. 3.214/78 do MTE.
R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

186,

de

14.09.2012.

174. Adicional de periculosidade. Horas de
sobreaviso. Indevido (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 132)
175. Comissões. Alteração ou supressão.
Prescrição total (incorporada a OJ n. 248 da
SDI-1)
A supressão das comissões, ou a alteração
quanto à forma ou ao percentual, em prejuízo
do empregado, é suscetível de operar a pres
crição total da ação, nos termos da Súmula n.
294 do TST, em virtude de cuidar-se de par
cela não assegurada por preceito de lei.

176. (Convertida na OJ Transitória n. 44
da SDI-1)
177. A posentadoria espontânea. Efeitos
(cancelada pelo Tribunal Pleno do TST na
sessão extraordinária de 25.10.2006)
178. Bancário. Intervalo de 15 m inutos.
Não computável na jornada de trabalho
Não se computa, na jornada do bancário su
jeito a seis horas diárias de trabalho, o interva
lo de quinze minutos para lanche ou descanso.
179. (Convertida na OJ Transitória n. 77
da SDI-1)
180. (Convertida na OJ Transitória n. 45
da SDI-1)
181. Comissões. Correção monetária. Cál
culo
O valor das comissões deve ser corrigido
monetariamente para em seguida obter-se a
média para efeito de cálculo de férias, 13° sa
lário e verbas rescisórias.
182. Compensação de jornada. Acordo in
dividual. Validade (cancelada em decorrên
cia da redação da Súmula n. 85)
183. (Convertida na OJ Transitória n. 46
da SDI-1)
184. Confissão ficta. Produção de prova
posterior (cancelada em decorrência da reda
ção da Súmula n. 74)
185. Contrato de trabalho com a associa
ção de pais e mestres - APM. Inexistência de
responsabilidade solidária ou subsidiária do
Estado
O Estado-membro não é responsável sub
sidiária ou solidariamente com a Associação
de Pais e Mestres pelos encargos trabalhistas
dos empregados contratados por esta última,
que deverão ser suportados integral e exclusi
vamente pelo real empregador.
186. (Convertida na Súmula n. 25)
187. (Convertida na OJ Transitória n. 47
da SDI-1)
188. Decisão norm ativa que defere direi
tos. Falta de interesse de agir para ação indi
vidual
Falta interesse de agir para a ação indivi
dual, singular ou plúrima, quando o direito já
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foi reconhecido através de decisão normativa,
cabendo, no caso, ação de cumprimento.
189. Depósito recursal. Agravo de petição.
1N/TST n. 3/93 (cancelada em decorrência da
redação da Súmula n. 128)
190. Depósito recursal. Condenação soli
dária (cancelada em decorrência da redação
da Súmula n. 128)
191. Contrato de empreitada. Dono da obra
de construção civil. Responsabilidade
Diante da inexistência de previsão legal es
pecífica, o contrato de empreitada de constru
ção civil entre o dono da obra e o empreiteiro
não enseja responsabilidade solidária ou sub
sidiária nas obrigações trabalhistas contraídas
pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra
uma empresa construtora ou incorporadora.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

175,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

192. Embargos declaratórios. Prazo em do
bro. Pessoa jurídica de Direito Público. De
creto-lei n. 779/69
É em dobro o prazo para a interposição de
embargos declaratórios por pessoa jurídica de
direito público.
193. Equiparação salarial. Quadro de car
reira. Homologação. Governo estadual. Váli
do (cancelada em decorrência da redação da
Súmula n. 6)
194. (Convertida na Súmula n. 387)
195. Férias indenizadas. FGTS. Não inci
dência
Não incide a contribuição para o FGTS so
bre as férias indenizadas.
196. Gestante. Contrato de experiência. Es
tabilidade provisória. Não assegurada (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 244)
197. Gratificação semestral. Repercussão
no 13° salário. Súmula n. 78 do TST. Aplicá
vel (cancelada em decorrência da redação da
Súmula n. 253)
198. Honorários periciais. Atualização mo
netária
Diferentemente da correção aplicada aos
débitos trabalhistas, que têm caráter alimen
tar, a atualização monetária dos honorários
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periciais é fixada pelo art. Io da Lei n. 6.899/81,
aplicável a débitos resultantes de decisões ju
diciais.
199. Jogo do bicho. Contrato de trabalho.
Nulidade. Objeto ilícito
É nulo o contrato de trabalho celebrado
para o desempenho de atividade inerente à
prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de
seu objeto, o que subtrai o requisito de vali
dade para a formação do ato jurídico.
200. M andato tácito. Substabelecimento
inválido
É inválido o substabelecimento de advoga
do investido de mandato tácito.
201. (Convertida na Súmula n. 388)
202. (Convertida na OJ Transitória n. 48
daSDI-1)
203. (Convertida na OJ Transitória n. 54
da SDI-1)
204. Prescrição. Contagem do prazo. Art.
7o, XXIX, da CF (cancelada em decorrência
da redação da Súmula n. 308)
205. Competência material. Justiça do Tra
balho. Ente público. Contratação irregular.
Regime especial. Desvirtuamento (cancelada
pela Res. n. 156, de 23.04.2009)
206. Professor. Horas extras. Adicional de
50%
Excedida a jornada máxima (art. 318 da
CLT), as horas excedentes devem ser remune
radas com o adicional de, no m ínimo, 50%
(art. 7°, XVI, CF/88).
207. Programa de incentivo à demissão vo
luntária. Indenização. Imposto de renda. Não
incidência
A indenização paga em virtude de adesão
a programa de incentivo à demissão voluntá
ria não está sujeita à incidência do imposto de
renda.
208. Radiologista. Gratificação de raios X.
Redução. Lei n. 7.923/89
A alteração da gratificação por trabalho
com raios X, de quarenta para dez por cento,
na forma da Lei n. 7.923/89, não causou pre
juízo ao trabalhador porque passou a incidir
sobre o salário incorporado com todas as de
mais vantagens.
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209. Recesso forense. Suspensão dos pra
zos recursais (arts. 181,1, e 148 do RI/TST)
(cancelada em decorrência da redação da Sú
mula n. 262)
210. (Convertida na Súmula n. 389)
211. (Convertida na Súmula n. 389)
212. (Convertida na OJ Transitória n. 49
da SDI-1)
213. Telex. Operadores. Art. 227 da CLT.
Inaplicável
O operador de telex de empresa, cuja ativi
dade econômica não se identifica com qual
quer uma das previstas no art. 227 da CLT, não
se beneficia de jornada reduzida.
214. (Convertida na OJ Transitória n. 58
da SDI-1)
215. Vale-transporte. ô n u s da prova (can
celada pela Res. n. 175, de 24.05.2011)
216. Vale-transporte. Servidor público ce
letista. Lei n. 7.418/85. Devido
Aos servidores públicos celetistas é devido
o vale-transporte, instituído pela Lei n. 7.418/85,
de 16 de dezembro de 1985.
217. Agravo de instrumento. Traslado. Lei
n. 9.756/98. Guias de custas e de depósito recursal
Para a formação do agravo de instrum en
to, não é necessária a juntada de comprovan
tes de recolhimento de custas e dc depósito
recursal relativamente ao recurso ordinário,
desde que não seja objeto de controvérsia no
recurso de revista a validade daqueles recolhi
mentos.
218. (Convertida na OJ n. 241 da SDI-1,
posteriormente convertida na OJ Transitória
n. 55 da SDI-1)
219. Recurso de revista ou de embargos
fundamentado em Orientação Jurisprudencial do TST
É válida, para efeito de conhecimento do
recurso de revista ou de embargos, a invoca
ção de Orientação Jurisprudencial do Tribunal
Superior do Trabalho, desde que, das razões
recursais, conste o seu número ou conteúdo.
220. Acordo de compensação. Extrapola
ção da jornada (cancelada em decorrência da
redação da Súmula n. 85)

221. (Convertida na OJ Transitória n. 56
da SDI-1)
222. Bancário. Advogado. Cargo de con
fiança (cancelada em decorrência da redação
da Súmula n. 102)
223. Compensação de jornada. Acordo in
dividual tácito. Inválido (cancelada em de
corrência da redação da Súmula n. 85)
224. Complementaçáo de aposentadoria.
Reajuste. Lei n. 9.069, de 29.06.1995
I - A partir da vigência da Medida Provi
sória n. 542, de 30.06.1994, convalidada pela
Lei n. 9.069, de 29.06.1995, o critério de rea
juste da complementação de aposentadoria
passou a ser anual e não semestral, aplicando-se o princípio rebus sic s ta n tib u s diante da
nova ordem econômica.
II - A alteração da periodicidade do reajus
te da complementação de aposentadoria - de
semestral para anual - não afeta o direito ao
resíduo inflacionário apurado nos meses de
abril, maio e junho de 1994, que deverá inci
dir sobre a correção realizada no mês de ju 
lho de 1995.
225. Contrato de concessão de serviço pú
blico. Responsabilidade trabalhista
Celebrado contrato de concessão de serviço
público em que uma empresa (primeira conces
sionária) outorga a outra (segunda concessio
nária), no todo ou em parte, mediante arren
damento, ou qualquer outra forma contratual,
a título transitório, bens de sua propriedade:
I - em caso de rescisão do contrato de tra
balho após a entrada em vigor da concessão,
a segunda concessionária, na condição de su
cessora, responde pelos direitos decorrentes
do contrato de trabalho, sem prejuízo da res
ponsabilidade subsidiária da primeira conces
sionária pelos débitos trabalhistas contraídos
até a concessão;
II - no tocante ao contrato de trabalho ex
tinto antes da vigência da concessão, a respon
sabilidade pelos direitos dos trabalhadores será
exclusivamente da antecessora.
226. Crédito trabalhista. Cédula de crédito
rural. Cédula de crédito industrial. Penhorabilidade
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Diferentemente da cédula de crédito indus
trial garantida por alienação fiduciária, na cé
dula rural pignoratícia ou hipotecária o bem
permanece sob o domínio do devedor (exe
cutado), não constituindo óbice à penhora na
esfera trabalhista (Decreto-lei n. 167/67, art.
69; CLT, arts. 10 e 30 e Lei n. 6.830/80).
227. Denunciação da lide. Processo do tra
balho. Incompatibilidade (cancelada pela Co
missão de Jurisprudência e de Precedentes
Normativos do TST em 18.11.2005)
228. (Convertida na Súmula n. 368)
229. (Convertida na Súmula n. 390)
230. (Convertida na Súmula n. 378)
231. (Convertida na OJ Transitória n. 50
daSDI-1)
232. FGTS. Incidência. Empregado trans
ferido para o exterior. Remuneração
O FGTS incide sobre todas as parcelas de
natureza salarial pagas ao empregado em vir
tude de prestação de serviços no exterior.
233. Horas extras. Comprovação de parte
do período alegado
A decisão que defere horas extras com base
em prova oral ou documental não ficará limi
tada ao tempo por ela abrangido, desde que o
julgador fique convencido de que o procedi
mento questionado superou aquele período.
234. Horas extras. Folha individual de pre
sença (FIP) instituída por norm a coletiva.
Prova oral. Prevalência (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 338)
235. Horas extras. Salário por produção
O empregado que recebe salário por pro
dução e trabalha em sobrejornada tem direi
to à percepção apenas do adicional de horas
extras, exceto no caso do empregado cortador
de cana, a quem é devido o pagamento das
horas extras e do adicional respectivo.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

182,

de

16.04.2012.

236. Horas in itinere . Horas extras. Adicio
nal devido (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 90)
237. Ministério Público do trabalho. Legi
timidade para recorrer. Sociedade de econo
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mia mista. Empresa pública (incorporada a
OJ n. 338 da SDI-I)
I - O Ministério Público do Trabalho não
tem legitimidade para recorrer na defesa de
interesse patrim onial privado, ainda que de
empresas públicas e sociedades de economia
mista.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

2 10,

de

27.06.2016.

II - Há legitimidade do Ministério Públi
co do Trabalho para recorrer de decisão que
declara a existência de vínculo empregatício
com sociedade de economia mista ou empre
sa pública, após a Constituição Federal de 1988,
sem a prévia aprovação em concurso público,
pois é matéria de ordem pública.
A crescentado p e la Res. n. 210, d e 27.06.2016.

238. Multa. Art. 477 da CLT. Pessoa jurídica
de direito público. Aplicável
Submete-se à multa do art. 477 da CLT a
pessoa jurídica de direito público que não ob
serva o prazo para pagamento das verbas res
cisórias, pois nivela-se a qualquer particular,
em direitos e obrigações, despojando-se do;us
im p erii ao celebrar um contrato de emprego.
239. (Convertida na Súmula n. 384)
240. (Convertida na Súmula n. 391)
241. (Convertida na OJ Transitória n. 55
da SDI-1)
242. Prescrição total. H oras extras. Adi
cional. Incorporação
Embora haja previsão legal para o direito à
hora extra, inexiste previsão para a incorpo
ração ao salário do respectivo adicional, razão
pela qual deve incidir a prescrição total.
243. Prescrição total. Planos econômicos
Aplicável a prescrição total sobre o direito
de reclamar diferenças salariais resultantes de
planos econômicos.
244. Professor. Redução da carga horária.
Possibilidade
A redução da carga horária do professor,
em virtude da diminuição do número de alu
nos, não constitui alteração contratual, uma
vez que não implica redução do valor da hora-aula.

1020
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245. Revelia. Atraso. Audiência
Inexiste previsão legal tolerando atraso no
horário de comparecimento da parte na au
diência.
246. (Convertida na Súmula n. 367)
247. Servidor público. Celetista concursado. Despedida imotivada. Empresa pública
ou sociedade de economia mista. Possibili
dade
I - A despedida de empregados de empre
sa pública e de sociedade de economia mista,
mesmo admitidos por concurso público, in
depende de ato motivado para sua validade.
II - A validade do ato de despedida do em
pregado da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT) está condicionada à m oti
vação, por gozar a empresa do mesmo trata
mento destinado à Fazenda Pública em rela
ção à imunidade tributária e à execução por
precatório, além das prerrogativas de foro, pra
zos e custas processuais.
248. (Convertida na OJ n. 175 da SDI-1)
249. (Convertida na OJ n. 138 da SDI-1)
250. (Convertida na OJ Transitória n. 51
da SDI-1)
251. Descontos. Frentista. Cheques sem
fundos
É lícito o desconto salarial referente à devo
lução de cheques sem fundos, quando o fren
tista não observar as recomendações previs
tas em instrumento coletivo.
252. Equiparação salarial. Mesma locali
dade. Conceito. Art. 461 da CLT (cancelada
em decorrência da redação da Súmula n. 6)
253. Estabilidade provisória. Cooperativa.
Lei n. 5.764/71. Conselho Fiscal. Suplente.
Não assegurada
O art. 55 da Lei n. 5.764/71 assegura a ga
rantia de emprego apenas aos empregados
eleitos diretores de Cooperativas, não abran
gendo os membros suplentes.
254. (Convertida na OJ n. 42 da SDI-1)
255. Mandato. Contrato social. Desneces
sária a juntada (atualizada em decorrência do
CPC/2015)
O art. 75, inciso VIII, do CPC de 2015 (art.
12, VI, do CPC de 1973) não determina a exi

bição dos estatutos da empresa em juízo como
condição de validade do instrumento de man
dato outorgado ao seu procurador, salvo se
houver impugnação da parte contrária.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

256. Prequestionam ento. Configuração.
Tese explícita. Súmula n. 297
Para fins do requisito do prequestionamen
to de que trata a Súmula n. 297, há necessi
dade de que haja, no acórdão, de maneira cla
ra, elementos que levem à conclusão de que o
Regional adotou uma tese contrária à lei ou à
súmula.
257. Recurso de revista. Fundamentação.
Violação de lei. Vocábulo violação. Desneces
sidade (alterada em decorrência da redação
do inciso II do art. 894 da CLT, incluído pela
Lei n. 11.496/2007)
A invocação expressa no recurso de revis
ta dos preceitos legais ou constitucionais ti
dos como violados não significa exigir da par
te a utilização das expressões “co n trariar”,
“ferir”, “violar” etc.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

182,

de

16.04.2012.

258. (Convertida na Súmula n. 364)
259. Adicional noturno. Base de cálculo.
Adicional de periculosidade. Integração
0 adicional de periculosidade deve com
por a base de cálculo do adicional noturno, já
que também neste horário o trabalhador per
manece sob as condições de risco.
260. Agravo de instrum ento. Recurso de
revista. Procedim ento sum aríssim o. Lei n.
9.957/2000. Processos em curso
1 - É inaplicável o rito sumaríssimo aos pro
cessos iniciados antes da vigência da Lei n.
9.957/2000.
II - No caso de o despacho denegatório de
recurso de revista invocar, em processo inicia
do antes da Lei n. 9.957/2000, o § 6o do art. 896
da CLT (rito sumaríssimo), como óbice ao trân
sito do apelo calcado em divergência jurisprudencial ou violação de dispositivo inffaconstitucional, o T ribunal su p erará o obstáculo,
apreciando o recurso sob esses fundamentos.
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261. Bancos. Sucessão trabalhista
As obrigações trabalhistas, inclusive as con
traídas à época em que os empregados traba
lhavam para o banco sucedido, são de respon
sabilidade do sucessor, um a vez que a este
foram transferidos os ativos, as agências, os
direitos e deveres contratuais, caracterizando
típica sucessão trabalhista.
262. Coisa julgada. Planos econômicos. Li
mitação à data-base na fase de execução
Não ofende a coisa julgada a limitação à da
ta-base da categoria, na fase executória, da
condenação ao pagamento de diferenças sala
riais decorrentes de planos econômicos, quan
do a decisão exequenda silenciar sobre a limi
tação, um a vez que a lim itação decorre de
norm a cogente. Apenas quando a sentença
exequenda houver expressamente afastado a
limitação à data-base é que poderá ocorrer
ofensa à coisa julgada.
263. Contrato por prazo determinado. Lei
especial (estadual e m unicipal). Incom pe
tência da Justiça do Trabalho (cancelada pela
Comissão de Jurisprudência e de Preceden
tes Normativos do TST em 10.09.2004)
264. Depósito recursal. PIS/Pasep. Ausência
de indicação na guia de depósito recursal. Va
lidade
Não é essencial para a validade da compro
vação do depósito recursal a indicação do nú
mero do PIS/Pasep na guia respectiva.
265. (Convertida na Súmula n. 390)
266. (Convertida na Súmula n. 369)
267. Horas extras. Adicional de periculosidade. Base de cálculo (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 132)
268. In d e n iz a ç ã o a d ic io n a l. Leis ns.
6.708/79 e 7.238/84. Aviso-prévio. Projeção.
Estabilidade provisória
Somente após o término do período estabilitário é que se inicia a contagem do prazo
do aviso-prévio para efeito das indenizações
previstas nos arts. 9o da Lei n. 6.708/79 e 9o da
Lei n. 7.238/84.
269. Justiça gratuita. Requerimento de isen
ção de despesas processuais. Momento opor
tuno
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O benefício da justiça gratuita pode ser re
querido em qualquer tempo ou grau de juris
dição, desde que, na fase recursal, seja o re
querim ento formulado no prazo alusivo ao
recurso.
270. Programa de incentivo à demissão vo
luntária. Transação extrajudicial. Parcelas oriun
das do extinto contrato de trabalho. Efeitos
A transação extrajudicial que importa res
cisão do contrato de trabalho ante a adesão
do empregado a plano de demissão voluntá
ria implica quitação exclusivamente das par
celas e valores constantes do recibo.
271. Rurícola. Prescrição. Contrato de em
prego extinto. Em enda C onstitucional n.
28/2000. Inaplicabilidade
O prazo prescricional da pretensão do ru
rícola, cujo contrato de emprego já se extinguira ao sobrevir a Emenda Constitucional n.
28, de 26.05.2000, tenha sido ou não ajuizada
a ação trabalhista, prossegue regido pela lei vi
gente ao tem po da extinção do contrato de
emprego.
272. Salário mínimo. Servidor. Salário-base inferior. Diferenças. Indevidas
A verificação do respeito ao direito ao sa
lário mínimo não se apura pelo confronto iso
lado do salário-base com o mínimo legal, mas
deste com a soma de todas as parcelas de na
tureza salarial recebidas pelo empregado di
retamente do empregador.
273. T elem a rketin g . Operadores. Art. 227
da CLT. Inaplicável (cancelada pela Res. n.
175, de 24.05.2011)
274. Turno ininterrupto de revezamento.
Ferroviário. Horas extras. Devidas
O ferroviário submetido a escalas variadas,
com alternância de turnos, faz jus à jornada
especial prevista no art. 7o, XTV, da CF/88.
275. Turno ininterrupto de revezamento.
Horista. Horas extras e adicional. Devidos
Inexistindo instrum ento coletivo fixando
jornada diversa, o empregado horista subme
tido a turno ininterrupto de revezamento faz
jus ao pagamento das horas extraordinárias
laboradas além da 6a, bem como ao respecti
vo adicional.
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276. Ação declaratória. Complementação
de aposentadoria
É incabível ação declaratória visando a de
clarar direito à complementação de aposen
tadoria, se ainda não atendidos os requisitos
necessários à aquisição do direito, seja por via
regulamentar, ou por acordo coletivo.
277. Ação de cum prim ento fundada em
decisão norm ativa que sofreu posterior re
forma, quando já transitada em julgado a sen
tença condenatória. Coisa julgada. Não con
figuração
A coisa julgada produzida na ação de cum
primento é atípica, pois dependente de con
dição resolutiva, ou seja, da não modificação
da decisão normativa por eventual recurso.
Assim, modificada a sentença normativa pelo
TST, com a consequente extinção do proces
so, sem julgamento do mérito, deve-se extinguir a execução em andamento, uma vez que
a norma sobre a qual se apoiava o título exequendo deixou de existir no mundo jurídico.
278. Adicional de insalubridade. Perícia.
Local de trabalho desativado
A realização de perícia é obrigatória para a
verificação de insalubridade. Quando não for
possível sua realização, como em caso de fe
chamento da empresa, poderá o julgador utilizar-sc de outros meios de prova.
279. Adicional de periculosidade. Eletricitários. Base de cálculo. Lei n. 7.369/85, art. Io.
Interpretação (cancelada)
280. (Convertida na Súmula n. 364)
281. (Convertida na OJ Transitória n. 52
da SDI-1)
282. Agravo de instrum ento. Juízo de ad
missibilidade a d q u e m
No julgamento de Agravo de Instrumento,
ao afastar o óbice apontado pelo TRT para o
processamento do recurso de revista, pode o
juízo a d q u e m prosseguir no exame dos de
mais pressupostos extrínsecos e intrínsecos do
recurso de revista, mesmo que não apreciados
pelo TRT.
283. Agravo de instrum ento. Peças essen
ciais. Traslado realizado pelo agravado. Vali
dade

É válido o traslado de peças essenciais efe
tuado pelo agravado, pois a regular formação
do agravo incumbe às partes e não somente
ao agravante.
284. Agravo de instrumento. Traslado. Au
sência de certidão de publicação. Etiqueta ade
siva imprestável para aferição da tempestividade
A etiqueta adesiva na qual consta a expres
são “no prazo” não se presta à aferição de tempestividade do recurso, pois sua finalidade é
tão somente servir de controle processual in
terno do TRT e sequer contém a assinatura
do funcionário responsável por sua elabo
ração.
285. Agravo de instrumento. Traslado. Ca
rim bo do protocolo do recurso ilegível. Inservível
0 carimbo do protocolo da petição recursal constitui elemento indispensável para afe
rição da tempestividade do apelo, razão pela
qual deverá estar legível, pois um dado ilegí
vel é o mesmo que a inexistência do dado.
286. Agravo de instrumento. Traslado. Man
dato tácito. Ata de audiência. Configuração
1 - A juntada da ata de audiência, em que
consignada a presença do advogado, desde que
não estivesse atuando com mandato expres
so, torna dispensável a procuração deste, por
que demonstrada a existência de mandato tá
cito.
II - Configurada a existência de mandato
tácito fica suprida a irregularidade detectada
no mandato expresso.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

167,

de

2 6.0 4.2 01 0 .

287. Autenticação. Documentos distintos.
Despacho denegatório do recurso de revista
e certidão de publicação
Distintos os documentos contidos no ver
so e anverso, é necessária a autenticação de
ambos os lados da cópia.
288. Bancário. Cargo de confiança. Art. 224,
§ 2o, CLT. Gratificação. Pagamento a menor
(cancelada em decorrência da redação da Sú
mula n. 102)
289. (Convertida na OJ n. 18 da SDI-1)
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290. Contribuição sindical patronal. Ação
de cum prim ento. Incompetência da Justiça
do Trabalho (cancelada pela Comissão de Ju
risprudência e de Precedentes Normativos do
TST em 30.06.2005)
291. (Convertida na OJ Transitória n. 53
da SDI-1)
292. Diárias. Integração ao salário. Art. 457,
§ 2o, da CLT (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 101)
293. (Convertida na le tr a /d a Súmula n.
353 do TST)
294. (Convertida na OJ Transitória n. 78
da SDI-1)
295. (Convertida na OJ Transitória n. 79
da SDI-1)
296. Equiparação salarial. Atendente e au
xiliar de enfermagem. Impossibilidade
Sendo regulamentada a profissão de auxi
liar de enfermagem, cujo exercício pressupõe
habilitação técnica, realizada pelo Conselho
Regional de Enfermagem, impossível a equi
paração salarial do simples atendente com o
auxiliar de enfermagem.
297. Equiparação salarial. Servidor público
da administração direta, autárquica e fundacional. Art. 37, XIII, da CF/88
O art. 37, XIII, da CF/88, veda a equipara
ção dc qualquer natureza para o efeito de re
muneração do pessoal do serviço público, sen
do juridicam ente impossível a aplicação da
norma infraconstitucional prevista no art. 461
da CLT quando se pleiteia equiparação sala
rial entre servidores públicos, independente
mente de terem sido contratados pela CLT.
298. Equiparação salarial. Trabalho inte
lectual. Possibilidade (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 6)
299. Estabilidade contratual e FGTS. Com
patibilidade (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 98)
300. Execução trabalhista. Correção m o
netária. Juros. Lei n. 8.177/91, art. 39, e Lei n.
10.192/2001, art. 15
Não viola norma constitucional (art. 5o, II
e XXXVI) a determinação de aplicação da TRD
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como fator de correção monetária dos débi
tos trabalhistas, cumulada com juros de mora,
previstos no art. 39 da Lei n. 8.177/91 e convalidado pelo art. 15 da Lei n. 10.192/2001.
301. FGTS. Diferenças, ô n u s da prova. Lei
n. 8.036/90, art. 17 (cancelada pela Res. n. 175,
de 24.05.2011)
302. FGTS. índice de correção. Débitos tra
balhistas
Os créditos referentes ao FGTS, decorren
tes de condenação judicial, serão corrigidos
pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos
trabalhistas.
303. (Convertida na Súmula n. 372)
304. Honorários advocatícios. Assistência
judiciária. Declaração de pobreza. Com pro
vação
Atendidos os requisitos da Lei n. 5.584/70
(art. 14, § 2o), para a concessão da assistência
judiciária, basta a simples afirmação do dcclarante ou de seu advogado, na petição inicial,
para se considerar configurada a sua situação
econômica (art. 4o, § Io, da Lei n. 7.510/86,
que deu nova redação à Lei n. 1.060/50).
305. (Convertida na Súmula n. 219)
306. Horas extras, ô n u s da prova. Regis
tro invariável (cancelada em decorrência da
redação da Súmula n. 338)
307. (Convertida na Súmula n. 437)
308. Jornada de trabalho. Alteração. Retor
no à jornada inicialmente contratada. Servi
dor público
O retorno do servidor público (adminis
tração direta, autárquica e fundacional) à jor
nada inicialmente contratada não se insere nas
vedações do art. 468 da CLT, sendo a sua jor
nada definida em lei e no contrato de traba
lho firmado entre as partes.
309. (Convertida na OJ n. 147 da SDI-1)
310. Litisconsortes. Procuradores distin
tos. Prazo em dobro. Art. 229, c a p u te §§ Io e
2°, do CPCde 2015. Art. 191 do CPCdc 1973.
Inaplicável ao processo do trabalho (atuali
zada em decorrência do CPC/2015)
Inaplicável ao processo do trabalho a nor
ma contida no art. 229, ca p u t e §§ Io e 2o, do
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CPC de 2015 (art. 191 do CPC de 1973), em
razão de incompatibilidade com a celeridade
que lhe é inerente.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

311. (Convertida na Súmula n. 383)
312. (Convertida na Súmula n. 395)
313. (Convertida na Súmula n. 395)
314. (Convertida na Súmula n. 388)
315. Motorista. Empresa. Atividade predo
minantemente rural. Enquadramento como
trabalhador rural (cancelada pela Res. n. 200,
de 27.10.2015)
316. Portuários. Adicional de risco. Lei n.
4.860/65
O adicional de risco dos portuários, previs
to no art. 14 da Lei n. 4.860/65, deve ser pro
porcional ao tempo efetivo no serviço consi
derado sob risco e apenas concedido àqueles
que prestam serviços na área portuária.
317. Repositório de jurisprudência auto
rizado após a interposição do recurso. Vali
dade (cancelada em decorrência da redação
da Súmula n. 337)
318. Representação irregular. Autarquia
Os Estados e os Municípios não têm legi
timidade para recorrer em nom e das autar
quias detentoras de personalidade jurídica
própria, devendo ser representadas pelos pro
curadores que fazem parte de seus quadros ou
por advogados constituídos.
319. Representação regular. Estagiário. Ha
bilitação posterior
Válidos são os atos praticados por estagiá
rio se, entre o substabelecimento e a interpo
sição do recurso, sobreveio a habilitação, do
então estagiário, para atuar como advogado.
320. Sistema de protocolo integrado. Nor
ma interna. Eficácia lim itada a recursos da
competência do TRT que a editou. Art. 896,
§ Io, da CLT (cancelada pela Comissão de Ju
risprudência e de Precedentes Normativos do
TST em 10.09.2004)
321. Vínculo empregatício com a Adminis
tração Pública. Período anterior à CF/88
Salvo os casos de trabalho temporário e de
serviço de vigilância, previstos nas Leis ns.

6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983,
é ilegal a contratação de trabalhadores por em
presa interposta, formando-se o vínculo em
pregatício diretam ente com o tom ador dos
serviços, inclusive ente público, em relação ao
período anterior à vigência da CF/88.
322. Acordo coletivo de trabalho. Cláusula
de term o aditivo prorrogando o acordo para
prazo indeterminado. Inválida
Nos termos do art. 614, § 3o, da CLT, é de
2 anos o prazo máximo de vigência dos acor
dos e das convenções coletivas. Assim sendo,
é inválida, naquilo que ultrapassa o prazo to
tal de 2 anos, a cláusula de termo aditivo que
prorroga a vigência do instrumento coletivo
originário por prazo indeterminado.
323. Acordo de compensação de jornada.
“Semana espanhola”. Validade
É válido o sistema de compensação de ho
rário quando a jornada adotada é a d eno
m inada “sem ana espanhola”, que alterna a
prestação de 48 horas em uma semana e 40
horas em outra, não violando os arts. 59, § 2o,
da CLT e 7o, XIII, da CF/88 o seu ajuste me
diante acordo ou convenção coletiva de tra
balho.
324. Adicional de periculosidade. Sistema
elétrico de potência. Decreto n. 93.412/86, art.

2<>,§ 1°
É assegurado o adicional de periculosida
de apenas aos empregados que trabalham em
sistema elétrico de potência em condições de
risco, ou que o façam com equipam entos e
instalações elétricas similares, que ofereçam
risco equivalente, ainda que em unidade con
sumidora de energia elétrica.
325. Aumento salarial concedido pela em
presa. Compensação no ano seguinte em an
tecipação sem a participação do sindicato pro
fissional. Impossibilidade
O aumento real, concedido pela empresa a
todos os seus empregados, somente pode ser
reduzido mediante a participação efetiva do
sindicato profissional no ajuste, nos termos
do art. 7o, VI, da CF/88.
326. (Convertida na Súmula n. 366)
327. (Convertida na Súmula n. 392)

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SDI-1 DO TST

328. Equiparação salarial. Cargo com a mes
ma denominação. Funções diferentes ou si
milares. Não autorizada a equiparação (can
celada em decorrência da redação da Súmula
n. 6)
329. Estabilidade. Cipeiro. Suplente. Extin
ção do estabelecimento. Indenização indevi
da (cancelada em decorrência da redação da
Súmula n. 339)
330. (Convertida na Súmula n. 395)
331. Justiça gratuita. Declaração de insufi
ciência econômica. Mandato. Poderes especí
ficos desnecessários (cancelada pela Res. n.
210, de 27.06.2016)
332. Motorista. Horas extras. Atividade ex
terna. Controle de jornada por tacógrafo. Res.
n. 816/86 do Contran
O tacógrafo, por si só, sem a existência de
outros elementos, não serve para controlar a
jornada de trabalho de empregado que exer
ce atividade externa.
333. (Convertida na Súmula n. 391)
334. Remessa e x officio. Recurso de revis
ta. Inexistência de recurso ordinário volun
tário de ente público. Incabível
Incabível recurso de revista de ente públi
co que não interpôs recurso ordinário volun
tário da decisão de primeira instância, ressal
vada a hipótese de ter sido agravada, na
segunda instância, a condenação imposta. ERR
522601/98, Tribunal Pleno. Em 28.10.2003, o
Tribunal Pleno decidiu, por maioria, ser inca
bível recurso de revista de ente público que
não interpôs recurso ordinário voluntário.
335. Contrato nulo. Administração Pública.
Efeitos. Conhecimento do recurso por viola
ção do art. 37, II e § 2o, da CF/88
A nulidade da contratação sem concurso
público, após a CF/88, bem como a limitação
de seus efeitos, somente poderá ser declarada
por ofensa ao art. 37, II, se invocado conco
mitantemente o seu § 2o, todos da CF/88.
336. Embargos interpostos anteriormente
à vigência da Lei n. 11.496/2007. Recurso não
conhecido com base em orientação jurisprudencial. Desnecessário o exame das violações

|

1025

de lei e da Constituição Federal alegadas no
recurso de revista
Estando a decisão recorrida em conformida
de com orientação jurisprudencial, desnecessá
rio o exame das divergências e das violações de
lei e da Constituição alegadas em embargos in
terpostos antes da vigência da Lei n. 11.496/2007,
salvo nas hipóteses em que a orientação juris
prudencial não fizer qualquer citação do dis
positivo constitucional.
Redaçdo dada
06.02.2012.

pela

Res.

n.

178,

de

337. (Convertida na Súmula n. 387)
338. M inistério Público do Trabalho. Le
gitimidade para recorrer. Sociedade de eco
nomia mista e empresa pública. Contrato nulo
(cancelada em decorrência da sua incorpora
ção à nova redação da OJ n. 237 da SDI-1)
339. Teto remuneratório. Empresa pública
e sociedade de economia mista. Art. 37, XI,
da CF/88 (anterior à Emenda Constitucional
n. 19/98)
As empresas públicas e as sociedades de
economia mista estão submetidas à observân
cia do teto remuneratório previsto no inciso
XI do art. 37 da CF/88, sendo aplicável, inclu
sive, ao período anterior à alteração introdu
zida pela Emenda Constitucional n. 19/98.
340. (Convertida na Súmula n. 393)
341. FGTS. Multa de 40%. Diferenças de
correntes dos expurgos inflacionários. Res
ponsabilidade pelo pagamento
É de responsabilidade do empregador o pa
gamento da diferença da multa de 40% sobre
os depósitos do FGTS, decorrente da atuali
zação monetária em face dos expurgos infla
cionários.
342. (Convertida na Súmula n. 437)
343. Penhora. Sucessão. Art. 100 da CF/88.
Execução
É válida a penhora em bens de pessoa jurídi
ca de direito privado, realizada anteriormente
à sucessão pela União ou por Estado-membro, não podendo a execução prosseguir me
diante precatório. A decisão que a mantém
não viola o art. 100 da CF/88.
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344. FGTS. Multa de 40%. Diferenças de
correntes dos expurgos inflacionários. Pres
crição. Termo inicial (alterada em decorrên
cia do julgam ento do processo TST IUJ-RR
1577/2003-019-03-00.8)
O termo inicial do prazo prescricional para
o empregado pleitear em juízo diferenças da
multa do FGTS, decorrentes dos expurgos in
flacionários, deu-se com a vigência da Lei
Complementar n. 110, em 30.06.2001, salvo
comprovado trânsito em julgado de decisão
proferida em ação proposta anteriormente na
Justiça Federal, que reconheça o direito à atua
lização do saldo da conta vinculada.
R e d a çd o

m antida p e la

Res. n.

175,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

345. Adicional de periculosidade. Radia
ção ionizante ou substância radioativa. De
vido
A exposição do empregado a radiação ioni
zante ou a substância radioativa enseja a per
cepção do adicional de periculosidade, pois a
regulamentação ministerial (Portarias do Mi
nistério do Trabalho ns. 3.393, de 17.12.1987,
e 518, de 07.04.2003), ao reputar perigosa a
atividade, reveste-se de plena eficácia, por
quanto expedida por força de delegação legis
lativa contida no art. 200, caput e inciso VI, da
CLT. No período dc 12.12.2002 a 06.04.2003,
enquanto vigeu a Portaria n. 496 do Ministé
rio do Trabalho, o empregado faz jus ao adi
cional de insalubridade.
346. Abono previsto em norm a coletiva.
Natureza indenizatória. Concessão apenas
aos empregados em atividade. Extensão aos
inativos. Impossibilidade
A decisão que estende aos inativos a con
cessão de abono de natureza jurídica indeni
zatória, previsto em norm a coletiva apenas
para os empregados em atividade, a ser pago
de uma única vez, e confere natureza salarial
à parcela, afronta o art. 7o, XXVI, da CF/88.
347. Adicional de periculosidade. Sistema
elétrico de potência. Lei n. 7.369, de 20.09.1985,
regulam entada pelo D ecreto n. 93.412, de
14.10.1986. Extensão do direito aos cabistas,

instaladores e reparadores de linhas e apare
lhos em empresa de telefonia
É devido o adicional de periculosidade aos
empregados cabistas, instaladores e reparado
res de linhas e aparelhos de empresas de tele
fonia, desde que, no exercício de suas funções,
fiquem expostos a condições de risco equiva
lente ao do trabalho exercido em contato com
sistema elétrico de potência.
348. Honorários advocatícios. Base de cál
culo. Valor líquido. Lei n. 1.060, de 05.02.1950
Os honorários advocatícios, arbitrados nos
term os do art. 11, § Io, da Lei n. 1.060, de
05.02.1950, devem incidir sobre o valor líqui
do da condenação, apurado na fase de liquida
ção de sentença, sem a dedução dos descon
tos fiscais e previdenciários.
349. M andato. Juntada de nova procura
ção. Ausência de ressalva. Efeitos
A juntada de nova procuração aos autos,
sem ressalva de poderes conferidos ao antigo
patrono, implica revogação tácita do mandato
anterior.
350. Ministério Público do Trabalho. Nulidade do contrato de trabalho não suscitada
pelo ente público no momento da defesa. Arguição em parecer. Possibilidade
O Ministério Público do Trabalho pode arguir, cm parecer, na primeira vez que tenha dc
se manifestar no processo, a nulidade do con
trato de trabalho cm favor de ente público,
ainda que a parte não a tenha suscitado, a qual
será apreciada, sendo vedada, no entanto, qual
quer dilação probatória.
R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

162,

de

16.12.2009.

351. Multa. Art. 477, § 8o, da CLT. Verbas
rescisórias reconhecidas em juízo (cancelada
pela Res. n. 163, de 16.11.2009)
352. (Convertida na Súmula n. 442)
353. (Convertida na Súmula n. 455)
354. (Convertida na Súmula n. 437)
355. Intervalo interjornadas. Inobservân
cia. Horas extras. Período pago como sobrejornada. Art. 66 da CLT. Aplicação analógica
do § 4o do art. 71 da CLT
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0 desrespeito ao intervalo mínimo interjornadas previsto no art. 66 da CLT acarreta,
por analogia, os mesmos efeitos previstos no
§ 4o do art. 71 da CLT e na Súmula n. 110 do
TST, devendo-se pagar a integralidade das ho
ras que foram subtraídas do intervalo, acres
cidas do respectivo adicional.
356. Program a de Incentivo à Demissão
Voluntária (PDV). Créditos trabalhistas re
conhecidos em juízo. Compensação. Impos
sibilidade
Os créditos tipicamente trabalhistas reco
nhecidos em juízo não são suscetíveis de com
pensação com a indenização paga em decor
rência de adesão do trabalhador a Programa
de Incentivo à Demissão Voluntária (PDV).
357. (Convertida na Súmula n. 434)
358. Salário mínimo e piso salarial propor
cional à jornada reduzida. Empregado. Ser
vidor público (redação alterada na sessão do
Tribunal Pleno realizada em 16.02.2016)
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Faz jus à jornada especial prevista no art.
7o, XIV, da CF/88 o trabalhador que exerce
suas atividades em sistema de alternância de
turnos, ainda que em dois turnos de trabalho,
que compreendam, no todo ou em parte, o
horário diurno e o noturno, pois submetido
à alternância de horário prejudicial à saúde,
sendo irrelevante que a atividade da empresa
se desenvolva de forma ininterrupta.
361. Aposentadoria espontânea. Unicidade do contrato de trabalho. Multa de 40% do
FGTS sobre todo o período
A aposentadoria espontânea não é causa de
extinção do contrato de trabalho se o empre
gado permanece prestando serviços ao em 
pregador após a jubilação. Assim, por ocasião
da sua dispensa imotivada, o empregado tem
direito à multa de 40% do FGTS sobre a tota
lidade dos depósitos efetuados no curso do
pacto laborai.
362. Contrato nulo. Efeitos. FGTS. Medi
R e d a çõ o d a d o p e la Res. n. 2 0 2 , de
da Provisória n. 2.164-41, de 24.08.2001, e art.
19-A da Lei n. 8.036, de 11.05.1990. Irretroa16.02.2016.
1 - Havendo contratação para cumprimen tividade
to de jornada reduzida, inferior à previsão
Não afronta o princípio da irretroatividade
constitucional de oito horas diárias ou qua da lei a aplicação do art. 19-A da Lei n. 8.036,
renta e quatro semanais, é lícito o pagamento de 11.05.1990, aos contratos declarados nulos
do piso salarial ou do salário mínimo propor celebrados antes da vigência da Medida Pro
cional ao tempo trabalhado.
visória n. 2.164-41, dc 24.08.2001.
R e d a çõ o
d a d a p e la Res. n. 2 0 2 , de
363. Descontos previdenciários e fiscais.
16.02.2016.
Condenação do empregador em razão do inaII - Na Administração Pública direta, au dimplemento de verbas remuneratórias. Res
tárquica e fundacional não é válida remune ponsabilidade do empregado pelo pagamen
ração de empregado público inferior ao salá to. Abrangência
rio m ínim o, ainda que cum pra jornada de
A responsabilidade pelo recolhimento das
trabalho reduzida. Precedentes do Supremo contribuições social e fiscal, resultante de con
Tribunal Federal.
denação judicial referente a verbas remunera
tórias, é do empregador e incide sobre o total
R e d a çõ o
d a d a p e la Res. n. 2 0 2 , de
da condenação. Contudo, a culpa do empre
16.02.2016.
359. Substituição processual. Sindicato. Le gador pelo inadimplemento das verbas remu
gitimidade. Prescrição. Interrupção
neratórias não exime a responsabilidade do
A ação movida por sindicato, na qualidade empregado pelos pagamentos do imposto de
de substituto processual, interrom pe a pres renda devido e da contribuição previdenciácrição, ainda que tenha sido considerado par ria que recaia sobre sua quota-parte.
te ilegítima a d causam .
364. Estabilidade. Art. 19 do ADCT. Servi
360. Turno ininterrupto de revezamento. dor público de fundação regido pela CLT
Dois turnos. Horário diurno e noturno. Ca
Fundação instituída por lei e que recebe
racterização
dotação ou subvenção do Poder Público para
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realizar atividades de interesse do Estado, ain
da que tenha personalidade jurídica de direi
to privado, ostenta natureza de fundação pú
blica. Assim, seus servidores regidos pela CLT
são beneficiários da estabilidade excepcional
prevista no art. 19 do ADCT.
365. Estabilidade provisória. Membro de
conselho fiscal de sindicato. Inexistência
Membro de conselho fiscal de sindicato não
tem direito à estabilidade prevista nos arts.
543, § 3°, da CLT e 8°, VIII, da CF/88, po r
quanto não representa ou atua na defesa de
direitos da categoria respectiva, tendo sua com
petência limitada à fiscalização da gestão fi
nanceira do sindicato (art. 522, § 2o, da CLT).
366. Estagiário. Desvirtuam ento do con
trato de estágio. Reconhecimento do vínculo
empregatício com a Administração Pública
direta ou indireta. Período posterior à Cons
tituição Federal de 1988. Impossibilidade
Ainda que desvirtuada a finalidade do con
trato de estágio celebrado na vigência da Cons
tituição Federal de 1988, é inviável o reconhe
cimento do vínculo empregatício com ente da
Administração Pública direta ou indireta, por
força do art. 37, II, da CF/88, bem como o de
ferimento de indenização pecuniária, exceto
em relação às parcelas previstas na Súmula n.
363 do TST, se requeridas.
367. Aviso-prévio de 60 dias. Elastecimento por norma coletiva. Projeção. Reflexos nas
parcelas trabalhistas
O prazo de aviso-prévio de 60 dias, conce
dido por meio de norma coletiva que silencia
sobre alcance de seus efeitos jurídicos, com
puta-se integralmente como tempo de servi
ço, nos termos do § Io do art. 487 da CLT, re
percutindo nas verbas rescisórias.
368. Descontos previdenciários. Acordo
homologado cm juízo. Inexistência de víncu
lo empregatício. Parcelas indenizatórias. Au
sência de discriminação. Incidência sobre o
valor total
É devida a incidência das contribuições para
a Previdência Social sobre o valor total do acor
do homologado em juízo, independentemen

te do reconhecimento de vínculo de emprego,
desde que não haja discriminação das parce
las sujeitas à incidência da contribuição previdenciária, conforme parágrafo único do art.
43 da Lei n. 8.212, de 24.07.1991, e do art. 195,
I,a ,d a CF/88.
369. Estabilidade provisória. Delegado sin
dical. Inaplicável
O delegado sindical não é beneficiário da
estabilidade provisória prevista no art. 8o, VIII,
da CF/88, a qual é dirigida, exclusivamente,
àqueles que exerçam ou ocupem cargos de di
reção nos sindicatos, submetidos a processo
eletivo.
370. FGTS. Multa de 40%. Diferenças dos
expurgos inflacionários. Prescrição. Interrup
ção decorrente de protestos judiciais
O ajuizamento de protesto judicial dentro
do biênio posterior à Lei Complementar n. 110,
de 29.06.2001, interrompe a prescrição, sendo
irrelevante o transcurso de mais de dois anos
da propositura de outra medida acautelatória,
com o mesmo objetivo, ocorrida antes da vi
gência da referida lei, pois ainda não iniciado
o prazo prescricional, conforme disposto na
Orientação Jurisprudencial n. 344 da SDI-1.
371. Irregularidade de representação. Substabelecimento não datado. Inaplicabilidade
do art. 654, § Io, do Código Civil (atualizada
em decorrência do CPC/2015)
Não caracteriza a irregularidade de repre
sentação a ausência da data da outorga de po
deres, pois, no mandato judicial, ao contrário
do mandato civil, não é condição de validade
do negócio jurídico. Assim, a data a ser con
siderada é aquela em que o instrum ento for
juntado aos autos, conforme preceitua o art.
409, IV, do CPC de 2015 (art. 370, IV, do CPC
de 1973). Inaplicável o art. 654, § Io, do Có
digo Civil.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

372. (Convertida na Súmula n. 449)
373. (Convertida na Súmula n. 456)
374. Agravo de instrum ento. Representa
ção processual. Regularidade. Procuração ou
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substabelecimento com cláusula limitativa de
poderes ao âmbito do Tribunal Regional do
Trabalho
É regular a representação processual do
subscritor do agravo de instrumento ou do re
curso de revista que detém mandato com po
deres de representação limitados ao âmbito
do Tribunal Regional do Trabalho, pois, embo
ra a apreciação desse recurso seja realizada
pelo Tribunal Superior do Trabalho, a sua interposição é ato praticado perante o Tribunal
Regional do Trabalho, circunstância que legi
tima a atuação do advogado no feito.
375. Auxílio-doença. Aposentadoria por
invalidez. Suspensão do contrato de trabalho.
Prescrição. Contagem
A suspensão do contrato de trabalho, em
virtude da percepção do auxílio-doença ou da
aposentadoria po r invalidez, não impede a
fluência da prescrição quinquenal, ressalvada
a hipótese de absoluta impossibilidade de aces
so ao Judiciário.
376. Contribuição previdenciária. Acordo
homologado em juízo após o trânsito em jul
gado da sentença condenatória. Incidência
sobre o valor homologado
É devida a contribuição previdenciária so
bre o valor do acordo celebrado e homologa
do após o trânsito em julgado de decisão judi
cial, respeitada a proporcionalidade de valores
entre as parcelas de natureza salarial e indenizatória deferidas na decisão condenatória e as
parcelas objeto do acordo.
377. Embargos de declaração. Decisão denegatória de recurso de revista exarado por
presidente do TRT. Descabimento. Não inter
rupção do prazo recursal (cancelada pela Res.
n. 204, de 15.03.2016)
378. Embargos. Interposição contra deci
são monocrática. Não cabimento (atualizada
em decorrência do CPC/2015)
Não encontra amparo no art. 894 da CLT,
quer na redação anterior quer na redação pos
terior à Lei n. 11.496, de 22.06.2007, recurso
de embargos interposto à decisão monocráti
ca exarada nos moldes do art. 932 do CPC de
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2015 (art. 557 do CPC de 1973), pois o co
m ando legal restringe seu cabimento à pre
tensão de reforma de decisão colegiada pro
ferida por Turm a do Tribunal Superior do
Trabalho.
R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

379. Empregado de cooperativa de crédi
to. Bancário. Equiparação. Impossibilidade
Os empregados de cooperativas de crédito
não se equiparam a bancário, para efeito de
aplicação do art. 224 da CLT, em razão da ine
xistência de expressa previsão legal, conside
rando, ainda, as diferenças estruturais e ope
racionais entre as instituições financeiras e as
cooperativas de crédito. Inteligência das Leis
ns. 4.594, de 29.12.1964, e 5.764, de 16.12.1971.
380. (Convertida na Súmula n. 437)
381. (Convertida na Súmula n. 437)
382. Juros de mora. Art. 1°-F da Lei n. 9.494,
de 10.09.1997. Inaplicabilidade à Fazenda Pú
blica quando condenada subsidiariamente
A Fazenda Pública, quando condenada sub
sidiariamente pelas obrigações trabalhistas de
vidas pela empregadora principal, não se be
neficia da limitação dos juros, prevista no art.
1°-F da Lei n. 9.494, de 10.09.1997.
383. Terceirização. Empregados da empre
sa prestadora de serviços e da tomadora. Isonomia. A rt 12, a, da Lei n. 6.019, de 03.01.1974
A contratação irregular de trabalhador, me
diante empresa interposta, não gera vínculo
de emprego com ente da Administração Pú
blica, não afastando, contudo, pelo princípio
da isonomia, o direito dos empregados tercei
rizados às mesmas verbas trabalhistas legais e
normativas asseguradas àqueles contratados
pelo tomador dos serviços, desde que presen
te a igualdade de funções. Aplicação analógi
ca do art. 12, a, da Lei n. 6.019, de 03.01.1974.
384. Trabalhador avulso. Prescrição bienal.
Termo inicial (cancelada pela Res. n. 186, de
14.09.2012)
385. Adicional de periculosidade. Devido.
Armazenamento de líquido inflamável no pré
dio. Construção vertical
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É devido o pagamento do adicional de periculosidade ao empregado que desenvolve
suas atividades em edifício (construção verti
cal), seja em pavim ento igual ou distinto
daquele onde estão instalados tanques para
arm azenam ento de líquido inflamável, em
quantidade acima do limite legal, consideran
do-se como área de risco toda a área interna
da construção vertical.
386. (Convertida na Súmula n. 450)
387. (Convertida na Súmula n. 457)
388. Jornada 12 x 36. Jornada m ista que
compreenda a totalidade do período notur
no. Adicional noturno. Devido
O empregado submetido à jornada de 12
horas de trabalho por 36 de descanso, que com
preenda a totalidade do período noturno, tem
direito ao adicional noturno, relativo às horas
trabalhadas após as 5 horas da manhã.
389. Multa prevista no art. 1.021, §§ 4o e
5o, do CPC de 2015. A rt 557, § 2o, do CPC de
1973. Recolhimento. Pressuposto recursal.
Beneficiário da justiça gratuita e Fazenda Pú
blica. Pagamento ao final
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.05.2016.

Constitui ônus da parte recorrente, sob pena
de deserção, depositar previamente a multa
aplicada com fundamento nos §§ 4o e 5o, do
art. 1.021, do CPC de 2015 (§ 2° do art. 557
do CPC de 1973), à exceção da Fazenda Pú
blica e do beneficiário de justiça gratuita, que
farão o pagamento ao final.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.05.2016.

390. (Convertida na Súmula n. 451)
391. Portuários. Submissão prévia de de
manda à comissão paritária. Lei n. 8.630, de
25.02.1993. Inexigibilidade
A submissão prévia de demanda à comis
são paritária, constituída nos termos do art.
23 da Lei n. 8.630, de 25.02.1993 (Lei dos Por
tos), não é pressuposto de constituição e de
senvolvimento válido e regular do processo,
ante a ausência de previsão em lei.
392. Prescrição. Interrupção. Ajuizamento de protesto judicial. Marco inicial

O protesto judicial é medida aplicável no
processo do trabalho, por força do art. 769 da
CLT e do art. 15 do CPC de 2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo
prescricional, em razão da inaplicabilidade do
§ 2o do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2o do art.
219 do CPC de 1973), incompatível com o dis
posto no art. 841 da CLT.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.0 5.2 01 6 .

393. Professor. Jornada de trabalho espe
cial. Art. 318 da CLT. Salário mínimo. Propor
cionalidade
A contraprestação mensal devida ao profes
sor, que trabalha no limite máximo da jornada
prevista no art. 318 da CLT, é de um salário
m ínim o integral, não se cogitando do pa
gamento proporcional em relação a jornada
prevista no art. 7o, XIII, da Constituição Fe
deral.
394. Repouso Semanal Remunerado - RSR.
Integração das horas extras. Não repercussão
no cálculo das férias, do décimo terceiro sa
lário, do aviso-prévio e dos depósitos do FGTS
A majoração do valor do repouso semanal
remunerado, em razão da integração das ho
ras extras habitualmente prestadas, não reper
cute no cálculo das férias, da gratificação na
talina, do aviso-prévio e do FGTS, sob pena
de caracterização de bis in idem .
395. Turno ininterrupto de revezamento.
Hora noturna reduzida. Incidência
O trabalho em regime de turnos ininter
ruptos de revezamento não retira o direito à
hora noturna reduzida, não havendo incom
patibilidade entre as disposições contidas nos
arts. 73, § Io, da CLT e 7o, XIV, da Constitui
ção Federal.
396. T\irnos ininterruptos de revezamen
to. Alteração da jornada dc 8 para 6 horas diá
rias. Empregado horista. Aplicação do divi
sor 180
Para o cálculo do salário-hora do empre
gado horista, submetido a turnos ininterrup
tos de revezamento, considerando a alteração
da jornada de 8 para 6 horas diárias, aplica-se
o divisor 180, em observância ao disposto no
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art. 7o, VI, da Constituição Federal, que asse
gura a irredutibilidade salarial.
397. Com issionista misto. H oras extras.
Base de cálculo. Aplicação da Súmula n. 340
do TST
O empregado que recebe remuneração mis
ta, ou seja, uma parte fixa e outra variável, tem
direito a horas extras pelo trabalho em sobrejornada. Em relação à parte fixa, são devidas
as horas simples acrescidas do adicional de
horas extras. Em relação à parte variável, é de
vido somente o adicional de horas extras, apli
cando-se à hipótese o disposto na Súmula n.
340 do TST.
398. Contribuição previdenciária. Acordo
homologado em juízo sem reconhecimento
de vínculo de emprego. Contribuinte indivi
dual. Recolhimento da alíquota de 20% a car
go do tomador e 11% a cargo do prestador de
serviços
Nos acordos homologados em juízo em que
não haja o reconhecimento de vínculo empregatício, é devido o recolhimento da contribui
ção previdenciária, m ediante a alíquota de
20% a cargo do tomador de serviços e de 11%
por parte do prestador de serviços, na quali
dade de contribuinte individual, sobre o va
lor total do acordo, respeitado o teto de con
tribuição. Inteligência do § 4o do art. 30 c do
inciso III do art. 22, todos da Lei n. 8.212, de
24.07.1991.
399. Estabilidade provisória. Ação traba
lhista ajuizada após o término do período de
garantia no emprego. Abuso do exercício do
direito de ação. Não configuração. Indeniza
ção devida
O ajuizamento de ação trabalhista após de
corrido o período de garantia de emprego não
configura abuso do exercício do direito de
ação, pois este está submetido apenas ao pra
zo prescricional inscrito no art. 7o, XXIX, da
CF/1988, sendo devida a indenização desde a
dispensa até a data do término do período estabilitário.
400. Imposto de renda. Base de cálculo. Ju
ros de mora. Não integração. Art. 404 do Có
digo Civil brasileiro
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Os juros de mora decorrentes do inadimplemento de obrigação de pagamento em di
nheiro não integram a base de cálculo do
imposto de renda, independentemente da na
tureza jurídica da obrigação inadim plida,
ante o cunho indenizatório conferido pelo
art. 404 do Código Civil de 2002 aos juros de
mora.
401. Prescrição. Marco inicial. Ação condenatória. Trânsito em julgado da ação declaratória com mesm a causa de pedir rem ota
ajuizada antes da extinção do contrato de tra
balho
O marco inicial da contagem do prazo pres
cricional para o ajuizamento de ação condenatória, quando advém a dispensa do empre
gado no curso de ação declaratória que possua
a mesma causa de pedir remota, é o trânsito
em julgado da decisão proferida na ação de
claratória e não a data da extinção do contra
to de trabalho.
402. Adicional de risco. Portuário. Termi
nal privativo. Arts. 14 e 19 da Lei n. 4.860, de
26.11.1965. Indevido
O adicional de risco previsto no art. 14 da
Lei n. 4.860, de 26.11.1965, aplica-se somen
te aos portuários que trabalham em portos or
ganizados, não podendo ser conferido aos que
operam terminal privativo.
403. Advogado empregado. Contratação
anterior à Lei n. 8.906, de 04.07.1994. Jorna
da de trabalho mantida com o advento da lei.
Dedicação exclusiva. Caracterização
O advogado empregado contratado para
jornada de 40 horas semanais, antes da edição
da Lei n. 8.906, de 04.07.1994, está sujeito ao
regime de dedicação exclusiva disposto no art.
20 da referida lei, pelo que não tem direito à
jornada de 20 horas semanais ou 4 diárias.
404. (Convertida na Súmula n. 452)
405. (Convertida na Súmula n. 458)
406. (Convertida na Súmula n. 453)
407. Jornalista. Empresa não jornalística.
Jornada de trabalho reduzida. Arts. 302 e 303
da CLT
O jornalista que exerce funções típicas de
sua profissão, independentemente do ramo de
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atividade do empregador, tem direito à jorna
da reduzida prevista no art. 303 da CLT.
408. Juros de mora. Empresa em liquida
ção extrajudicial. Sucessão trabalhista
É devida a incidência de juros de mora em
relação aos débitos trabalhistas de empresa em
liquidação extrajudicial sucedida nos moldes
dos arts. 10 e 448 da CLT. O sucessor respon
de pela obrigação do sucedido, não se benefi
ciando de qualquer privilégio a este destinado.
409. Multa por litigância de má-fé. Reco
lhimento. Pressuposto recursal. Inexigibilid ade (n o v a red ação em d e c o rrê n c ia do
CPC/2015)
O recolhimento do valor da multa impos
ta como sanção por litigância de má-fé (art.
81 do CPC de 2015 - a r t 18 do CPC de 1973)
não é pressuposto objetivo para interposição
dos recursos de natureza trabalhista.
R e d a çd o d a d a p e la Res. 2 0 9 , d e 3 0.0 5.2 01 6 .

410. Repouso semanal remunerado. Con
cessão após o sétimo dia consecutivo de tra
balho. A rt 7o, XV, da CF. Violação
Viola o art. 7o, XV, da CF a concessão de re
pouso semanal remunerado após o sétimo dia
consecutivo de trabalho, importando no seu
pagamento em dobro.
411. Sucessão trabalhista. Aquisição de em
presa pertencente a grupo econômico. Res
ponsabilidade solidária do sucessor por dé
bitos trabalhistas de empresa não adquirida.
Inexistência
O sucessor não responde solidariamente
por débitos trabalhistas de empresa não ad
quirida, integrante do mesmo grupo econô
mico da empresa sucedida, quando, à época,
a empresa devedora direta era solvente ou idô
nea economicamente, ressalvada a hipótese de
má-fé ou fraude na sucessão.
412. Agravo interno ou agravo regimental.
Interposição em face de decisão colegiada.
Não cabimento. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal
(nova redação em decorrência do CPC/2015)
R e d a çd o

dada

3 0.05.2016.

p e la

Res.

n.

209,

de

É incabível agravo interno (art. 1.021 do
CPC de 2015, art. 557, § Io, do CPC de 1973)
ou agravo regimental (art. 235 do RITST) con
tra decisão proferida por Órgão colegiado.
Tais recursos destinam-se, exclusivamente, a
impugnar decisão monocrática nas hipóteses
previstas. Inaplicável, no caso, o princípio da
fungibilidade ante a configuração de erro gros
seiro.
R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

2 09,

de

3 0.0 5.2 01 6 .

413. Auxílio-alimentação. Alteração da na
tureza jurídica. Norma coletiva ou adesão ao
PAT

A pactuação em norma coletiva conferindo
caráter indenizatório à verba “auxílio-alimen
tação” ou a adesão posterior do empregador
ao Programa de Alimentação do Trabalhador
- PAT - não altera a natureza salarial da par
cela, instituída anteriorm ente, para aqueles
empregados que, habitualmente, já percebiam
o benefício, a teor das Súmulas ns. 51,1, e 241
do TST.
414. (Convertida na Súmula n. 454)
415. H oras extras. Reconhecim ento em
juízo. C ritério de dedução/abatim ento dos
valores comprovadamente pagos no curso do
contrato de trabalho
A dedução das horas extras comprovada
mente pagas daquelas reconhecidas em juízo
não pode ser limitada ao mês de apuração, de
vendo ser integral e aferida pelo total das ho
ras extraordinárias quitadas durante o período
imprescrito do contrato de trabalho.
416. Im unidade de jurisdição. Organiza
ção ou organismo internacional
As organizações ou organismos internacio
nais gozam de imunidade absoluta de jurisdi
ção quando amparados por norm a interna
cional incorporada ao ordenamento jurídico
brasileiro, não se lhes aplicando a regra do Di
reito Consuetudinário relativa à natureza dos
atos praticados. Excepcionalmente, prevale
cerá a jurisdição brasileira na hipótese de re
núncia expressa à cláusula de imunidade jurisdicional.
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417. Prescrição. Rurícola. Emenda Consti
tucional n. 28, de 26.05.2000. Contrato de tra
balho em curso
Não há prescrição total ou parcial da pre
tensão do trabalhador rural que reclama di
reitos relativos a contrato de trabalho que se
encontrava em curso à época da promulgação
da Emenda Constitucional n. 28, de 26.05.2000,
desde que ajuizada a dem anda no prazo de
cinco anos de sua publicação, observada a pres
crição bienal.
418. Equiparação salarial. Plano de cargos
e salários. Aprovação por instrum ento cole
tivo. Ausência de alternância de critérios de
promoção por antiguidade e merecimento
Não constitui óbice à equiparação salarial
a existência de plano de cargos e salários que,
referendado por norma coletiva, prevê crité
rio de promoção apenas por merecimento ou
antiguidade, não atendendo, portanto, o re
quisito de alternância dos critérios, previsto
no art. 461, § 2o, da CLT.
419. Enquadramento. Empregado que exer
ce atividade em empresa agroindustrial. Defi
nição pela atividade preponderante da empre
sa (cancelada pela Res. n. 200, de 27.10.2015)
420. Turnos ininterruptos de revezamento.
Elastecimento da jornada de trabalho. Norma
coletiva com eficácia retroativa. Invalidade
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É inválido o instrum ento normativo que,
regularizando situações pretéritas, estabelece
jornada de oito horas para o trabalho em tur
nos ininterruptos de revezamento.
421.
Honorários advocatícios. Ação de in
denização por danos morais e materiais de
correntes de acidente de trabalho ou de doença
profissional. Ajuizamento perante a Justiça co
mum antes da promulgação da Emenda Cons
titucional n. 45/2004. Posterior remessa dos
autos à Justiça do Trabalho. Art. 85 do CPC de
2015. A rt 20 do CPC de 1973. Incidência (atua
lizada em decorrência do CPC/2015)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

A condenação em honorários advocatícios
nos autos de ação de indenização por danos
morais e materiais decorrentes de acidente de
trabalho ou de doença profissional, remetida
à Justiça do Trabalho após ajuizamento na Jus
tiça com um , antes da vigência da Emenda
Constitucional n. 45/2004, decorre da mera
sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC
de 2015 (art. 20 do CPC de 1973), não se su
jeitando aos requisitos da Lei n. 5.584/1970.
R e d a çã o

dada

19.04.2016.

p e la

Res.

n.

208,

de

ORIENTAÇÕES JUR1SPRUDENCIAIS
TRANSITÓRIAS DA SEÇÃO DE
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 1 (SDI-1)
DOTST
Orientações Jurisprudendais d a S D I- 1 q u e tra
tam d e m atérias transitórias e/ou d e aplicaçõo
restrita a o TST o u a determ inado Tribunal Re

R e d a çã o

p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

6. Adicional de produtividade. Decisão nor
mativa. Vigência. Limitação
O adicional de produtividade previsto na de
cisão normativa, proferida nos autos do Dissí
dio Coletivo n. 6/79, tem sua eficácia limitada à
vigência do respectivo instrumento normativo.
R e d a çã o

gional.

dada

d a d a p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

1. FGTS. Multa de 40%. Complementação.
Indevida
A rescisão contratual operada antes da vi
gência da Constituição Federal de 1988, com o
pagamento da m ulta sobre os depósitos do
FGTS no percentual de 10%, é ato jurídico per
feito, não se admitindo retroatividade. Assim,
indevido o deferimento da complementação,
a título de diferenças de m ulta do FGTS, do
percentual de 30%, referente ao período do pri
meiro contrato rescindido e pago de acordo
com a norma vigente à época (Lei n. 5.107/66,
art. 6o).
R e d a çd o

d a d a p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

2. CSN. Licença remunerada
É devido o valor das horas extras até então
habitualmente prestadas.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

3. Súmula n. 337. Inaplicabilidade
A Súmula n. 337 do TST é inaplicável a re
curso de revista interposto anteriorm ente à
sua vigência.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

4. (C a n c e la d a p e la R es. n . 175, de
24.05.2011)
5. Servita. Bonificação de assiduidade e
produtividade paga semanalmente. Reper
cussão no repouso semanal remunerado
O valor das bonificações de assiduidade e
produtividade, pago semanalmente e em cará
ter permanente pela empresa Servita, visando
incentivar o melhor rendimento dos empre
gados, possui natureza salarial, repercutindo
no cálculo do repouso semanal remunerado.

7. Banrisul. Complementação de aposenta
doria. ADI e cheque-rancho. Não integração,
(incorporação da OJ Transitória n. 8 da SDI1)
As parcelas ADI e cheque-rancho não in
tegram a complementação de aposentadoria
dos empregados do Banrisul.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

129,

de

05.0 4.2 00 5 .

8. (Convertida na OJ Transitória n. 7 da
SDI-1)
9. BNCC. Garantia de emprego. Não asse
gurada
O Regulamento do BNCC não garante a es
tabilidade ao empregado nos moldes daque
la prevista na CLT, mas apenas a garantia no
emprego, ou seja, a garantia contra a despedi
da imotivada.
10. BNCC. Juros. Súmula n. 304 do TST.
Inaplicável
A extinção do BNCC não foi decretada pelo
Banco Central mas por deliberação de seus
acionistas. Portanto, inaplicável a Súmula n.
304 do TST e, cm seus débitos trabalhistas, de
vem incidir os juros de mora.
11. Com plem entação de aposentadoria.
Ceagesp
Para o empregado se beneficiar da aposen
tadoria integral, prevista no § Io do art. 16 do
Regulamento Geral n. 1/63, da Ceagesp, o em
pregado deverá contar com 30 anos ou mais
de efetivo serviço à Ceagesp.
12. CSN. Adicional de insalubridade e de
periculosidade. Salário complessivo. Preva
lência do acordo coletivo
O pagamento do adicional de insalubrida
de e periculosidade embutido no salário con
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tratual dos empregados da CSN não caracteriza
a complessividade salarial, uma vez que essa
forma de pagamento decorre de acordo cole
tivo há muitos anos em vigor.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

129,

de

0 5.0 4.2 00 5 .

13. CSN. Licença remunerada. Aviso-prévio. Concomitância. Possibilidade
Devido às circunstâncias especialíssimas
ocorridas na CSN (Próspera), considera-se vá
lida a concessão de aviso-prévio durante o pe
ríodo da licença remunerada.
14. Defensoria Pública. Opção pela carreira
Servidor investido na função de defensor
público até a data em que foi instalada a As
sembléia Nacional Constituinte tem direito à
opção pela carreira, independentemente de
realização de concurso público (celetista ou
estatutário), bastando que a opção tenha sido
feita até a data supra.
15. Energipe. Participação nos lucros. Incor
poração anterior à CF/88. Natureza salarial
A parcela participação nos lucros, incorpo
rada ao salário do empregado anteriormente
à CF/88, possui natureza salarial e gera refle
xos em todas as verbas salariais.
16. Agravo de instrum ento interposto na
vigência da Lei n. 9.756/98 e anteriormente à
edição da Instrução Normativa n. 16/99 do
TST. Traslado de peças. Obrigatoriedade
Não há como dizer que a exigência de tras
lado de peças necessárias ao julgam ento de
ambos os recursos (o agravo e o recurso prin
cipal) somente se tornou obrigatória após a
edição da Instrução Normativa n. 16/99, pois
trata-se apenas de meio destinado à interpre
tação acerca das novas exigências que se tor
naram efetivas a partir da vigência da Lei n.
9.756/98.
17. Agravo de instrum ento interposto na
vigência da Lei n. 9.756/98. Embargos declaratórios
Para comprovar a tempestividade do recur
so de revista, basta a juntada da certidão de
publicação do acórdão dos embargos declaratórios opostos perante o Regional, se conhe
cidos.
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18. Agravo de instrum ento interposto na
vigência da Lei n. 9.756/98. Peça indispensá
vel. Certidão de publicação do acórdão regio
nal. Necessária a juntada, salvo se nos autos
houver elementos que atestem a tempestivi
dade da revista
A certidão de publicação do acórdão regio
nal é peça essencial para a regularidade do tras
lado do agravo de instrum ento, porque im 
prescindível para aferir a tempestividade do
recurso de revista e para viabilizar, quando
provido, seu imediato julgamento, salvo se nos
autos houver elementos que atestem a tem 
pestividade da revista.
19. Agravo de instrumento. Interposto na
vigência da Lei n. 9.756/98. Peças dispensá
veis à compreensão da controvérsia. Desne
cessária a juntada
Mesmo na vigência da Lei n. 9.756/98, a au
sência de peças desnecessárias à compreensão
da controvérsia, ainda que relacionadas no in
ciso I do § 5o do art. 897 da CLT, não implica
o não conhecimento do agravo.
20. Agravo de instrumento. Ministério Pú
blico. Pressupostos extrínsecos
Para aferição da tempestividade do AI in
terposto pelo Ministério Público, desnecessário
o traslado da certidão de publicação do des
pacho agravado, bastando a juntada da cópia
da intimação pessoal na qual conste a respec
tiva data de recebimento (Lei Complementar
n. 75/93, art. 84, IV).
21. Agravo de instrumento. Traslado. Cer
tidão. Instrução Normativa n. 6/96 do TST
Certidão do Regional afirmando que o AI
está formado de acordo com IN n. 6/96 do
TST não confere autenticidade às peças.
22. (Convertida na OJ n. 287 da SDI-1)
23. Autenticação. Documento único. Có
pia. Verso e anverso
Inexistindo impugnação da parte contrá
ria, bem como o disposto no art. 795 da CLT,
é válida a autenticação aposta em uma face da
folha que contenha documento que continua
no verso, por constituir documento único.
24. Abono. Complementação de aposenta
doria. Reajuste. CVRD (valia)
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A Resolução n. 7/89 da CVRD, que insti
tuiu o benefício “abono aposentadoria” (art.
6o), determina que o reajuste seja feito na mes
ma época e com o mesmo índice aplicado pelo
INSS ou observada a variação do IGP ou da
OTN, aplicando-se o maior deles.
25. Banco M eridional. Complementação
de aposentadoria. Reajustes. Extensão
Os reajustes salariais concedidos sobre
quaisquer parcelas aos empregados ativos de
vem ser estendidos aos inativos, com exclusão
apenas das parcelas ressalvadas expressamen
te no Regulamento do Banco.
26. Banerj. Plano Bresser. Acordo coletivo de
trabalho de 1991. Não é norma programática
É de eficácia plena e imediata o c a p u t da
cláusula 5a do Acordo Coletivo de Trabalho
de 1991/92 celebrado pelo Banerj contemplan
do o pagamento de diferenças salariais do Pla
no Bresser, sendo devido o percentual de
26,06% nos meses de janeiro a agosto de 1992,
inclusive.
27. Banrisul. Gratificação Jubileu. Pres
crição
A Gratificação Jubileu, instituída pela Re
solução n. 1.761/67, que foi alterada, reduzin
do-se o seu valor, pela Resolução n. 1.885/70,
era devida a todo empregado que completas
se 25,30, 35 e 40 anos dc serviço no Banco.
Era vantagem a ser paga de uma única vez, na
data da aposentadoria, fluindo desta data o
prazo prescricional, sendo inaplicável a Sú
mula n. 294 do TST, que é restrita aos casos
em que se postulam prestações sucessivas.
28. CDHU. Sucessão trabalhista
Considerando a moldura fática delineada
pelo Regional, conduz-se à ilação de que a
CDHU foi a sucessora da Conesp, uma vez
que ocupou os imóveis e assumiu os contra
tos anteriores, dando sequência às obras com
o mesmo pessoal.
29. CEEE. Equiparação salarial. Quadro de
carreira. Reestruturação em 1991. Válido
O quadro de carreira implantado na CEEE
em 1977 foi homologado pelo Ministério do
Trabalho. A reestruturação procedida em 1991,
mesmo não homologada, é válida.

30. Cisão parcial de empresa. Responsabi
lidade solidária. Proforte
É solidária a responsabilidade entre a em
presa cindida subsistente e aquelas que absor
verem parte do seu patrimônio, quando cons
tatada fraude na cisão parcial.
31. Planos Bresser e Verão. Acordo coleti
vo autorizando a quitação através da conces
são de folgas remuneradas. Conversão em pecúnia após a extinção do contrato de trabalho.
Inviabilidade
Acordo coletivo celebrado entre as partes
autorizando a quitação dos valores devidos a
título de Planos Bresser e Verão em folgas re
muneradas é válido. Incabível a conversão do
valor correspondente às folgas remuneradas
em pecúnia quando extinto o contrato de tra
balho pelo advento de aposentadoria volun
tária.
32. Com plem entação de aposentadoria.
Banco do Brasil. Sucumbência. Inversão
Imposta condenação originária em diferen
ças de complementação de aposentadoria, por
ocasião do julgamento de recurso de revista,
imperativo o exame no acórdão, sob pena de
negativa de prestação jurisdicional, de postulação aduzida em contestação e/ou em contrarrazões visando à limitação da condenação
à média tricnal e ao teto, matéria insuscetível
de prequestionamento.
33. Adicional de insalubridade. Base de cál
culo, na vigência do Decreto-lei n. 2.351/87:
piso nacional de salários (conversão da OJ n.
3 da SDI-1)
Na vigência do Decreto-lei n. 2.351/87, o
piso nacional de salários é a base de cálculo
para o adicional de insalubridade.
34. BRDE. Entidade autárquica de nature
za bancária. Lei n. 4.595/64, art. 17. Res. Bacen n. 469/70, art. 8o. CLT, art. 224, § 2o. CF,
art. 173, § Io (conversão da OJ n. 22 da SDI1)

O Banco Regional de Desenvolvimento do
Extremo Sul - BRDE é uma entidade autár
quica de natureza bancária, e, como tal, sub
mete-se ao art. 173, § Io, da Constituição Fe
deral de 1988. Desta forma, sendo a natureza
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das atividades por ele exercidas similares às de
qualquer instituição financeira, seus empre
gados são bancários, regendo-se pelas normas
especiais a eles referentes, inclusive o art. 224
da CLT.
35. Reajustes salariais. Bimestrais e qua
drimestrais (Lei n. 8.222/91). Simultaneidade inviável (conversão da OJ n. 68 da SDI-1)
Nova antecipação bimestral, na mesma épo
ca do reajuste quadrimestral, constitui verda
deiro bis in idem , pois o bimestre anterior, que
servia como base de cálculo, já teve o INPC
considerado para fim do reajuste quadrimes
tral.
36. H ora in itin e re . Tempo gasto entre a
portaria da empresa e o local do serviço. De
vida. Açominas (conversão da OJ n. 98 da SDI1)

Configura-se como hora in itinere o tem 
po gasto pelo obreiro para alcançar seu local
de trabalho a partir da portaria da Açominas.
R e d a çõ o

m antida p e la

Res.

n.

175,

de

2 4.0 5.2 01 1 .

37. Minascaixa. Legitimidade passiva a d cau
sa m enquanto não concluído o procedimento
de liquidação extrajudicial (conversão da OJ n.
109 da SDI-1)
A Minascaixa tem legitimidade passiva a d
causam para figurar nas demandas contra ela
ajuizadas enquanto não tiver concluído o pro
cesso de liquidação extrajudicial ao qual se en
contra submetida.
38. Banco Meridional. Circular n. 34.046/89.
Dispensa sem justa causa (conversão da OJ n.
137 da SDI-1)
A inobservância dos procedimentos disci
plinados na Circular n. 34.046/89 do Banco
Meridional, norma de caráter eminentemen
te procedimental, não é causa para a nulidadc da dispensa sem justa causa.
39. FGTS. Opção retroativa. Concordância
do empregador. Necessidade (conversão da
OJ n. 146 da SDI-1)
A concordância do empregador é indispen
sável para que o empregado possa optar retroativamente pelo sistema do Fundo de Ga
rantia por Tempo de Serviço.
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40. Banrisul. Complementação de aposen
tadoria (conversão da OJ n. 155 da SDI-1)
A Resolução n. 1.600/64, vigente à época da
admissão do empregado, incorporou-se ao
contrato de trabalho, pelo que sua alteração
não poderá prejudicar o direito adquirido,
mesmo em virtude da edição da Lei n. 6.435/77.
Incidência das Súmulas ns. 51 e 288.
41. Com plem entação de aposentadoria.
Fundação Clemente de Faria. Banco Real (con
versão da OJ n. 157 da SDI-1)
É válida a cláusula do Estatuto da Funda
ção Clemente de Faria que condicionou o di
reito à complementação de aposentadoria à
existência de recursos financeiros, e também
previa a suspensão, temporária ou definitiva,
da referida complementação.
42. Petrobras. Pensão por morte do empre
gado assegurada no manual de pessoal. Esta
bilidade decenal. Opção pelo regime do FGTS
I - Tendo o empregado adquirido a estabi
lidade decenal, antes de optar pelo regime do
FGTS, não há como negar-se o direito à pen
são, eis que preenchido o requisito exigido pelo
Manual de Pessoal. (ex-OJ n. 166 da SDI-1 inserida em 26.03.99)
II - O benefício previsto no manual de pes
soal da Petrobras, referente ao pagamento de
pensão c auxilio-funcral aos dependentes do
empregado que vier a falecer no curso do con
trato de trabalho, não se estende à hipótese
em que sobrevêm o óbito do trabalhador quan
do já extinto o contrato de trabalho.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

182,

de

16.04.2012.

43. SUDS. Gratificação. Convênio da União
com Estado. Natureza salarial enquanto paga
(conversão da OJ n. 168 da SDI-1)
A parcela denominada “Complementação
Suds” paga aos servidores em virtude de con
vênio entre o estado e a União Federal tem
natureza salarial, enquanto paga, pelo que re
percute nos demais créditos trabalhistas do
empregado.
44. Anistia. Lei n. 6.683/79. Tempo de afas
tamento. Não computável para efeito de in
denização e adicional por tempo de serviço,
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licença-prêmio e promoção (conversão da OJ
n. 176 da SDI-1)
O tempo de afastamento do anistiado pela
Lei n. 6.683/79 não é computável para efeito
do pagamento de indenização por tempo de
serviço, licença-prêmio e promoção.
45. C om issionista puro. A bono. Lei n.
8.178/91. Não incorporação (conversão da OJ
n. 180 da SDI-1)
É indevida a incorporação do abono insti
tuído pela Lei n. 8.178/91 aos empregados comissionistas.
46. C om plem entação de aposentadoria.
Banco Itaú (conversão da OJ n. 183 da SDI-1)
O empregado do Banco Itaú admitido na
vigência da Circular BB-05/66, que passou
para a inatividade posteriormente à vigência
da RP-40/74, está sujeito ao implemento da
condição “idade mínima de 55 anos”.
47. Décimo terceiro salário. Dedução da 1*
parcela. URV. Lei n. 8.880/94 (conversão da
OJ n. 187 da SDI-1)
Ainda que o adiantamento do 13° salário
tenha ocorrido anteriormente à edição da Lei
n. 8.880/94, as deduções deverão ser realiza
das considerando o valor da antecipação, em
URV, na data do efetivo pagamento, não po
dendo a 2a parcela ser inferior à metade do
13° salário, em URV.
48. Petromisa. Sucessão. Petrobras. Legiti
midade (conversão da OJ n. 202 da SDI-1)
Em virtude da decisão tomada em assem
bléia, a Petrobras é a real sucessora da Petro
misa, considerando que recebeu todos os bens
móveis e imóveis da extinta Petromisa.
49. Serpro. Norma regulamentar. Reajus
tes salariais. Superveniência de sentença nor
mativa. Prevalência (conversão da OJ n. 212
da SDI-1)
Durante a vigência do instrumento norma
tivo, é lícita ao empregador a obediência à nor
ma coletiva (DC n. 8.948/90) que alterou as
diferenças intemíveis previstas no Regulamen
to de Recursos Hum anos. (ex-OJ n. 212 da
SDI-1 - inserida em 08.11.2000)
50. Férias. A bono instituído por in stru 
mento norm ativo e terço constitucional. Si-

m ultaneidade inviável (conversão da OJ n.
231 da SDI-1)
O abono de férias decorrente de instrumen
to normativo e o abono de 1/3 (um terço) pre
visto no art. 7o, XVII, da CF/88 têm idêntica
natureza jurídica, destinação e finalidade, cons
tituindo-se bis in idem seu pagamento simultâ
neo, sendo legítimo o direito do empregador
de obter compensação de valores porventura
pagos.
51. Com plem entação de aposentadoria.
Caixa Econômica Federal. Auxílio-alimentação. Supressão. Súmulas ns. 51 e 288 (conver
são da OJ n. 250 da SDI-1)
A determinação de supressão do pagamen
to de auxílio-alimentação aos aposentados e
pensionistas da Caixa Econômica Federal,
oriunda do Ministério da Fazenda, não atin
ge aqueles ex-empregados que já percebiam o
benefício.
52. Agravo de instrumento. Acórdão do TRT
não assinado. Interposto anteriormente à Ins
trução Normativa n. 16/99 (conversão da OJ
n. 281 da SDI-1)
Nos agravos de instrum ento interpostos
anteriormente à edição da Instrução Norma
tiva n. 16/99, a ausência de assinatura na có
pia não a torna inválida, desde que conste o
carimbo aposto pelo servidor certificando que
confere com o original.
53. Custas. Embargos de terceiro. Interpos
tos anteriorm ente à Lei n. 10.537/2002. Inexigência de recolhimento para a interposição
de agravo de petição (conversão da OJ n. 291
da SDI-1)
Tratando-se de embargos de terceiro, inci
dentes em execução, ajuizados anteriormen
te à Lei n. 10.537/2002, incabível a exigência
do recolhimento de custas para a interposição
de agravo de petição por falta de previsão le
gal.
54. Plano econômico (Collor). Execução.
Correção monetária. índice de 84,32%. Lei n.
7.738/89. Aplicável (conversão da OJ n. 203
da SDI-1)
Aplica-se o índice de 84,32%, relativo ao
IPC de março de 1990, para a correção m o
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netária do débito trabalhista, por ocasião da
execução, nos termos da Lei n. 7.738/89.
55. Plano Collor. Servidores celetistas do
GDF. Legislação Federal. Prevalência (conver
são da OJ n. 218 da SDI-1 e incorporação da
OJ n. 241 da SDI-1)
Inexiste direito adquirido às diferenças sa
lariais de 84,32% do IPC de março de 1990
aos servidores celetistas da Administração Di
reta, Fundações e Autarquias do Distrito Fe
deral.
56. Anistia. Lei n. 8.878/94. Efeitos finan
ceiros devidos a p artir do efetivo retorno à
atividade (conversão da OJ n. 221 da SDI-1)
Os efeitos financeiros da anistia concedida
pela Lei n. 8.878/94 somente serão devidos a
partir do efetivo retorno à atividade, vedada
a remuneração em caráter retroativo.
57. Adicional de insalubridade. Deficiência
de ilum inam ento. Limitação (conversão da
OJ n. 153 da SDI-1)
Somente após 26.02.1991 foram, efetiva
mente, retiradas do mundo jurídico as normas
ensejadoras do direito ao adicional de insalu
bridade por iluminamento insuficiente no lo
cal da prestação de serviço, como previsto na
Portaria n. 3.751/90 do Ministério do Trabalho.
58. URPs de junho e julho de 1988. Sus
pensão do pagamento. Data-base em maio.
Decreto-lei n. 2.425/88. Inexistência de vio
lação a direito adquirido (conversão da OJ n.
214 da SDI-1)
O Decreto-lei n. 2.425, de 07.04.1988, não
ofendeu o direito adquirido dos empregados
com data-base em maio, pelo que não fazem
jus às URPs de junho e julho de 1988.
59. Interbras. Sucessão. Responsabilidade
A Petrobras não pode ser responsabilizada
solidária ou subsidiariamente pelas obriga
ções trabalhistas da extinta Interbras, da qual
a União é a real sucessora, nos termos do art.
20 da Lei n. 8.029, de 12.04.1990 (atual art. 23,
em face da renumeração dada pela Lei n. 8.154,
de 28.12.1990).
60. Adicional por tem po de serviço. Base
de cálculo. Salário-base. Art. 129 da Consti
tuição do Estado de São Paulo
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O adicional por tempo de serviço - quin
quênio - , previsto no art. 129 da Constituição
do Estado de São Paulo, tem como base de cál
culo o vencimento básico do servidor públi
co estadual, ante o disposto no art. 11 da Lei
Complementar do Estado de São Paulo n. 713,
de 12.04.1993.
61. Auxílio cesta-alimentação previsto em
norm a coletiva. CEF. Cláusula que estabele
ce natureza indenizatória à parcela. Extensão
aos aposentados e pensionistas. Impossibili
dade
Havendo previsão em cláusula de norm a
coletiva de trabalho de pagamento mensal de
auxílio cesta-alimentação somente a empre
gados em atividade, dando-lhe caráter indenizatório, é indevida a extensão desse benefí
cio aos aposentados e pensionistas. Exegese
do art. 7o, XXVI, da Constituição Federal.
62. Petrobras. Complementação de apo
sentadoria. Avanço de nível. Concessão de
parcela por acordo coletivo apenas para os
empregados da ativa. Extensão para os inati
vos. Art. 41 do Regulamento do Plano de Be
nefícios da Petros
Ante a natureza de aumento geral de salá
rios, estende-se à complementação de aposen
tadoria dos ex-empregados da Petrobras be
neficio concedido indistintamente a todos os
empregados da ativa e estabelecido em nor
ma coletiva, prevendo a concessão de aumen
to de nível salarial - “avanço de nível” - , a fim
de preservar a paridade entre ativos e inativos
assegurada no art. 41 do Regulamento do Pla
no de Benefícios da Fundação Petrobras de
Seguridade Social - Petros.
63. Petrobras. Complementação de apo
sentadoria. Integralidade. Condição. Idade
mínima. Lei n. 6.435, de 15.07.1977
Os empregados admitidos na vigência do
Decreto n. 81.240, de 20.01.1978, que regula
m entou a Lei n. 6.435, de 15.07.1977, ainda
que anteriormente à alteração do Regulamen
to do Plano de Benefícios da Petros, sujeitam-se à condição “idade mínima de 55 anos” para
percepção dos proventos integrais de comple
mentação de aposentadoria.

1040

|

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS TRANSITÓRIAS DA SDI-1 DO TST

64. Petrobras. Parcelas gratificação contin
gente e participação nos resultados deferidas
por norm a coletiva a empregados da ativa.
Natureza jurídica não salarial. Não integra
ção na complementação de aposentadoria
As parcelas gratificação contingente e parti
cipação nos resultados, concedidas por força
de acordo coletivo a empregados da Petrobras
em atividade, pagas de uma única vez, não in
tegram a complementação de aposentadoria.
65. Representação judicial da União. Assis
tente jurídico. Apresentação do ato de desig
nação
A ausência de juntada aos autos de docu
mento que comprove a designação do assis
tente jurídico como representante judicial da
União (art. 69 da Lei Complementar n. 73, de
10.02.1993) importa irregularidade de repre
sentação.
66. SPTrans. Responsabilidade subsidiária.
Não configuração. Contrato de concessão de
serviço público. Transporte coletivo
A atividade da São Paulo Transportes S/A
- SPTrans de gerenciamento e fiscalização dos
serviços prestados pelas concessionárias de
transporte público, atividade descentralizada
da Administração Pública, não se confunde
com a terceirização de mão de obra, não se
configurando a responsabilidade subsidiária.
67. Telemar. Privatização. Plano de Incen
tivo à Rescisão Contratual (Pire). Previsão de
pagamento da indenização com redutor de
30%. Aplicação limitada ao período da rees
truturação
Não é devida a indenização com redutor de
30%, prevista no Plano de Incentivo à Resci
são Contratual da Telemar, ao empregado que,
em bora atenda ao requisito estabelecido de
não haver aderido ao Pire, foi despedido em
data muito posterior ao processo de reestru
turação da empresa, e cuja dispensa não teve
relação com o plano.
68. Banco do Estado de São Paulo S.A. Banespa. Convenção coletiva. Reajuste sala
rial. Superveniência de acordo em dissídio co
letivo. Prevalência

O acordo homologado no Dissídio Coleti
vo n. TST - DC - 810.950/2001.3, que estabe
leceu a garantia de emprego aos empregados
em atividade do Banco do Estado de São Pau
lo S.A. - Banespa e que, portanto, não se apli
ca aos empregados aposentados, prevalece so
bre a fixação do reajuste salarial previsto na
convenção coletiva firmada entre a Federação
Nacional do Bancos - Fenaban e os sindica
tos dos bancários, ante a consideração do con
junto das cláusulas constantes do acordo e em
respeito às disposições dos arts. 5o, XXXVI, e
7°, XXVI, da CF/1988.
69. Banco do Brasil. Complementação de
aposentadoria. Alteração do plano de cargos
comissionados. Extensão aos inativos
As alterações na estrutura do Plano de Car
gos Comissionados do Banco do Brasil, intro
duzidas pelas Cartas-Circulares Direc/Funci
96/0904 e 96/0957, dentre as quais a substi
tuição do Abono de Função e Representação
(AFR) pelo Adicional de Função (AF) e pelo
Adicional Temporário de Revitalização (ATR),
não autorizam o pagamento de diferenças de
complementação de aposentadoria aos inati
vos p o r só abrangerem os em pregados em
atividade, bem como em razão de o Plano de
Incentivo à Aposentadoria da época do jubilamcnto não conter previsão de aplicação de
eventual alteração na estrutura dos cargos co
missionados àqueles que se aposentassem.
70. Caixa Econômica Federal. Bancário.
Plano de Cargos em Comissão. Opção pela
jornada de oito horas. Ineficácia. Exercício de
funções meramente técnicas. Não caracteri
zação de exercício de função de confiança
Ausente a fidúcia especial a que alude o art.
224, § 2o, da CLT, é ineficaz a adesão do em
pregado à jornada de oito horas constante do
Plano de Cargos cm Comissão da Caixa Eco
nômica Federal, o que importa no retorno à
jornada de seis horas, sendo devidas como ex
tras a sétima e a oitava horas laboradas. A di
ferença de gratificação de função recebida em
face da adesão ineficaz poderá ser compensa
da com as horas extraordinárias prestadas.
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71. Empresa Brasileira de Correios e Telé
grafos - ECT. Plano de Cargos e Salários. Pro
gressão horizontal por antiguidade. Neces
sidade de deliberação da d ire to ria p ara
comprovar o efetivo cumprimento dos requi
sitos do PCCS. Condição puramente potestativa para a concessão da prom oção. Invali
dade
A deliberação da diretoria da Empresa Bra
sileira de Correios e Telégrafos - ECT, previs
ta no Plano de Carreira, Cargos e Salários como
requisito necessário para a concessão de pro
gressão por antiguidade, por se tratar de con
dição puram ente potestativa, não constitui
óbice ao deferimento da progressão horizon
tal por antiguidade aos empregados, quando
preenchidas as demais condições dispostas no
aludido plano.
72. Petrobras. Domingos e feriados traba
lhados. Regime de turnos ininterruptos de re
vezamento. Pagamento em dobro concedido
por liberalidade do empregador. Incorpora
ção ao contrato de trabalho. Supressão uni
lateral. Acordo coletivo posterior que valida
a supressão. Retroação da norma coletiva. Im
possibilidade
O pagamento em dobro, concedido por li
beralidade da empresa, dos domingos e feria
dos trabalhados dc forma habitual pelo em
pregado da Petrobras submetido ao regime de
turnos ininterruptos de revezamento não pode
ser suprimido unilateralmente, pois é vanta
gem incorporada ao contrato de trabalho, nos
termos do art. 468 da CLT. Assim, o acordo
coletivo, posteriorm ente firmado, somente
opera efeitos a partir da data de sua entrada
em vigor, sendo incabível a utilização da nor
ma coletiva para regular situação pretérita.
73. Volkswagen do Brasil Ltda. Participa
ção nos lucros e resultados. Pagamento men
sal em decorrência de norm a coletiva. Natu
reza indenizatória
A despeito da vedação de pagamento em
periodicidade inferior a um semestre civil ou
mais de duas vezes no ano cível, disposta no
art. 3o, § 2o, da Lei n. 10.101, de 19.12.2000, o
parcelamento em prestações mensais da par
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ticipação nos lucros e resultados de janeiro de
1999 a abril de 2000, fixado no acordo coleti
vo celebrado entre o Sindicato dos Metalúrgi
cos do ABC e a Volkswagen do Brasil Ltda.,
não retira a natureza indenizatória da referi
da verba (art. 7o, XI, da CF), devendo preva
lecer a diretriz constitucional que prestigia a
autonomia privada coletiva (art. 7o, XXVI, da
CF).
74. Hospital de Clínicas de Porto Alegre.
Custas processuais. Recolhimento. Isenção.
Art. 15 da Lei n. 5.604, de 02.09.1970
A isenção tributária concedida pelo art. 15
da Lei n. 5.604, de 02.09.1970, ao Hospital de
Clínicas de Porto Alegre compreende as cus
tas processuais, por serem estas espécie do gê
nero tributo.
75. Parcela “sexta parte”. Art. 129 da Cons
tituição do Estado de São Paulo. Extensão aos
empregados de sociedade de economia m is
ta e empresa pública. Indevida
A parcela denominada “sexta parte”, insti
tuída pelo art. 129 da Constituição do Estado
de São Paulo, é devida apenas aos servidores
estaduais, celetistas e estatutários da Adminis
tração Pública direta, das fundações e das au
tarquias, conforme disposição contida no art.
124 da Constituição Estadual, não se esten
dendo aos empregados de sociedade dc econo
mia mista e de empresa pública, integrantes
da Administração Pública indireta, submeti
das ao regime jurídico próprio das empresas
privadas, nos termos do art. 173, § Io, II, da
Constituição Federal.
76. Complementação de aposentadoria. Integralidade. Empregado do Estado de São Pau
lo adm itido antes da Lei Estadual n. 200, de
13.05.1974. Implementação do requisito re
lativo aos 30 anos de serviço efetivo. Incidên
cia da Súmula n. 288 do TST
É assegurado o direito à percepção de com
plementação de aposentadoria integral ao ex-empregado do Estado de São Paulo que, admi
tido anteriormente ao advento da Lei Estadual
n. 200, de 13.05.1974, implementou 30 anos
de serviço efetivo, ante a extensão das regras de
complementação de aposentadoria previstas
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na Lei Estadual n. 1.386, de 19.12.1951. Inci
dência da Súmula n. 288 do TST.
77. BNDES. Arts. 224 a 226 da CLT. Apli
cável a seus empregados (conversão da OJ n.
179 da SDI-1)
Até o advento da Lei n. 10.556, de 13.11.2002,
era aplicável aos empregados do BNDES a jor
nada de trabalho dos bancários prevista nos
arts. 224 a 226 da CLT.
78. Embargos à SDI contra decisão em re
curso de revista não conhecido quanto aos
pressupostos intrínsecos. Recurso interpos
to an tes da vigência da Lei n. 11.496, de
22.06.2007, que conferiu nova redação ao art.
894 da CLT. Necessária a indicação expressa
de ofensa ao art. 896 da CLT. (conversão da
OJ n. 294 da SDI-1 com nova redação)
Para a admissibilidade e conhecimento de
embargos, interpostos antes da vigência da Lei
n. 11.496/2007, contra decisão mediante a qual
não foi conhecido o recurso de revista pela
análise dos pressupostos intrínsecos, necessá

rio que a parte embargante aponte expressa
mente a violação ao art. 896 da CLT.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

194,

de

19.05.2014.

79.
Embargos. Recurso interposto antes da
vigência da Lei n. 11.496, de 22.06.2007, que
conferiu nova redação ao art. 894 da CLT. Revis
ta não conhecida por má aplicação de súmula
ou de orientação jurisprudencial. Exame do
mérito pela SDI. (conversão da OJ n. 295 da
SDI-1 com nova redação)
A SDI, ao conhecer dos embargos, inter
postos antes da vigência da Lei n. 11.496/2007,
por violação do art. 896 - por má aplicação
de súmula ou de orientação jurisprudencial
pela Turma - , julgará desde logo o mérito, caso
conclua que a revista merecia conhecimento
e que a matéria de fimdo se encontra pacifi
cada neste Tribunal.
R e d a çã o

dada

19.05.2014.

p e la

Res.

n.

194,

de
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sórias de decisões oriundas da Ia Região, o que
decorreu do art. 678,1, c, item 2, da CLT.
R e d a çõ o

d a d a p e la

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

1. (Convertida na Súmula n. 405)
2. Ação rescisória. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. Salário mínimo. Cabível
Viola o art. 192 da CLT decisão que acolhe
pedido de adicional de insalubridade com base
na remuneração do empregado.
3. (Convertida na Súmula n. 405)
4. Ação rescisória. Banco do Brasil. Adi
cional de caráter pessoal. ACP
Procede, por ofensa ao art. 5o, XXXVI, da
CF/88, o pedido de rescisão de julgado que
acolheu Adicional de Caráter Pessoal em fa
vor de empregado do Banco do Brasil S.A.
5. Ação rescisória. Banco do Brasil. AP e
ADI. Horas extras. Súmula n. 83 do TST. Apli
cável
Não se acolhe pedido de rescisão de julga
do que deferiu a em pregado do Banco do
Brasil S.A. horas extras após a sexta, não obs
tante o pagamento dos adicionais AP e ADI,
ou AFR quando a decisão rescindenda for
anterior à Orientação Jurisprudencial n. 17
da Seção de Dissídios Individuais do TST
(07.11.1994). Incidência das Súmulas ns. 83
do TST e 343 do STF.
6. Ação rescisória. Cipeiro suplente. Esta
bilidade. ADCT da CF/88, art. 10, II, o. Sú
mula n. 83 do TST
Rescinde-se o julgado que nega estabilida
de a membro suplente de Cipa, representan
te de empregado, por ofensa ao art. 10, II, a>
do ADCT da CF/88, ainda que se cuide de deci
são anterior à Súmula n. 339 do TST. Incidên
cia da Súmula n. 83 do TST.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

137,

de

0 4.0 8.2 00 5 .

7. Ação rescisória. Competência. Criação
de Tribunal Regional do Trabalho. Na omis
são da lei, é fixada pelo art. 678,1, c, item 2,
da CLT
A Lei n. 7.872/89, que criou o Tribunal Re
gional do Trabalho da 17a Região, não fixou a
sua competência para apreciar as ações resci

8. Ação rescisória. Com plem entação de
aposentadoria. Banespa. Súmula n. 83 do TST
Não se rescinde julgado que acolheu pedi
do de complementação de aposentadoria in
tegral em favor de empregado do Banespa, an
tes da Súmula n. 313 do TST, em virtude da
notória controvérsia jurisprudencial então rei
nante. Incidência da Súmula n. 83 do TST.
R e d a çõ o

d a d a p ela

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

9. Ação rescisória. Conab. Aviso Direh n.
2/84. Súmula n. 83 do TST Aplicável
Não se rescinde julgado que reconheceu ga
rantia de emprego com base no Aviso Direh
n. 2/84 da Conab, antes da Súmula n. 355 do
TST, em virtude da notória controvérsia ju 
risprudencial então reinante. Incidência da
Súmula n. 83 do TST.
10. Ação rescisória. Contrato nulo. Admi
nistração Pública. Efeitos. Art. 37, II e § 2o, da
CF/88
Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2o, da
CF/88, procede o pedido de rescisão de jul
gado para considerar nula a contratação, sem
concurso público, de servidor, após a CF/88.
11. Ação rescisória. Correção m onetária.
Lei n. 7.596/87. Universidades federais. Im 
plantação tardia do plano de classificação de
cargos. Violação de lei. Súmula n. 83 do TST.
Aplicável
Não se rescinde julgado que acolhe pedido
de correção monetária decorrente da implan
tação tardia do Plano de Classificação de Car
gos de Universidade Federal previsto na Lei n.
7.596/87, à época em que era controvertida tal
matéria na jurisprudência. Incidência da Sú
mula n. 83 do TST.
12. Ação rescisória. Decadência. Consuma
ção antes ou depois da edição da Medida Pro
visória n. 1.577/97. Ampliação do prazo
I —A vigência da M edida Provisória n.
1.577/97 e de suas reedições implicou o elastecimento do prazo decadencial para o ajui-

1044

|

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS DA SDI-2 DO TST

zamento da ação rescisória a favor dos entes
de direito público, autarquias e fundações pú
blicas. Se o biênio decadencial do art. 495 do
CPC de 1973 findou após a entrada em vigor
da referida medida provisória e até sua sus
pensão pelo STF em sede liminar de ação di
reta de inconstitucionalidade (ADIn n. 1.7532), tem-se como aplicável o prazo decadencial
elastecido à rescisória. (ex-OJ n. 17 da SDI-2)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

II - A regra ampliativa do prazo decaden
cial para a propositura de ação rescisória em
favor de pessoa jurídica de direito público não
se aplica se, ao tempo em que sobreveio a Me
dida Provisória n. 1.577/97, já se exaurira o
biênio do art. 495 do CPC. Preservação do di
reito adquirido da parte à decadência já con
sumada sob a égide da lei velha. (ex-OJ n. 12
da SDI-2)
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

13. Ação rescisória. Decadência. D ie s a d
q u e m . Art. 775 da CLT. Aplicável (cancelada
em decorrência da redação da Súmula n. 100)
14. Ação rescisória. Decadência. D ies a quo.
Recurso intempestivo (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 100)
15. Ação rescisória. Decadência. Duas de
cisões rescindendas (cancelada em decorrên
cia da redação da Súmula n. 100)
16. Ação rescisória. Decadência. Exceção
de incompetência (cancelada em decorrência
da redação da Súmula n. 100)
17. (Convertida na OJ n. 12 da SDI-2)
18. Ação rescisória. Decadência. União. Lei
C o m p le m e n ta r n. 73/93, a rt. 67. Lei n.
8.682/93, art. 6o
O art. 67 da Lei Complementar n. 73/93 in
terrompeu todos os prazos, inclusive o de deca
dência, em favor da União no período com
preendido entre 14.02.1993 e 14.08.1993.
19. Ação rescisória. Desligamento incen
tivado. Imposto de renda. Abono pecuniário.
Violação de lei. Súmula n. 83 do TST. Apli
cável

Havendo notória controvérsia jurisprudencial acerca da incidência de imposto de renda
sobre parcela paga pelo empregador (“abono
pecuniário”) a título de “desligamento incen
tivado”, improcede pedido de rescisão do jul
gado. Incidência da Súmula n. 83 do TST.
20. (Convertida na Súmula n. 402)
21. Ação rescisória. Duplo grau de jurisdi
ção. Trânsito em julgado. Inobservância. De
creto-lei n. 779/69, art. Io, V. Incabível
É incabível ação rescisória para a desconstituição de sentença não transitada em julga
do porque ainda não submetida ao necessário
duplo grau de jurisdição, na forma do Decre
to-lei n. 779/69. Determina-se que se oficie ao
Presidente do TRT para que proceda à avocatória do processo principal para o reexame da
sentença rescindenda.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

137,

de

04.08.2005.

22. (Convertida na Súmula n. 390)
23. Ação rescisória. Estabilidade. Período
pré-eleitoral. Violação de lei. Súmula n. 83 do
TST. Aplicável
Não procede pedido de rescisão de senten
ça de mérito que assegura ou nega estabilida
de pré-eleitoral, quando a decisão rescinden
da for anterior à Orientação Jurisprudencial
n. 51 da Seção dc Dissídios Individuais do TST
(25.11.1996). Incidência da Súmula n. 83 do
TST.
24. Ação rescisória. Estabilidade provisó
ria. Reintegração em período posterior. Di
reito limitado aos salários e consectários do
período da estabilidade
Rescinde-se o julgado que reconhece esta
bilidade provisória e determina a reintegração
de empregado, quando já exaurido o respec
tivo período de estabilidade. Em juízo resci
sório, restringe-se a condenação quanto aos
salários e consectários até o termo final da es
tabilidade.
25. Ação rescisória. Regência pelo CPC de
1973. Expressão “lei” do art. 485, V, do CPC
de 1973. Não inclusão do ACT, CCT, porta
ria, regulamento, súmula e orientação júris-
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prudencial de tribunal (atualizada em decor
rência do CPC/2015)
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

d a d a p e la
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ta, por inexistência de violação literal. (ex-OJ
n. 31 da SDI-2)
R e d a çã o

dada

p e lo

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

Não procede pedido de rescisão fundado
no art. 485, V, do CPC de 1973 quando se
aponta contrariedade à norma de convenção
coletiva de trabalho, acordo coletivo de traba
lho, portaria do Poder Executivo, regulamen
to de empresa e súmula ou orientação jurisprudencial de tribunal. (ex-OJ n. 25 da SDI-2
e ex-OJ n. 118 da SDI-2)
R e d a çã o

|

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

26. Ação rescisória. Gratificação de nível
superior. Suframa
A extensão da gratificação instituída pela
Suframa aos servidores celetistas exercentes
de atividade de nível superior não ofende as
disposições contidas nos arts. 37, XIII, e 39,
§ Io, da CF/88.
27. Ação rescisória. Honorários advocatícios (cancelada em decorrência da redação da
Súmula n. 219)
28. Ação rescisória. Juízo rescisório. Resti
tuição da parcela já recebida. Deve a parte
propor ação própria (cancelada pela Res. n.
149, de 17.11.2008)
29. Ação rescisória. M atéria constitucio
nal. Súmula n. 83 do TST e Súmula n. 343 do
STF. Inaplicáveis (cancelada em decorrência
da redação da Súmula n. 83)
30. Ação rescisória. Multa. Art. 920 do Có
digo Civil de 1916 (art. 412 do Código Civil
de 2002) (incorporação da OJ n. 31 da SDI-

2)
Não se acolhe, por violação do art. 920 do
Código Civil de 1916 (art. 412 do Código Ci
vil de 2002), pedido de rescisão de julgado que:
a) cm processo de conhecimento, impôs con
denação ao pagamento de multa, quando a de
cisão rescindenda for anterior à Orientação Jurisprudencial n. 54 da Subseção I Especializada
em Dissídios Individuais do TST (30.05.1994),
incidindo o óbice da Súmula n. 83 do TST; (ex-OJ n. 30 da SDI-2) b) em execução, rejeita-se
limitação da condenação ao pagamento de mul

31. (Convertida na OJ n. 30 da SDI-2)
32. (Convertida na Súmula n. 408)
33. (Convertida na Súmula n. 408)
34. Ação rescisória. Planos econômicos
I - O acolhimento de pedido em ação res
cisória de plano econômico, fundada no art.
485, inciso V, do CPC de 1973, pressupõe, ne
cessariamente, expressa invocação na petição
inicial de afronta ao art. 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal de 1988. A indicação de
ofensa literal a preceito de lei ordinária atrai
a incidência da Súmula n. 83 do TST e Súmu
la n. 343 do STF.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n. 2 0 8 ,

de

19.04.2016.

II - Se a decisão rescindenda é posterior à
Súmula n. 315 do TST (Res. n. 7, D J 22.09.93),
inaplicável a Súmula n. 83 do TST.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n. 2 0 8 ,

de

19.04.2016.

35. Ação rescisória. Planos econômicos.
Coisa julgada. Limitação à data-base na fase
de execução
Não ofende a coisa julgada a limitação à data-basc da categoria, na fase exccutória, da
condenação ao pagamento de diferenças sala
riais decorrentes de planos econômicos, quan
do a decisão exequenda silenciar sobre a limi
tação, um a vez que a lim itação decorre de
norm a cogente. Apenas quando a sentença
exequenda houver expressamente afastado a
limitação à data-base é que poderá ocorrer
ofensa à coisa julgada.
36. Ação rescisória. Prequestionam ento.
Violação ocorrida na própria decisão rescin
denda (cancelada em decorrência da redação
da Súmula n. 298)
37. Ação rescisória. Prescrição quinquenal.
Matéria constitucional. Súmula n. 83 do TST
e Súmula n. 343 do STF. Inaplicáveis (cancelada
em decorrência da redação da Súmula n. 83)
38. Ação rescisória. Professor adjunto. In
gresso no cargo de professor titular. Exigên
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cia de concurso público (Lei n. 7.596/87, De
creto n. 94.664/87 e art. 206, V, CF/88)
A assunção do professor adjunto ao cargo
de professor titular de universidade pública,
sem prévia aprovação em concurso público,
viola o art. 206, V, da Constituição Federal.
Procedência do pedido de rescisão do julgado.
39. Ação rescisória. Reajustes bimestrais e
quadrimestrais. Lei n. 8.222/91. Súmula n. 83
do TST. Aplicável
Havendo controvérsia jurisprudencial à
época, não se rescinde decisão que aprecia a
possibilidade de cumulação das antecipações
bimestrais e reajustes quadrimestrais de salá
rio previstos na Lei n. 8.222/91. Incidência da
Súmula n. 83 do TST.
40. (Convertida na Súmula n. 375)
41. Ação rescisória. Sentença citra p e tita .
Cabimento
Revelando-se a sentença citra p e tita y o ví
cio processual vulnera os arts. 141 e 492 do
CPC de 2015 (arts. 128 e 460 do CPC de 1973),
tornando-a passível de desconstituição, ainda
que não interpostos embargos de declaração.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

42. Ação rescisória. Sentença de m érito.
Competência do TST. Acórdão rescindendo
do TST. Não conhecim ento de recurso. Sú
mula n. 192. Não aplicação (cancelada em de
corrência da redação da Súmula n. 192)
43. (Convertida na Súmula n. 411)
44. (Convertida na Súmula n. 399)
45. (Convertida na Súmula n. 399)
46. (Convertida na Súmula n. 412)
47. (Convertida na Súmula n. 413)
48. Ação rescisória. Sentença e acórdão.
Substituição (cancelada em decorrência da
redação da Súmula n. 192)
49. Mandado de segurança. Ação de cum
primento fundada em decisão normativa que
sofreu posterior reforma, quando já transi
tada em julgado a sentença condenatória
proferida na ação de cumprimento (cancela
da em decorrência da conversão da OJ n. 116
na Súmula n. 397)
50. (Convertida na Súmula n. 414)

51. (Convertida na Súmula n. 414)
52. (Convertida na Súmula n. 415)
53. M andado de segurança. Cooperativa
em liquidação extrajudicial. Lei n. 5.764/71,
art. 76. Inaplicável. Não suspende a execução
A liquidação extrajudicial de sociedade coo
perativa não suspende a execução dos crédi
tos trabalhistas existentes contra ela.
54. M andado de segurança. Embargos de
terceiro. Cumulação. Penhora. Incabível (atua
lizada em decorrência do CPC/2015)
Ajuizados embargos de terceiro (art. 674
do CPC de 2015 - art. 1.046 do CPC de 1973)
para pleitear a desconstituição da penhora, é
incabível mandado de segurança com a mes
ma finalidade.
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

55. (Convertida na Súmula n. 416)
56. Mandado de segurança. Execução. Pen
dência de recurso extraordinário
Não há direito líquido e certo à execução
definitiva na pendência de recurso extraordi
nário, ou de agravo de instrumento visando a
destrancá-lo.
57. M andado de segurança. INSS. Tempo
de serviço. Averbação e/ou reconhecimento
Conceder-se-á mandado de segurança para
im pugnar ato que determ ina ao INSS o re
conhecimento e/ou averbação de tem po de
serviço.
58. (Convertida na Súmula n. 414)
59. Mandado de segurança. Penhora. Car
ta de fiança bancária. Seguro garantia judicial
(nova redação em decorrência do CPC/2015)
R e d a çõ o

dada

p e la

Res.

n.

209,

de

3 0.0 5.2 01 6 .

A carta de fiança bancária e o seguro ga
rantia judicial, desde que em valor não infe
rior ao do débito cm execução, acrescido de
trinta por cento, equivalem a dinheiro para
efeito da gradação dos bens penhoráveis, es
tabelecida no art. 835 do CPC de 2015 (art.
655 do CPC de 1973).
R e d açõ o

dada

p e la

Res.

n.

209,

3 0.0 5.2 01 6 .

60. (Convertida na Súmula n. 417)

de
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61. (Convertida na Súmula n. 417)
62. (Convertida na Súmula n. 417)
63. Mandado de segurança. Reintegração.
Ação cautelar
Comporta a impetração de mandado de se
gurança o deferimento de reintegração no em
prego em ação cautelar.
64. M andado de segurança. Reintegração
liminarmente concedida
Não fere direito líquido e certo a concessão
de tutela antecipada para reintegração de em
pregado protegido por estabilidade provisó
ria decorrente de lei ou norma coletiva.
65. Mandado de segurança. Reintegração
liminarmente concedida. Dirigente sindical
Ressalvada a hipótese do art. 494 da CLT,
não fere direito líquido e certo a determina
ção lim inar de reintegração no emprego de
dirigente sindical, em face da previsão do in
ciso X do art. 659 da CLT.
66. M andado de segurança. Sentença homologatória de adjudicação. Incabível (atua
lizado o item I e incluído o item II em decor
rência do CPC/2015)
I - Sob a égide do CPC de 1973 é incabível
o mandado de segurança contra sentença homologatória de adjudicação, uma vez que exis
te meio próprio para impugnar o ato judicial,
consistente nos embargos à adjudicação (CPC
de 1973, art. 746).
R e d a çd o

d o d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

II - Na vigência do CPC de 2015 também
não cabe mandado de segurança, pois o ato
judicial pode ser impugnado por simples pe
tição, na forma do art. 877, cap u t , do CPC de
2015.
R e d a çd o

d a d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

67. Mandado de segurança. Transferência.
Art. 659, IX, da CLT
Não fere direito líquido e certo a concessão
de liminar obstativa de transferência de em
pregado, em face da previsão do inciso IX do
art. 659 da CLT.
68. Antecipação de tutela. Competência
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Nos Tribunais, compete ao relator decidir
sobre o pedido de antecipação de tutela, sub
metendo sua decisão ao Colegiado respectivo,
independentemente de pauta, na sessão ime
diatamente subsequente.
R e d a çd o

dada

p ela

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

69. Fungibilidade recursal. Indeferimento
liminar de ação rescisória ou mandado de se
gurança. Recurso para o TST. Recebimento
como agravo regimental e devolução dos au
tos ao TRT
Recurso ordinário interposto contra des
pacho monocrático indeferitório da petição
inicial de ação rescisória ou de mandado de
segurança pode, pelo princípio de fungibili
dade recursal, ser recebido como agravo regi
mental. Hipótese de não conhecimento do re
curso pelo TST e devolução dos autos ao TRT,
para que aprecie o apelo como agravo regi
mental.
70. Ação rescisória. Manifesto e inescusável equívoco no direcionamento. Inépcia da
inicial. Extinção do processo
O manifesto equívoco da parte em ajuizar
ação rescisória no TST para desconstituir jul
gado proferido pelo TRT, ou vice-versa, im 
plica a extinção do processo sem julgamento
do mérito por inépcia da inicial.
71. Ação rescisória. Salário profissional. Fi
xação. M últiplo de salário m ínimo. Art. 7o,
IV, da CF/88
A estipulação do salário profissional em
múltiplos do salário m ínim o não afronta o
art. 7o, IV, da Constituição Federal de 1988,
só incorrendo em vulneração do referido pre
ceito constitucional a fixação de correção
automática do salário pelo reajuste do salário
mínimo.
72. Ação rescisória. Prequestionam ento
quanto à m atéria e ao conteúdo da norm a,
não necessariamente do dispositivo legal tido
por violado (cancelada em decorrência da re
dação da Súmula n. 298)
73. (Convertida na Súmula n. 435)
74. (Convertida na Súmula n. 421)
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75. Remessa de ofício. Ação rescisória. Prequestionamento. Decisão regional que sim 
plesmente confirma a sentença (cancelada em
decorrência da redação da Súmula n. 298)
76. Ação rescisória. Ação cautelar para sus
pender execução. Juntada de documento in
dispensável. Possibilidade de êxito na resci
são do julgado
É indispensável a instrução da ação caute
lar com as provas documentais necessárias à
aferição da plausibilidade de êxito na rescisão
do julgado. Assim sendo, devem vir junto com
a inicial da cautelar as cópias da petição ini
cial da ação rescisória principal, da decisão
rescindenda, da certidão do trânsito em jul
gado da decisão rescindenda e informação do
andamento atualizado da execução.
77. Ação rescisória. Aplicação da Súmula
n. 83 do TST. M atéria controvertida. Limite
temporal. Data de inserção em orientação jurisprudencial do TST (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 83)
78. Ação rescisória. Cumulação sucessiva
de pedidos. Rescisão da sentença e do acór
dão. Ação única. Art. 326 do CPC de 2015.
Art. 289 do CPC de 1973 (atualizada em de
corrência do CPC/2015)
Redoçdo dada
19.04.2016.

pela

Res.

n.

208,

de

É admissível o ajuizamento de uma única
ação rescisória contendo mais de um pedido,
em ordem sucessiva, de rescisão da sentença
e do acórdão. Sendo inviável a tutela jurisdicional de um deles, o julgador está obrigado
a apreciar os demais, sob pena de negativa de
prestação jurisdicional.
79. Ação rescisória. Decadência afastada.
Imediato julgamento do mérito. Inexistência
de ofensa ao duplo grau de jurisdição (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 100)
80. Ação rescisória. Decadência. D ies a quo.
Recurso deserto. Súmula n. 100 do TST
O não conhecimento do recurso por deser
ção não antecipa o dies a q u o do prazo decadencial para o ajuizamento da ação rescisória,

atraindo, na contagem do prazo, a aplicação
da Súmula n. 100 do TST.
81. (Convertida na Súmula n. 401)
82. (Convertida na Súmula n. 406)
83. (Convertida na Súmula n. 407)
84. Ação rescisória. Petição inicial. Ausên
cia da decisão rescindenda e/ou da certidão
de seu trânsito em julgado devidamente au
tenticadas. Peças essenciais para a constitui
ção válida e regular do feito. Arguição de ofí
cio. Extinção do processo sem julgamento do
mérito
A decisão rescindenda e/ou a certidão do
seu trânsito em julgado, devidamente auten
ticadas, à exceção de cópias reprográficas apre
sentadas por pessoa jurídica de direito públi
co, a teor do art. 24 da Lei n. 10.522/2002, são
peças essenciais para o julgam ento da ação
rescisória. Em fase recursal, verificada a au
sência de qualquer delas, cumpre ao Relator
do recurso ordinário arguir, de ofício, a extin
ção do processo, sem julgamento do mérito,
por falta de pressuposto de constituição e de
senvolvimento válido do feito.
85. Ação rescisória. Sentença homologatória de cálculo. Existência de contraditório.
Decisão de mérito. Cabimento (cancelada; 1*
parte convertida na Súmula n. 399 e parte fi
nal incorporada à Súmula n. 298)
86. (Convertida na Súmula n. 414)
87. M andado de segurança. Reintegração
em execução provisória. Impossibilidade (can
celada pela Res. n. 137, de 04.08.2005)
88. Mandado de segurança. Valor da cau
sa. Custas processuais. Cabimento
Incabível a impetração de mandado de se
gurança contra ato judicial que, de ofício, ar
bitrou novo valor à causa, acarretando a ma
joração das custas processuais, um a vez que
cabia à parte, após recolher as custas, calcula
das com base no valor dado à causa na inicial,
interpor recurso ordinário e, posteriormente,
agravo de instrum ento no caso de o recurso
ser considerado deserto.
89. H abeas corpus. Depositário. Termo de
depósito não assinado pelo paciente. Neces
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sidade de aceitação do encargo. Impossibili
dade de prisão civil
A investidura no encargo de depositário de
pende da aceitação do nomeado que deve as
sinar termo de compromisso no auto de pe
nhora, sem o que, é inadmissível a restrição
de seu direito de liberdade.
90. (Convertida na Súmula n. 422)
91. M andado de segurança. Autenticação
de cópias pelas Secretarias dos Tribunais Re
gionais do Trabalho. Requerimento indeferi
do. Art. 789, § 9o, da CLT
Não sendo a parte beneficiária da assistên
cia judiciária gratuita, inexiste direito líquido
e certo à autenticação, pelas Secretarias dos
Tribunais, de peças extraídas do processo prin
cipal, para formação do agravo de instrumento.
92. M andado de segurança. Existência de
recurso próprio
Não cabe m andado de segurança contra
decisão judicial passível de reforma median
te recurso próprio, ainda que com efeito dife
rido.
93. M andado de segurança. Possibilidade
da penhora sobre parte da renda de estabele
cimento comercial
É admissível a penhora sobre a renda men
sal ou faturam ento de empresa, lim itada a
determinado percentual, desde que não com
prom eta o desenvolvimento regular de suas
atividades.
94. Ação rescisória. Colusão. Fraude à lei.
Reclamatória simulada extinta
A decisão ou acordo judicial subjacente à
reclamação trabalhista, cuja tramitação deixa
nítida a simulação do litígio para fraudar a lei
e prejudicar terceiros, enseja ação rescisória,
com lastro em colusão. No juízo rescisório, o
processo simulado deve ser extinto.
95. (Convertida na Súmula n. 400)
96. Ação rescisória. Vício de intimação da
decisão rescindcnda. Ausência da formação
da coisa julgada material. Carência de ação
(cancelada em decorrência da redação da Sú
mula n. 299)
97. Ação rescisória. Violação do art. 5o, II,
LIV e LV, da Constituição Federal. Princípios
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da legalidade, do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa
Os princípios da legalidade, do devido pro
cesso legal, do contraditório e da ampla defesa
não servem de fundamento para a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado,
quando se apresentam sob a forma de pedido
genérico e desfundamentado, acompanhando
dispositivos legais que tratam especificamente
da matéria debatida, estes sim, passíveis de fun
damentarem a análise do pleito rescisório.
R e d a çã o

dada

p elo

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

98. M andado de segurança. Cabível para
atacar exigência de depósito prévio de hono
rários periciais
É ilegal a exigência de depósito prévio para
custeio dos honorários periciais, dada a in
compatibilidade com o processo do trabalho,
sendo cabível o mandado de segurança visan
do à realização da perícia, independentemen
te do depósito.
R e d a çã o

dada

p ela

Res.

n.

137,

de

04.0 8.2 00 5 .

99. Mandado de segurança. Esgotamento
de todas as vias processuais disponíveis. Trân
sito em julgado formal. Descabimento
Esgotadas as vias recursais existentes, não
cabe mandado de segurança.
100. Recurso ordinário para o TST. Decisão
de TRT proferida em agravo regimental con
tra lim inar em ação cautelar ou em m anda
do de segurança. Incabível
Não cabe recurso ordinário para o TST de
decisão proferida pelo Tribunal Regional do
Trabalho em agravo regimental interposto
contra despacho que concede ou não liminar
em ação cautelar ou em mandado de seguran
ça, um a vez que o processo ainda pende de
decisão definitiva do Tribunal a quo.
101. Ação rescisória. Inciso TV do art. 966
do CPC de 2015. Art. 485, IV, do CPC de 1973.
Ofensa a coisa julgada. Necessidade de fixa
ção de tese na decisão rescindenda (atuali
zada em decorrência do CPC/2015)
R e d a çã o

dada

19.04.2016.

p e la

Res.

n.

208,

de

1050

|

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIA1S DA SDI-2 DO TST

Para viabilizar a desconstituição do julga
do pela causa de rescindibilidade do inciso IV,
do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV do art.
485 do CPC de 1973), é necessário que a de
cisão rescindenda tenha enfrentado as ques
tões ventiladas na ação rescisória, sob pena de
inviabilizar o cotejo com o título executivo ju
dicial tido por desrespeitado, de modo a se po
der concluir pela ofensa à coisa julgada.
R e d a çã o d ad a p e la Res. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

102. Ação rescisória. Certidão de trânsito
em julgado. Descompasso com a realidade.
Presunção relativa de veracidade (cancelada
em decorrência da redação da Súmula n. 100)
103. Ação rescisória. C ontradição entre
fundamentação e parte dispositiva do julga
do. Cabimento. Erro de fato
É cabível a rescisória para corrigir contra
dição entre a parte dispositiva do acórdão rescindendo e a sua fundamentação, por erro de
fato na retratação do que foi decidido.
104. Ação rescisória. Decadência. Senten
ça hom ologatória de acordo. M om ento do
trânsito em julgado (cancelada em decorrên
cia da redação da Súmula n. 100)
105. Ação rescisória. Decisão rescindenda.
Agravo de instrumento. Não substituição. Im
possibilidade jurídica (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 192)
106. Ação rescisória. Decisão rescindenda.
Ausência de trânsito em julgado. Descabimento de ação rescisória preventiva (cancelada
em decorrência da redação da Súmula n. 299)
107. Ação rescisória. Decisão rescindenda
de mérito. Sentença declaratória de extinção
de execução. Satisfação da obrigação (atuali
zada em decorrência do CPC/2015)
Embora não haja atividade cognitiva, a de
cisão que declara extinta a execução, nos ter
mos do art. 924, incisos I a IV c/c art. 925 do
CPC de 2015 (art. 794 c/c 795 do CPC de
1973), extingue a relação processual e a obrigacional, sendo passível de corte rescisório.
R e d a çã o d ad a p e la Res. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

108. (Convertida na Súmula n. 404)
109. (Convertida na Súmula n. 410)

110. (Convertida na Súmula n. 406)
111. (Convertida na Súmula n. 403)
112. Ação rescisória. Violação de lei. Deci
são rescindenda por duplo fundamento. Im
pugnação parcial
Para que a violação da lei dê causa à resci
são de decisão de mérito alicerçada em duplo
fundamento, é necessário que o Autor da ação
rescisória invoque causas de rescindibilidade
que, em tese, possam infirm ar a motivação
dúplice da decisão rescindenda.
113. Ação cautelar. Efeito suspensivo ao re
curso ordinário em mandado de segurança.
Incabível. Ausência de interesse. Extinção
É incabível medida cautelar para imprimir
efeito suspensivo a recurso interposto contra
decisão proferida em mandado de segurança,
pois ambos visam, em última análise, à sustação do ato atacado. Extingue-se, pois, o pro
cesso, sem julgamento do mérito, por ausên
cia de interesse de agir, para evitar que decisões
judiciais conflitantes e inconciliáveis passem
a reger idêntica situação jurídica.
114. (Convertida na Súmula n. 419)
115. (Convertida na Súmula n. 420)
116. (Convertida na Súmula n. 397)
117. Ação rescisória. Depósito recursal. Pe
dido rescisório procedente. Condenação em
pecúnia. Instrução Normativa n. 3/93, III (can
celada em decorrência da redação da Súmu
la n. 99)
118. (Convertida na OJ n. 25 da SDI-2)
119. (Convertida na Súmula n. 409)
120. (Convertida na Súmula n. 418)
121. (Convertida na Súmula n. 405)
122. Ação rescisória. Decadência. Ministé
rio Público. D ies a q u o do prazo. Contagem.
Colusão das partes (cancelada em decorrên
cia da redação da Súmula n. 100)
123. Ação rescisória. Interpretação do sen
tido e alcance do título executivo. Inexistên
cia de ofensa à coisa julgada
O acolhimento da ação rescisória calcada
em ofensa à coisa julgada supõe dissonância
patente entre as decisões exequenda e rescin
denda, o que não se verifica quando se faz ne
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cessária a interpretação do título executivo judi
cial para se concluir pela lesão à coisa julgada.
124. Ação rescisória. Art. 966, inciso II, do
CPC de 2015. Art. 485, II, do CPC de 1973.
Arguição de incompetência absoluta. Prequestionam ento inexigível (atualizada em decor
rência do CPC/2015)
R e d o çõ o

d a d a p ela

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

Na hipótese em que a ação rescisória tem
como causa de rescindibilidade o inciso II do
art. 966 do CPC de 2015 (inciso II do art. 485
do CPC de 1973), a arguição de incompetência
absoluta prescinde de prequestionamento.
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cia será de qualquer das Varas das localidades
atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais
Regionais do Trabalho distintos.
III
- Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência con
corrente para a Ação Civil Pública das Varas
do Trabalho das sedes dos Tribunais Regio
nais do Trabalho.
TV- Estará prevento o juízo a que a primei
ra ação houver sido distribuída.
R e d a çd o

dada

p e la

Res.

n.

186,

de

14.09.2012.

131. Ação rescisória. Ação cautelar para
suspender execução da decisão rescindenda.
Pendência de trânsito em julgado da ação res
R e d a çd o
d a d a p e la Res. n. 2 0 8 , de
cisória principal. Efeitos
19.04.2016.
125. (Convertida na Súmula n. 403)
A ação cautelar não perde o objeto enquan
to ainda estiver pendente o trânsito em julga
126. (Convertida na Súmula n. 398)
127. M andado de segurança. Decadência. do da ação rescisória principal, devendo o
pedido cautelar ser julgado procedente, man
Contagem. Efetivo ato coator
Na contagem do prazo decadencial para tendo-se os efeitos da liminar eventualmente
ajuizamento de mandado de segurança, o efe deferida, no caso de procedência do pedido
tivo ato coator é o primeiro em que se firmou rescisório ou, por outro lado, improcedente,
a tese hostilizada e não aquele que a ratificou. se o pedido da ação rescisória principal tiver
128. Ação rescisória. Concurso público anu sido julgado improcedente.
lado posteriormente. Aplicação da Súmula n.
132. Ação rescisória. Acordo homologado.
363 do TST
Alcance. Ofensa à coisa julgada
0 certame público posteriormente anula
Acordo celebrado - homologado judicialdo equivale à contratação realizada sem a ob mente - cm que o empregado dá plena e am
servância da exigência contida no art. 37, II, pla quitação, sem qualquer ressalva, alcança
da Constituição Federal de 1988. Assim sen não só o objeto da inicial, como também to
do, aplicam-se à hipótese os efeitos previstos das as demais parcelas referentes ao extinto
contrato de trabalho, violando a coisa julgada,
na Súmula n. 363 do TST.
129. Ação anulatória. Competência origi a propositura de nova reclamação trabalhista.
nária
133. Ação rescisória. Decisão em agravo re
Em se tratando de ação anulatória, a com gimental. Aplicação da Súmula n. 333. Juízo
petência originária se dá no mesmo juízo em de m érito (cancelada em decorrência da re
que praticado o ato supostamente eivado de dação da Súmula n. 192)
134. Ação rescisória. Decisão rescindenda.
vício.
130. Ação civil pública. Competência. Lo Preclusão declarada. Formação da coisa jul
cal do dano. Lei n. 7.347/85, art. 2o. Código gada formal. Impossibilidade jurídica do pe
dido
de Defesa do Consumidor, art. 93
1 - A competência para a Ação Civil Públi
A decisão que conclui estar preclusa a opor
ca fixa-se pela extensão do dano.
tunidade de impugnação da sentença de liqui
II - Em caso de dano de abrangência regio dação, por ensejar tão somente a formação da
nal, que atinja cidades sujeitas à jurisdição de coisa julgada formal, não é suscetível de res
mais de uma Vara do Trabalho, a competên cindibilidade.
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135. Ação rescisória. Violação do art. 37,
ca p u t, da CF/88. Necessidade de prequestio-

namento
A ação rescisória calcada em violação do
art. 37, c a p u ty da Constituição Federal, por
desrespeito ao princípio da legalidade admi
nistrativa exige que ao menos o princípio cons
titucional tenha sido prequestionado na de
cisão.
136. Ação rescisória. Erro de fato. Carac
terização (atualizada em decorrência do
CPC/2015)
A caracterização do erro de fato como cau
sa de rescindibilidade de decisão judicial tran
sitada em julgado supõe a afirmação categórica
e indiscutida de um fato, na decisão rescindenda, que não corresponde à realidade dos
autos. O fato afirmado pelo julgador, que pode
ensejar ação rescisória calcada no inciso VIII
do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IX do art.
485 do CPC de 1973), é apenas aquele que se
coloca como premissa fática indiscutida de
um silogismo argumentativo, não aquele que
se apresenta ao final desse mesmo silogismo,
como conclusão decorrente das premissas que
especificaram as provas oferecidas, para se
concluir pela existência do fato. Esta última
hipótese é afastada pelo § Io do art. 966 do
CPC de 2015 (§ 2° do art. 485 do CPC de
1973), ao exigir que não tenha havido contro
vérsia sobre o fato e pronunciamento judicial
esmiuçando as provas.
R e d a çd o d a d a p e la Res. 2 0 8 , d e 19.04.2016.

137. Mandado de segurança. Dirigente sin
dical. Art. 494 da CLT. Aplicável
Constitui direito líquido e certo do empre
gador a suspensão do empregado, ainda que
detentor de estabilidade sindical, até a decisão
final do inquérito em que se apure a falta gra
ve a ele imputada, na forma do art. 494, caput
e parágrafo único, da CLT.
138. Mandado de segurança. Incompetên
cia da Justiça do Trabalho. Cobrança de hono
rários advocatícios. Contrato de natureza ci
vil (cancelada pelo Tribunal Pleno, em sessão
extraordinária, realizada no dia 04.05.2006)
139. (Convertida na Súmula n. 414)

140. M andado de segurança contra lim i
nar, concedida ou denegada em outra segu
rança. Incabível (art. 8o da Lei n. 1.533/51)
Não cabe mandado de segurança para im
pugnar despacho que acolheu ou indeferiu li
minar em outro mandado de segurança.
141. (Convertida na Súmula n. 418)
142. Mandado de segurança. Reintegração
liminarmente concedida
Inexiste direito líquido e certo a ser opos
to contra ato de Juiz que, antecipando a tu 
tela jurisdicional, determ ina a reintegração
do empregado até a decisão final do proces
so, quando demonstrada a razoabilidade do
direito subjetivo material, como nos casos de
anistiado pela Lei n. 8.878/94, aposentado,
integrante de comissão de fábrica, dirigente
sindical, p o rtad o r de doença profissional,
portador de vírus HIV ou detentor de esta
bilidade provisória prevista em norma cole
tiva.
143. H a b e a s corpus. Penhora sobre coisa
futura e incerta. Prisão. Depositário infiel
Não se caracteriza a condição de depositá
rio infiel quando a penhora recair sobre coi
sa futura e incerta, circunstância que, por si
só, inviabiliza a materialização do depósito no
momento da constituição do paciente em de
positário, autorizando-se a concessão de h a 
beas corpus diante da prisão ou ameaça de pri
são que sofra.
144. Mandado de segurança. Proibição de
prática de atos futuros. Sentença genérica.
Evento futuro. Incabível
O m andado de segurança não se presta à
obtenção de uma sentença genérica, aplicável
a eventos futuros, cuja ocorrência é incerta.
145. Ação rescisória. Decadência. Não es
gotamento das vias recursais. Prazo legal do
recurso extraordinário (cancelada em decor
rência da redação da Súmula n. 100)
146. Ação rescisória. Início do prazo para
apresentação da contestação. Art. 774 da CLT
(atualizada em decorrência do CPC/2015)
A contestação apresentada em ação resci
sória obedece à regra relativa à contagem de
prazo constante do art. 774 da CLT, sendo ina-
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plicável o art. 231 do CPC de 2015 (art. 241
do CPC de 1973).
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

208,

de

19.04.2016.

147. Ação rescisória. Valor da causa (can
celada pela Res. n. 142, de 27.09.2007)
148. Custas. M andado de segurança. Re
curso ordinário. Exigência do pagam ento
(conversão da OJ n. 29 da SDI-1)
É responsabilidade da parte, para interpor
recurso ordinário em mandado de segurança,
a comprovação do recolhimento das custas
processuais no prazo recursal, sob pena de
deserção. (ex-OJ n. 29)
149. Conflito de competência. Incompe
tência territorial. Hipótese do art. 651, § 3o,
da CLT. Impossibilidade de declaração de ofí
cio de incompetência relativa
Não cabe declaração de ofício de incompe
tência territorial no caso do uso, pelo traba
lhador, da faculdade prevista no art. 651, § 3o,
da CLT. Nessa hipótese, resolve-se o conflito
pelo reconhecimento da competência do juízo
do local onde a ação foi proposta.
150. Ação rescisória. Regência pelo CPC
de 1973. Decisão rescindenda que extingue o
processo sem resolução de mérito por acolhi
mento de coisa julgada. Conteúdo meramente
processual. Impossibilidade jurídica do pedi
do (atualizada em decorrência do CPC/2015)
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

Reputa-se juridicamente impossível o pe
dido de corte rescisório de decisão que, reco
nhecendo a existência de coisa julgada, nos
termos do art. 267, V, do CPC de 1973, extin
gue o processo sem resolução de mérito, o que,
ante o seu conteúdo meramente processual, a
torna insuscetível de produzir a coisa julgada
material.
R e d a çã o

d a d a p e la

Res.

n.

2 12,

de

19.09.2016.

151. Ação rescisória e m andado de segu
rança. Procuração. Poderes específicos para
ajuizamento de reclamação trabalhista. Irre
gularidade de representação processual. Fase
recursal. Vício processual sanável

R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

|

2 11,
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de

2 2 .0 8 .2 0 1 6

A procuração outorgada com poderes es
pecíficos para ajuizamento de reclamação tra
balhista não autoriza a propositura de ação
rescisória e mandado de segurança. Consta
tado, todavia, o defeito de representação pro
cessual na fase recursal, cumpre ao relator ou
ao tribunal conceder prazo de 5 (cinco) dias
para a regularização, nos termos da Súmula
n. 383, item II, do TST.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

2 11,

de

2 2 .0 8 .2 0 1 6

152. Ação rescisória e m andado de segu
rança. Recurso de revista de acórdão regio
nal que julga ação rescisória ou mandado de
segurança. Princípio da fungibilidade. Inaplicabilidade. Erro grosseiro na interposição do
recurso
A interposição de recurso de revista de de
cisão definitiva de Tribunal Regional do Tra
balho em ação rescisória ou em mandado de
segurança, com fundamento em violação le
gal e divergência jurisprudencial e remissão
expressa ao art. 896 da CLT, configura erro
grosseiro, insuscetível de autorizar o seu rece
bimento como recurso ordinário, em face do
disposto no art. 895, b> da CLT.
153. Mandado de segurança. Execução. Or
dem de penhora sobre valores existentes em
conta salário. Art. 649, IV, do CPC. Ilegali
dade
Ofende direito líquido e certo decisão que
determina o bloqueio de numerário existen
te em conta salário, para satisfação de crédito
trabalhista, ainda que seja limitado a determi
nado percentual dos valores recebidos ou a
valor revertido para fundo de aplicação ou
poupança, visto que o art. 649, TV, do CPC
contém norma imperativa que não admite in
terpretação ampliativa, sendo a exceção previs
ta no art. 649, § 2o, do CPC espécie e não gê
nero de crédito de natureza alimentícia, não
englobando o crédito trabalhista.
154. Ação rescisória. Acordo prévio ao ajui
zamento da reclamação. Quitação geral. Lide
simulada. Possibilidade de rescisão da senten
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ça homologatória de acordo apenas se verifi
cada a existência de vício de consentimento
A sentença homologatória de acordo pré
vio ao ajuizamento de reclamação trabalhis
ta, no qual foi conferida quitação geral do ex
tinto contrato, sujeita-se ao corte rescisório
tão somente se verificada a existência de frau
de ou vício de consentimento.
155. Ação rescisória e m andado de segu
rança. Valor atribuído à causa na inicial. Ma
joração de ofício. Inviabilidade (cancelada
pela Res.n. 206/2016)
156. H abeas corpus originário no TST. Subs
titutivo de recurso ordinário em habeas cor
p u s. Cabimento contra decisão definitiva pro
ferida por Tribunal Regional do Trabalho
É cabível ajuizam ento de h a b e a s co rp u s
originário no Tribunal Superior do Trabalho,
em substituição de recurso ordinário em h a 
beas corpusy de decisão definitiva proferida por
Tribunal Regional do Trabalho, uma vez que
o órgão colegiado passa a ser a autoridade coatora no momento em que examina o mérito
do habeas corpus impetrado no âmbito da Cor
te local.

157. Ação rescisória. Decisões proferidas
em fases distintas de uma mesma ação. Coi
sa julgada. Não configuração (atualizada em
decorrência do CPC/2015)
A ofensa à coisa julgada de que trata o in
ciso IV do art. 966 do CPC de 2015 (inciso IV
do art. 485 do CPC de 1973) refere-se apenas
a relações processuais distintas. A invocação
de desrespeito à coisa julgada formada no pro
cesso de conhecimento, na correspondente
fase de execução, somente é possível com base
na violação do art. 5o, XXXVI, da Constitui
ção da República.
R e d a çã o

dada

p e la

Res.

n.

2 08,

de

19.04.2016.

158. Ação rescisória. Declaração de nulidade de decisão homologatória de acordo em
razão de colusão (art. 485, III, do CPC). Mul
ta por litigância de má-fé. Impossibilidade
A declaração de nulidadc de decisão homo
logatória de acordo, em razão da colusão en
tre as partes (art. 485, III, do CPC), é sanção
suficiente em relação ao procedimento ado
tado, não havendo que ser aplicada a multa
por litigância de má-fé.

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS
DA SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS
(SDC) DO TST
1. Acordo coletivo. Descumprimento. Exis
tência de ação própria. Abusividade da greve
deflagrada para substituí-la (cancelada pela
Comissão de Jurisprudência e de Preceden
tes Normativos do TST em 29.04.2004)
2. Acordo homologado. Extensão a partes
não subscreventes. Inviabilidade
É inviável aplicar condições constantes de
acordo homologado nos autos de dissídio co
letivo, extensivamente, às partes que não o
subscreveram, exceto se observado o procedi
mento previsto no art. 868 e seguintes, da CLT.
3. Arresto. Apreensão. Depósito. Pretensões
insuscetíveis de dedução em sede coletiva
São incompatíveis com a natureza e finali
dade do dissídio coletivo as pretensões de pro
vimento judicial de arresto, apreensão ou de
pósito.
4. Disputa por titularidade de representa
ção. Incom petência da Justiça do Trabalho
(cancelada pela Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes N orm ativos do TST em
26.09.2006)
5. Dissídio coletivo. Pessoa jurídica de di
reito público. Possibilidade jurídica. Cláusu
la de natureza social
Em face de pessoa jurídica de direito p ú 
blico que mantenha empregados, cabe dissí
dio coletivo exclusivamente para apreciação
de cláusulas de natureza social. Inteligência da
Convenção n. 151 da Organização Internacio
nal do Trabalho, ratificada pelo Decreto Le
gislativo n. 206/2010.
R e d a ça o

dado

p e la

Res.

n.

186,

de

14.09.2012.

6. Dissídio coletivo. Natureza jurídica. Imprescindibilidade de realização de assembléia
de trabalhadores e negociação prévia (cance
lada pela Seção de Dissídios Coletivos do TST
em 10.08.2000)
7. Dissídio coletivo. Natureza jurídica. In
terpretação de norm a de caráter genérico.
Inviabilidade

Não se presta o dissídio coletivo de natu
reza jurídica à interpretação de normas de ca
ráter genérico, a teor do disposto no art. 313,
II, do RITST.
8. Dissídio coletivo. Pauta reivindicatória
não registrada em ata. Causa de extinção
A ata da assembléia de trabalhadores que
legitima a atuação da entidade sindical res
pectiva em favor de seus interesses deve regis
trar, obrigatoriamente, a pauta reivindicató
ria, produto da vontade expressa da categoria.
9. Enquadramento sindical. Incompetên
cia material da Justiça do Trabalho
O dissídio coletivo não é meio próprio para
o Sindicato vir a obter o reconhecimento de
que a categoria que representa é diferenciada,
pois esta matéria - enquadramento sindical envolve a interpretação de norm a genérica,
notadamente do art. 577 da CLT.
10. Greve abusiva não gera efeitos
É incompatível com a declaração de abusi
vidade de m ovim ento grevista o estabeleci
mento de quaisquer vantagens ou garantias a
seus partícipes, que assumiram os riscos ine
rentes à utilização do instrumento de pressão
máximo.
11. Greve. Imprescindibilidade de tentati
va direta e pacífica da solução do conflito. Eta
pa negociai prévia
É abusiva a greve levada a efeito sem que as
partes hajam tentado, direta e pacificamente,
solucionar o conflito que lhe constitui o ob
jeto.
12. Greve. Qualificação jurídica. Ilegitimi
dade ativa a d ca n sa m do sindicato profissio
nal que deflagra o movimento (cancelada pela
Res. n. 166, de 26.04.2010)
13. Legitimação da entidade sindical. As
sembléia deliberativa. Q u o r u m de validade.
Art. 612 da CLT (cancelada pela Comissão de
Jurisprudência e de Precedentes Normativos
do TST cm 09.10.2003)
14. Sindicato. Base territorial excedente de
um município. O brigatoriedade da realiza
ção de múltiplas assembléias (cancelada pela
Comissão de Jurisprudência e de Preceden
tes Normativos do TST em 13.11.2003)
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15. Sindicato. Legitimidade a d p ro c e ssu m .
Imprescindibilidade do registro no Ministé
rio do Trabalho
A comprovação da legitimidade a d processu m da entidade sindical se faz por seu regis
tro no órgão com petente do M inistério do
Trabalho, m esm o após a prom ulgação da
Constituição Federal de 1988.
16. Taxa de homologação de rescisão con
tratual. Ilegalidade
É contrária ao espírito da lei (art. 477, § 7o,
da CLT) e da função precípua do Sindicato a
cláusula coletiva que estabelece taxa para ho
mologação de rescisão contratual, a ser paga
pela empresa a favor do sindicato profissional.
17. Contribuições para entidades sindicais.
Inconstitucionalidade de sua extensão a não
associados
As cláusulas coletivas que estabeleçam con
tribuição em favor de entidade sindical, a qual
quer título, obrigando trabalhadores não sin
dicalizados, são ofensivas ao direito de livre
associação e sindicalização, constitucional
mente assegurado, e, portanto, nulas, sendo
passíveis de devolução, por via própria, os res
pectivos valores eventualmente descontados.
18. Descontos autorizados no salário pelo
trabalhador. Limitação máxima de 70% do
salário-base
Os descontos efetuados com base em cláusu
la de acordo firmado entre as partes não po
dem ser superiores a 70% do salário-base
percebido pelo empregado, pois deve-se asse
gurar um m ínim o de .salário em espécie ao
trabalhador.
19. Dissídio coletivo contra empresa. Le
gitimação da entidade sindical. Autorização
dos trabalhadores diretamente envolvidos no
conflito
A legitimidade da entidade sindical para a
instauração da instância contra determinada
empresa está condicionada à prévia autoriza
ção dos trabalhadores da suscitada diretamen
te envolvidos no conflito.
20. Empregados sindicalizados. Admissão
preferencial. Condição violadora do art. 8o,
V, da CF/88

Viola o art. 8o, V, da C F/1988 cláusula de
instrumento normativo que estabelece a pre
ferência, na contratação de mão de obra, do
trabalhador sindicalizado sobre os demais.
21. Ilegitimidade a d ca u sa m do sindicato.
Ausência de indicação do total de associados
da entidade sindical. Insuficiência de q u o ru m
(art. 612 da CLT) (cancelada pela Comissão
de Jurisprudência e de Precedentes Normati
vos do TST em 13.11.2003)
22. Legitimidade a d ca u sa m do sindicato.
Correspondência entre as atividades exerci
das pelos setores profissional e econômico
envolvidos no conflito. Necessidade
É necessária a correspondência entre as ati
vidades exercidas pelos setores profissional e
econômico, a fim de legitimar os envolvidos
no conflito a ser solucionado pela via do dis
sídio coletivo.
23. Legitimidade a d causam . Sindicato re
presentativo de segmento profissional ou pa
tronal. Impossibilidade
A representação sindical abrange toda a ca
tegoria, não comportando separação funda
da na maior ou menor dimensão de cada ramo
ou empresa.
24. Negociação prévia insuficiente. Rea
lização de mesa-redonda perante a DRT. Art.
114, § 2o, da CF/88. Violação (cancelada pela
Comissão de Jurisprudência e de Preceden
tes Normativos do TST em 31.03.2004)
25. Salário normativo. Contrato de expe
riência. Limitação. Tempo de serviço. Possi
bilidade
Não fere o princípio da isonomia salarial
(art. 7o, XXX, da CF/88) a previsão de salário
normativo tendo em vista o fator tempo de
serviço.
26. Salário normativo. Menor empregado.
Art. 7°, XXX, da CF/88. Violação
Os empregados menores não podem ser
discriminados em cláusula que fixa salário mí
nimo profissional para a categoria.
27. Custas. Ausência de intimação. Deser
ção. Caracterização
A deserção se impõe mesmo não tendo ha
vido intimação, pois incumbe à parte, na de
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fesa do próprio interesse, obter os cálculos ne
cessários para efetivar o preparo.
28. Edital de convocação da AGT. Publica
ção. Base territorial. Validade
O edital de convocação para a AGT deve
ser publicado em jornal que circule em cada
um dos municípios componentes da base ter
ritorial.
29. Edital de convocação e ata da assem
bléia geral. Requisitos essenciais para instau
ração de dissídio coletivo
O edital de convocação da categoria e a res
pectiva ata da AGT constituem peças essen
ciais à instauração do processo de dissídio co
letivo.
30. Estabilidade da gestante. Renúncia ou
transação de direitos constitucionais. Impos
sibilidade
Nos termos do art. 10, II, a , do ADCT, a pro
teção à maternidade foi erigida à hierarquia
constitucional, pois retirou do âmbito do direi
to potestativo do empregador a possibilidade
de despedir arbitrariamente a empregada em
estado gravídico. Portanto, a teor do art. 9o da
CLT, toma-se nula de pleno direito a cláusula
que estabelece a possibilidade de renúncia ou
transação, pela gestante, das garantias referen
tes à manutenção do emprego e salário.
31. Estabilidade do acidentado. Acordo ho
mologado. Prevalência. Impossibilidade. Vio
lação do art. 118 da Lei n. 8.213/91
Não é possível a prevalência de acordo so
bre legislação vigente, quando ele é menos be
néfico do que a própria lei, porquanto o cará
ter imperativo dessa última restringe o campo
de atuação da vontade das partes.
32. Reivindicações da categoria. Funda
mentação das cláusulas. Necessidade. Aplica
ção do Precedente Normativo n. 37 do TST
É pressuposto indispensável à constituição
válida e regular da ação coletiva a apresenta
ção em forma clausulada e fundamentada das
reivindicações da categoria, conforme orien
tação do item VI, e, da Instrução Normativa
n. 4/93.
33. Ação rescisória. Ministério Público. Le
gitimidade restrita. Hipóteses do art. 487,1 e
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III, do CPC (cancelada pela Res. n. 137, de
04.08.2005)
34. Acordo extrajudicial. Homologação.
Justiça do Trabalho. Prescindibilidade
É desnecessária a homologação, por Tribu
nal Trabalhista, do acordo extrajudicialmen
te celebrado, sendo suficiente, para que surta
efeitos, sua formalização perante o Ministério
do Trabalho (art. 614 da CLT e art. 7o, XXVI,
da Constituição Federal).
35. Edital de convocação da AGT. Disposi
ção estatutária específica. Prazo mínimo en
tre a publicação e a realização da assembléia.
Observância obrigatória
Se os estatutos da entidade sindical contam
com norm a específica que estabeleça prazo
mínimo entre a data de publicação do edital
convocatório e a realização da assembléia cor
respondente, então a validade desta última de
pende da observância desse interregno.
36. Empregados de empresa de processa
m ento de dados. Reconhecimento como ca
tegoria diferenciada. Impossibilidade
É por lei e não por decisão judicial, que as
categorias diferenciadas são reconhecidas como
tais. De outra parte, no que tange aos profis
sionais da informática, o trabalho que desem
penham sofre alterações, de acordo com a ati
vidade econômica exercida pelo empregador.
37. Empregados de entidades sindicais. Es
tabelecimento de condições coletivas de tra
balho distintas daquelas às quais sujeitas as
categorias representadas pelos empregado
res. Impossibilidade jurídica. Art. 10 da Lei
n. 4.725/65 (cancelada pela Comissão de Ju
risprudência e de Precedentes Normativos do
TST em 26.09.2006)
38. Greve. Serviços essenciais. Garantia das
necessidades inadiáveis da população usuá
ria. Fator determinante da qualificação ju rí
dica do movimento
É abusiva a greve que se realiza em setores
que a lei define como sendo essenciais à co
munidade, se não é assegurado o atendimen
to básico das necessidades inadiáveis dos usuá
rios do serviço, na forma prevista na Lei n.
7.783/89.

PRECEDENTES NORMATIVOS DA
SEÇÃO DE DISSÍDIOS COLETIVOS
(SDC) DO TST
1. Antecipação salarial trimestral (negativo)
(cancelado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
2. Abono pecuniário (negativo) (cancela
do pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
3. Adicional de insalubridade (negativo)
(cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
4. Ajuda de custo por quilometragem ro
dada (negativo) (cancelado pela Res. n. 81, de
13.08.1998)
5. Anotações de comissões (positivo)
O em pregador é obrigado a anotar, na
CTPS, o percentual das comissões a que faz
jus o empregado.
6. Garantia de salário no período de ama
mentação (positivo)
É garantido às mulheres, no período de
amamentação, o recebimento do salário, sem
prestação de serviços, quando o empregador
não cumprir as determinações dos §§ Io e 2o
do art. 389 da CLT.
7. Assistência sindical (negativo) (cancela
do pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
8. Atestados de afastamento e salários (po
sitivo)
O empregador é obrigado a fornecer ates
tados de afastamento e salários ao emprega
do demitido.
9. Auxílio-alim entação (negativo) (can
celado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
10. Banco do Brasil como parte em dissí
dio coletivo no TRT (positivo)
Os Tribunais Regionais do Trabalho são in
competentes para processar e julgar dissídios
coletivos em que sejam partes o Banco do Bra
sil S.A. e entidades sindicais dos bancários.
R e d a çã o d a d a p ela Res. n. 86, d e 08.10. / 998.

11. Bonificação a quem se aposenta (negati
vo) (cancelado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
12. Horário de caixa (negativo) (cancelado
pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
13. Local para sindicalização (negativo) (can
celado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)

Não se concede cláusula prevendo a cessão
de local na empresa destinado à sindicalização.
14. Desconto no salário (positivo)
Proíbe-se o desconto no salário do empre
gado dos valores de cheques não compensa
dos ou sem fundos, salvo se não cum prir as
resoluções da empresa.
15. Comissão sobre cobrança (positivo)
Se não obrigado por contrato a efetuar co
branças, o vendedor receberá comissões por
esse serviço, respeitadas as taxas em vigor para
os demais cobradores.
16. Comissão para disciplinar quadro de
carreira da em presa (negativo) (cancelado
pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
17. Com plem entação de auxílio-doença
(negativo) (cancelado pela Res. n. 86, de
08.10.1998)
18. C o n trato de experiência (negativo)
(cancelado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
19. Cursos e reuniões obrigatórios (positivo)
(cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
20. Empregado rural. Contrato escrito (po
sitivo)
Sendo celebrado contrato por tarefa, par
ceria ou meação, por escrito, obriga-se o em
pregador a fornecer uma via deste ao empre
gado, devidam ente datada e assinada pelas
partes.
21. Dedução do auxílio-doença para aqui
sição de férias (negativo) (cancelado pela Res.
n. 86, de 08.10.1998)
22. Creche (positivo)
Determina-se a instalação de local destina
do à guarda de crianças em idade de amamen
tação, quando existentes na empresa mais de
30 (trinta) mulheres maiores de 16 (dezesseis)
anos, facultado o convênio com creches.
23. Criação de feriado (negativo) (cancelado
pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
24. Dispensa do aviso-prévio (positivo)
O empregado despedido fica dispensado
do cumprimento do aviso-prévio quando com
provar a obtenção de novo emprego, desone
rando a empresa do pagamento dos dias não
trabalhados.
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25. Eleições das Cipas (negativo) (cance
lado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
26. Estabilidade ao beneficiário do auxílio-doença (negativo) (cancelado pela Res. n. 86,
de 08.10.1998)
27. Estabilidade ao empregado que retor
na de férias (negativo) (cancelado pela Res. n.
86, de 08.10.1998)
28. Férias proporcionais (negativo) (can
celado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
29. Greve. Competência dos Tribunais para
declará-la abusiva (positivo)
Compete aos Tribunais do Trabalho deci
dir sobre o abuso do direito de greve.
30. Em pregado acidentado. G arantia no
emprego (positivo) (cancelado pela Res. n. 81,
de 13.08.1998)
31. Professor (janelas) (positivo)
Os tempos vagos (janelas) em que o pro
fessor ficar à disposição do curso serão remu
nerados como aula, no limite de 1 (uma) hora
diária por unidade.
32. Jornada do estudante (positivo)
Proíbe-se a prorrogação da jornada de tra
balho do empregado estudante, ressalvadas as
hipóteses dos arts. 59 e 61 da CLT.
33. Licença-prêmio (negativo) (cancelado
pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
34. Empregado rural. Moradia (positivo)
Ao empregado que residir no local de tra
balho fica assegurada a moradia em condições
de habitabilidade, conforme exigências da au
toridade local.
35. Mão de obra locada (positivo) (can
celado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
36. 13° salário - m ulta (negativo) (can
celado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
37. Dissídio coletivo. Fundamentação de
cláusulas. Necessidade (positivo)
Nos processos de dissídio coletivo só serão
julgadas as cláusulas fundamentadas na re
presentação, em caso de ação originária, ou
no recurso.
38. Adicional por tempo de serviço (negativo)
(cancelado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
39. Readmissão. Preferência (negativo)
(cancelado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
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40. Repouso semanal do comissionista (po
sitivo) (cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
41. Relação nominal de empregados (po
sitivo)
As empresas encaminharão à entidade pro
fissional cópia das guias de contribuição sin
dical e assistencial, com a relação nominal dos
respectivos salários, no prazo máximo de 30
dias após o desconto.
42. Seguro obrigatório (positivo)
Institui-se a obrigação do seguro, por aci
dente ou morte, para empregados que trans
portem valores ou exerçam as atividades de
vigia ou vigilante.
43. Horas extras. Adicional (positivo) (can
celado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
44. Transporte (negativo) (cancelado pela
Res. n. 86, de 08.10.1998)
45. Trimestralidade (negativo) (cancelado
pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
46. Verbas rescisórias (positivo) (cancela
do pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
47. Dispensa de empregado (positivo)
O empregado despedido será informado,
por escrito, dos motivos da dispensa.
48. Empregado rural. Concessão de terra
(positivo) (cancelado pela Res. n. 125, de
02.09.2004)
49. Gestante. Garantia de emprego (posi
tivo) (cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
50. Empregado rural. Defensivos agrícolas
(positivo)
O empregador rural é obrigado a possuir
o receituário agronômico de defensivos agrí
colas e a observar as medidas de prevenção
nele contidas.
51. CIPAs. Suplentes. Garantia de empre
go (positivo) (cancelado pela Res. n. 81, de
13.08.1998)
52. Recebimento do PIS (positivo)
Garante-se ao empregado o recebimento
do salário do dia em que tiver de se afastar
para recebimento do PIS.
53. Empregado rural. Rescisão do contrato
de trabalho do chefe de família (positivo)
A rescisão do contrato de trabalho rural,
sem justa causa, do chefe da unidade familiar
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é extensiva à esposa, às filhas solteiras e aos fi
lhos até 20 anos de idade, que exerçam ativi
dades na propriedade, mediante opção destes.
54. Transporte para audiência (negativo)
(cancelado pela Res. n. 86, de 08.10.1998)
55. Jornalista. Contrato de trabalho (posi
tivo)
O empregador é obrigado a mencionar no
contrato de trabalho o órgão de imprensa no
qual o jornalista vai trabalhar.
56. Constitucionalidade (positivo)
São constitucionais os Decretos-leis ns.
2.012/83,2.024/83 e 2.045/83.
57. Empregado rural. Insalubridade (po
s itiv o ) (c a n c e la d o p e la Res. n . 81, de
13.08.1998)
58. Salário. Pagamento ao analfabeto (po
sitivo)
O pagamento de salário ao empregado anal
fabeto deverá ser efetuado na presença de 2
(duas) testemunhas.
59. Empregado rural. Aferição das balan
ças (positivo)
O instrumento de peso e medida, utilizado
pelos empregadores para aferição das tarefas
no regime de produção, deverá ser conferido
pelo INPM.
60. Em pregado rural. Latão de café (po
sitivo)
O latão de café terá capacidade de 60 litros
e será padronizado de acordo com as normas
do INPM.
61. Cobrança de títulos (positivo)
Salvo disposição contratual, é vedado ao
empregador responsabilizar o empregado pe
lo inadimplemento do cliente, até mesmo quan
to a títulos.
62. Empregado rural. Conservação das ca
sas (positivo)
Os empregadores são responsáveis pelos re
paros nas residências que cedam aos empre
gados rurais, desde que os danos não decor
ram de culpa destes.
63. Empregado rural. Ficha de controle da
produção (positivo)
Q uando da colheita, o café será entregue
na lavoura ou no monte, fomecendo-se ao tra

balhador uma ficha com o valor da respecti
va produção.
64. Em pregado rural. H orário e local de
condução (positivo)
Fornecendo o empregador condução para
o trabalho, informará ele aos empregados, pre
viamente, os locais e horários do transporte.
65. Empregado rural. Pagamento de salário
(positivo)
O pagamento do salário será efetuado em
moeda corrente e no horário de serviço, para
isso permitido o seu prolongamento até duas
horas após o térm ino da jornada de traba
lho.
66. Garrafas “bicadas” (positivo)
Constituem ônus do empregador aceitar a
devolução de garrafas “bicadas” e o extravio
de engradados, salvo se não cumpridas as dis
posições contratuais pelo empregado.
67. Remuneração por produção (positivo)
Quando o serviço for contratado por pro
dução, a remuneração não poderá ser inferior
à diária correspondente ao salário normativo.
68. Empregado rural. Faltas ao serviço. Com
pras (positivo)
Autoriza-se o chefe de família, se emprega
do rural, a faltar ao serviço um dia por mês
ou meio dia por quinzena, para efetuar com
pras, sem remuneração ou mediante compen
sação de horário, mas sem prejuízo do repou
so rem unerado, desde que não tenha falta
injustificada durante o mês.
69. Em pregado rural. Pagam ento de dia
não trabalhado (positivo)
O empregado rural fará jus ao salário do
dia, quando comparecer ao local de prestação
de serviço ou ponto de embarque, se forneci
da condução pelo empregador, e não puder
trabalhar em consequência de chuva ou de ou
tro motivo alheio à sua vontade.
70. Licença para estudante (positivo)
Concede-se licença não rem unerada nos
dias de prova ao empregado estudante, desde
que avisado o patrão com 72 horas de antece
dência e mediante comprovação.
71. Empregado rural. Transporte. Condi
ções de segurança (positivo)
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Q uando fornecidos pelo empregador, os
veículos destinados a transportar trabalhado
res rurais deverão satisfazer as condições de
segurança e comodidade, sendo proibido o
carregamento de ferramentas soltas junto às
pessoas conduzidas.
72. Multa. Atraso no pagamento de salário
(positivo)
Estabelece-se multa de 10% sobre o saldo
salarial, na hipótese de atraso no pagamento
de salário até 20 dias, e de 5% por dia no pe
ríodo subsequente.
73. Multa. Obrigação de fazer (positivo)
Impõe-se multa, por descumprimento das
obrigações de fazer, no valor equivalente a 10%
do salário básico, em favor do empregado pre
judicado.
74. Desconto assistencial (positivo) (can
celado pela Res. n. 82, de 13.08.1998)
75. Contrato de experiência. Readmissão
(p ositivo) (cancelado pela Res. n. 81, de
13.08.1998)
76. Aviso-prévio de 60 dias (positivo) (can
celado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
77. Em pregado transferido. G arantia de
emprego (positivo)
Assegura-se ao empregado transferido, na
forma do art. 469 da CLT, a garantia de empre
go por 1 (um) ano após a data da transferência.
78. Professor. Redução salarial não con
figurada (negativo)
Não configura redução salarial ilegal a dimi
nuição de carga horária motivada por inevitá
vel supressão de aulas eventuais ou de turmas.
79. Trabalhador temporário. Descanso se
manal (positivo)
Concede-se ao trabalhador tem porário o
acréscimo de 1/6 ao seu salário diário, correspon
dente ao descanso semanal remunerado, por
aplicação analógica do art. 3o da Lei n. 605/49.
80. Serviço militar. G arantia de emprego
ao alistando (positivo)
Garante-se o emprego do alistando, desde
a data da incorporação no serviço militar até
30 dias após a baixa.
81. Atestados médicos e odontológicos (po
sitivo)

|

1061

Assegura-se eficácia aos atestados médicos
e odontológicos fornecidos por profissionais
do sindicato dos trabalhadores, para o fim de
abono de faltas ao serviço, desde que existen
te convênio do sindicato com a Previdência
Social, salvo se o empregador possuir serviço
próprio ou conveniado.
82. Dissídio coletivo. Garantia de salários
e consectários (positivo)
Defere-se a garantia de salários e consectá
rios ao empregado despedido sem justa cau
sa, desde a data do julgamento do dissídio co
letivo até 90 dias após a publicação do acórdão,
limitado o período total a 120 dias.
83. Dirigentes sindicais. Frequência livre
(positivo)
Assegura-se a frequência livre dos dirigen
tes sindicais para participarem de assembléias
e reuniões sindicais devidamente convocadas
e comprovadas, sem ônus para o empregador.
84. Seguro de vida. Assalto (positivo)
Institui-se a obrigação do seguro de vida,
em favor do empregado e seus dependentes
previdenciários, para garantir a indenização
nos casos de morte ou invalidez permanente,
decorrentes de assalto, consum ado ou não,
desde que o empregado se encontre no exer
cício das suas funções.
85. Garantia de emprego. Aposentadoria
voluntária (positivo)
Defcre-se a garantia de emprego, durante
os 12 meses que antecedem a data em que o
empregado adquire direito à aposentadoria
voluntária, desde que trabalhe na empresa há
pelo menos 5 anos. Adquirido o direito, ex
tingue-se a garantia.
86. Representantes dos trabalhadores. Es
tabilidade no emprego (positivo)
Nas empresas com mais de 200 (duzentos)
empregados é assegurada a eleição direta de
um representante, com as garantias do art.
543, e seus parágrafos, da CLT.
87. Trabalho em domingos e feriados. Pa
gamento dos salários (positivo)
É devida a remuneração em dobro do tra
balho em domingos e feriados não compen
sados, sem prejuízo do pagamento do repou
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so remunerado, desde que, para este, não seja
estabelecido outro dia pelo empregador.
88. Desconto em folha (positivo) (cance
lado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
89. Reembolso de despesas (positivo)
Defere-se o reembolso das despesas de ali
mentação e pernoite a motorista e ajudante,
quando executarem tarefas a mais de 100 km
da empresa.
90. Trabalho noturno. Adicional de 60%
(p ositivo) (cancelado pela Res. n. 81, de
13.08.1998)
91. Acesso de dirigente sindical à empresa
(positivo)
Assegura-se o acesso dos dirigentes sindi
cais às empresas, nos intervalos destinados a
alimentação e descanso, para desempenho de
suas funções, vedada a divulgação de matéria
político-partidária ou ofensiva.
92. Garantia de repouso remunerado. In
gresso com atraso (positivo)
Assegura-se o repouso remunerado ao em
pregado que chegar atrasado, quando perm i
tido seu ingresso pelo empregador, compen
sado o atraso no final da jornada de trabalho
ou da semana.
93. Comprovante de pagamento (positivo)
O pagamento do salário será feito mediante
recibo, forneccndo-sc cópia ao empregado, com
a identificação da empresa, e do qual constarão
a remuneração, com a discriminação das par
celas, a quantia líquida paga, os dias trabalhados
ou o total da produção, as horas extras e os des
contos efetuados, inclusive para a Previdência
Social, e o valor correspondente ao FGTS.
94. Empregado rural. Salário-doença (po
sitivo) (cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
95. Abono de falta para levar filho ao mé
dico (positivo)
Assegura-se o direito à ausência remune
rada de 1 (um) dia por semestre ao emprega
do, para levar ao médico filho menor ou de
pendente previdenciário de até 6 (seis) anos
de idade, mediante comprovação no prazo de
48 (quarenta e oito) horas.
96. Aviso-prévio. Redução da jornada (po
sitivo) (cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)

97. Proibição de estorno de comissões (po
sitivo)
Ressalvada a hipótese prevista no art. 7o da
Lei n. 3.207/57, fica vedado às empresas o des
conto ou estorno das comissões do emprega
do, incidentes sobre mercadorias devolvidas
pelo cliente, após a efetivação de venda.
98. Retenção da CTPS. Indenização (po
sitivo)
Será devida ao empregado a indenização
correspondente a 1 (um) dia de salário, por dia
de atraso, pela retenção de sua carteira profissio
nal após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas.
99. Nova função. Salário (positivo) (can
celado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
100. Férias. Início do período de gozo (po
sitivo)
O início das férias, coletivas ou individuais,
não poderá coincidir com sábado, domingo,
feriado ou dia de compensação de repouso se
manal.
101. Adicional de transferência (positivo)
(cancelado pela Res. n. 81, de 13.08.1998)
102. Assistência jurídica aos vigias (po
sitivo)
A empresa prestará assistência jurídica a
seu empregado que, no exercício da função de
vigia, praticar ato que o leve a responder a ação
penal.
103. Gratificação de caixa (positivo)
Concede-se ao empregado que exercer per
manentemente a função de caixa a gratificação
de 10% sobre seu salário, excluídos do cálcu
lo adicionais, acréscimos e vantagens pessoais.
104. Quadro de avisos (positivo)
Defere-se a afixação, na empresa, de qua
dro de avisos do sindicato, para comunicados
de interesse dos empregados, vedados os de
conteúdo político-partidário ou ofensivo.
105. Anotação na carteira profissional (po
sitivo)
As empresas ficam obrigadas a anotar na
carteira de trabalho a função efetivamente
exercida pelo empregado, observada a Classi
ficação Brasileira de Ocupações (CBO).
106. Empregado rural. Atividade insalu
bre. Fornecimento de leite (positivo)

PRECEDENTES NORMATIVOS DA SDC DO TST

Os empregadores que se dedicarem à pe
cuária leiteira fornecerão, diariamente, 1 (um)
litro de leite aos trabalhadores que exerçam
atividades insalubres.
107. Empregado rural. Caixa de medica
mentos (positivo)
Nos locais de trabalho no campo serão man
tidos pelo empregador medicamentos e ma
teriais de primeiros socorros.
108. Empregado rural. Abrigo no local de
trabalho (positivo)
Os empregadores rurais ficam obrigados a
construir abrigos rústicos, nos locais de tra
balho, para proteção de seus empregados.
109. Desconto-moradia (positivo)
Autoriza-se o desconto da moradia forne
cida ao empregado somente quando o imóvel
tiver o h a b ite -se concedido pela autoridade
competente.
110. Empregado rural. Ferramentas. For
necimento pelo empregador (positivo)
Serão fornecidas gratuitamente, pelo em
pregador, as ferramentas necessárias à execu
ção do trabalho.
111. Relação de empregados (positivo)
Obriga-se a empresa a remeter ao sindica
to profissional, uma vez por ano, a relação dos
empregados pertencentes à categoria.
112. Jornalista. Seguro de vida (positivo)
Institui-se a obrigação do seguro de vida
em favor de jornalista designado para prestar
serviço em área de risco.
113. Transporte de acidentados, doentes e
parturientes (positivo)
Obriga-se o empregador a transportar o
empregado, com urgência, para local apro
priado, em caso de acidente, mal súbito ou
parto, desde que ocorram no horário de tra
balho ou em consequência deste.
114. Contagem do tempo gasto com trans
porte (positivo) (cancelado pela Res. n. 81, de
13.08.1998)
115. Uniformes (positivo)
Determina-se o fornecimento gratuito de
uniformes, desde que exigido seu uso pelo em
pregador.
116. Férias. Cancelamento ou adiantamen
to (positivo)
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Comunicado ao empregado o período do
gozo de férias individuais ou coletivas, o em
pregador somente poderá cancelar ou modi
ficar o início previsto se ocorrer necessidade
imperiosa e, ainda assim, mediante o ressar
cimento, ao empregado, dos prejuízos finan
ceiros por este comprovados.
117. Pagamento do salário com cheque (po
sitivo)
Se o pagamento do salário for feito em che
que, a empresa dará ao trabalhador o tempo
necessário para descontá-lo, no mesmo dia.
118. Quebra de material (positivo)
Não se permite o desconto salarial por que
bra de material, salvo nas hipóteses de dolo
ou recusa de apresentação dos objetos danifi
cados, ou ainda, havendo previsão contratual,
de culpa comprovada do empregado.
119. Contribuições sindicais - inobservân
cia de preceitos constitucionais
A Constituição da República, em seus arts.
5o, XX, e 8o, V, assegura o direito de livre asso
ciação e sindicalização. É ofensiva a essa mo
dalidade de liberdade cláusula constante de
acordo, convenção coletiva ou sentença norma
tiva estabelecendo contribuição em favor de
entidade sindical a título de taxa para custeio
do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras
da mesma espécie, obrigando trabalhadores
não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem tal restrição, tomam-se
passíveis de devolução os valores irregular
mente descontados.
Redaçõo dada p ela Res. n. 8 2 /9 8 .

120. Sentença normativa. Duração. Possi
bilidade e limites
A sentença normativa vigora, desde seu ter
mo inicial até que sentença normativa, con
venção coletiva de trabalho ou acordo coleti
vo de trabalho superveniente produza sua
revogação, expressa ou tácita, respeitado, po
rém, o prazo máximo legal de quatro anos de
vigência.
Redaçõo dada
2 4 .0 5 .2 0 1 1 .

p ela

Res.

n.

176,

de
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ABONO
A bono de férias - arts. 142 a
145
ADMINISTRAÇÃO
Sindicato - arts. 522 a 528
ALTERAÇÃO
Contrato individual de trabalho
- arts. 468 a 470
ANOTAÇÕES
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - arts. 29
a 34
Carteira de Trabalho e
Previdência Social. Falta ou
recusa - arts. 36 a 39
Carteira de Trabalho e
Previdência Social. Valor das
anotações - art. 40
APLICAÇÃO
Contribuição sindical - arts.
592 e 593
Penalidades - arts. 903 a 908
APRENDIZ
Aprendizagem - arts. 424 a 433
APURAÇÃO
Inquérito para apuração de
falta grave - arts. 853 a 855
ARM AZEN AG EM
Materiais. Segurança e
medicina do trabalho - arts.
182 e 183
ASSOCIAÇÃO

Sindical de grau superior - arts.
533 a 539
Sindicato - arts. 511 a 514
ATIVIDADES
Insalubres ou perigosas.
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 189 a 197
ATOS
Processo - arts. 770 a 782

ATRIBUIÇÕES

Contrato individual de trabalho
- arts. 487 a 491
BANCÁRIO
Arts. 224 a 226
CALDEIRAS
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 187 e 188
CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Art. 13

Corregedor. Tribunal Superior

Anotações - arts. 29 a 34

do Trabalho - art. 709
Presidente. Tribunal Superior

Emissão - arts. 14 a 21

do Trabalho - art. 707
Procurador-Geral - a r t 748
Procurador-Geral da
Previdência Social - art. 758
Procuradores - a r t 749
Procuradores da Previdência
Social - a r t 759
Procuradores Regionais - arts.
750 e 751

Vice-Presidente. Tribunal
Superior do Trabalho - art
708
AUDIÊNCIA
Dissídio individual - arts. 843 a
852
Processo - arts. 813 a 817
AUTUAÇÃO
M u lta -a rts . 6 2 6 a 634
AVISO-PRÉVIO

Entrega - arts. 25 e 26
Falta de anotação - arts. 36 a 39
Penalidades - arts. 49 a 56
Reclamação - arts. 36 a 39
Recusa - arts. 36 a 39
Valor das anotações - a r t 40
CARTÓRIOS
Juízos de Direito - arts. 716 e
717
CESSAÇÃO
Contrato de trabalho. Férias
- a r ts . 146 a 148
CLT-LIM ITA ÇÕ ES DA
APLICAÇÃO
Art. 7o
COBRAN ÇA
M ulta - arts. 639 a 642
COLETIVA
Convenções coletivas de
tra b a lh o -a rts . 611 a 625

Ín d i c e a l f a b é t i c o - r e m i s s i v o d a c l t

Férias coletivas - arts. 139 a 141

COMISSÕES DE CONCILIAÇÃO
PRÉVIA
Arts. 625-A a 625-H
COMPETÊNCIA
Junta de C ondliaçào e
Julgamento - arts. 650 a 653

Telefonista - arts. 227 a 231
Telegrafista - arts. 227 a 231
Trabalho em minas de subsolo
- arts. 293 a 301
CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Arts. 803 a 811

Procuradoria da Previdência

CONFORTO TÉRMICO
Segurança e medicina do

Social - a r t 757
Procuradoria-Geral - a r t 746

trabalho - arts. 176 a 178
CONTRATO DE APRENDIZAGEM

Procuradorias Regionais - a rt
747
Tribunal Regional do Trabalho
- a r ts . 674 a 680
COMPOSIÇÃO
Junta de Conciliação e
Julgamento - arts. 647 a 649

Arts. 428 a 433
CONTRATO DE TRABALHO
Férias - arts. 146 a 148
CONTRATO INDIVIDUAL DE
TRABALHO
Alteração - arts. 468 a 470

Tribunal Regional do Trabalho

Aviso-prévio - arts. 487 a 491
Disposições especiais - arts.

- arts. 670 a 673
Tribunal Superior do Trabalho

Disposições gerais - arts. 442 a

- a r ts . 693 a 701

505 a 510
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DESCANSO
Períodos de descanso - arts. 66
a72
Períodos de descanso. M ulher
- a r t s . 382 a 386
DIREITO
Exercentes de atividades ou
profissões e dos
sindicalizados - arts. 540 a
547
Férias - arts. 129 a 133
DIREITO DE AÇÃO
Prescrição - a r t 11
DISCRIMINAÇÃO CONTRA A
M U LH ER
Arts. 372 a 377
DISPOSIÇÕES FINAIS E
TRANSITÓRIAS
Arts. 911 a 922
DISSÍDIOS COLETIVOS

CONCESSÃO

456
Estabilidade - arts. 492 a 500

V. DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
V. EXECUÇÃO

Férias - arts. 134 a 138
CONCILIAÇÃO

Força m aior - arts. 501 a 504
Interrupção - arts. 471 a 476-A

V. PROCESSO EM GERAL
Conciliação - arts. 860 a 867

Remuneração - arts. 457 a 467

Cum prim ento das decisões -

V. COMISSÕES DE
CONCILIAÇÃO PRÉVIA
Dissídio coletivo - arts. 860 a
867
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Bancários - arts. 224 a 226
Embarcação de navegação
fluvial e lacustre - arts. 248 a
252
Embarcações da M arinha
Mercante Nacional - arts.
248 a 252
Ferroviários - arts. 236 a 247
Frigoríficos - a r t 253
Jornalistas profissionais - arts.
302 a 315
M u lh e r-a rts . 372 a 377
Operadores cinematográficos
- arts. 234 e 235
Penalidades - art. 351
Pesca - arts. 248 a 252
Portos - arts. 248 a 252

Rescisão - arts. 477 a 486
Suspensão - arts. 471 a 476-A
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
Aplicação - arts. 592 e 593
Disposições gerais - arts. 601 a
610
Fixação - arts. 578 a 591
Penalidades - arts. 598 a 600
Recolhimento - arts. 578 a 591

856 a 859
Julgamento - arts. 860 a 867
Revisão - arts. 873 a 875
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
V. DISSÍDIOS COLETIVOS
V. EXECUÇÃO
V. PROCESSO EM GERAL

Arts. 611 a 625
CORREGEDOR

Audiência de julgam ento - arts.

Tribunal Superior do Trabalho
- a r t 709
CUSTAS
Arts. 789 a 790-B
DÉBITOS TRABALHISTAS
Prova de inexistência - a rt
642-A
DECISÃO
Dissídio coletivo - art. 872

Q uím icos - a r t 325 a 350
Radioteiefonista - arts. 227 a

Dissídio coletivo. Extensão arts. 868 a 871

231

Instauração da instância - arts.

CONVENÇÕES COLETIVAS DE
TRABALHO

Professores - arts. 317 a 323

231
Radiotelegrafista - arts. 227 a

a r t 872
Extensão das decisões - arts.
868 a 871

Eficácia - arts. 831 a 836
DEPÓSITO
M u lta -a rts . 639 a 642

843 a 852
Inquérito para apuração de
falta grave - arts. 853 a 855
Notificação - arts. 837 a 842
Procedimento sumaríssimo
- a r ts . 852-A a 852-1
Reclamação - arts. 837 a 842
DISTRIBUIDOR
Arts. 713 a 715
Distribuição - arts. 783 a 788
D URAÇÃO
F é ria s -a rts . 129 a 133
Trabalho - arts. 57 a 75
D URAÇÃO DO TRABALHO
Bancários - arts. 224 a 226
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Disposição prelim inar - a r t 57

A r t 884

Embarcação de navegação
fluvial e lacustre - arts. 248 a

Impugnação aos em bargos à

252
Embarcações da M arinha
Mercante N adonal - arts.
248 a 252
Ferroviários - arts. 236 a 247
Frigoríficos - art. 253
Jornada de trabalho - arts. 58 a
65
Jornalistas profissionais - arts.
302 a 315
M e n o r-a r ts . 411 a 414
M ulher - arts. 372 a 377
Operadores cinematográficos

execução - a r t 884

EMISSÃO
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - arts. 14 a

21
EMOLUMENTOS
Arts. 789 a 790-B

EMPREGADO

Radiotelefonista - arts. 227 a
231
Radiotelegrafista - arts. 227 a
231
Telefonista - arts. 227 a 231
Telegrafista - arts. 227 a 231
Trabalho em minas de subsolo
- arts. 293 a 301
Trabalho noturno - art. 73
EDIFICAÇÕES
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 170 a 174
ELEIÇÃO
Sindical - arts. 529 a 532
ELETRICIDADE
Instalações elétricas. Segurança
e medicina do trabalho arts. 179 a 181
EM BARCAÇÃO
M arinha Mercante Nacional arts. 248 a 252
Navegação fluvial e lacustre
- a r ts . 248 a 252
EM BARGO
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 160 e 161
EMBARGOS À EXECUÇÃO

EXECUÇÃO
V. DISSÍDIOS COLETIVOS
V. DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Disposições prelim inares - arts.

578 a 610
Direitos dos exercentes de
atividades ou profissões e
dos sindicalizados - arts. 540
a 547
-a r ts . 41 a 48
Relações Anuais de Empregados

Quím icos - arts. 325 a 350

- a r ts . 492 a 500
EXCEÇÕES
Arts. 799 a 802

V. PROCESSO EM GERAL

Livro de registro de empregado

Professores - arts. 317 a 323
Quadro de horário - a rt 74

Contrato individual de trabalho

Contribuição sindical - arts.

Períodos de descanso - arts. 66
a 72
P o rto s -a rts . 248 a 252

ESTABILIDADE

Conceito - a r t 3o

- a r ts . 234 e 235
Penalidades - a r t 351

Pesca - arts. 248 a 252

Segurança e medicina do
trabalho - arts. 184 a 186

- a r ts . 359 a 362
Serviço efetivo - a r t 4o
EMPREGADO BRASILEIRO
Nacionalização do trabalho arts. 352 a 358
EMPREGADO ESTRANGEIRO
Nacionalização do trabalho arts. 352 a 358
EMPREGADOR
Conceito - a r t 2o
Deveres dos responsáveis
legais de menores e dos
em pregadores - arts. 424 a
433
EMPRESA

876 a 879
Embargos à execução - a r t 884
Execução por prestações
sucessivas - arts. 890 a 892
Impugnação aos em bargos à
execução - art. 884
Julgamento - arts. 885 a 889-A
M andado - arts. 880 a 883
Penhora - arts. 880 a 883
Trâmites finais da execução arts. 885 a 889-A
FADIGA
Prevenção. Segurança e m edici
na do trabalho - arts. 198 e
199
FALTA GRAVE
Inquérito para apuração de
falta grave - arts. 853 a 855
FÉRIAS ANUAIS
Abono de férias - arts. 142 a 145
Concessão - arts. 134 a 138
Direito de férias - arts. 129 a

Alteração - art. 10
Conceito - a r t 2o

133
Disposições especiais - arts.
150 a 152

Órgãos de segurança e

Duração - arts. 129 a 133

medicina d o trabalho nas
empresas - arts. 162 a 165

Efeitos da cessação do contrato
de trabalho - arts. 146 a 148

ENQUADRAM ENTO
Sindical - arts. 570 a 577
ENTREGA

Época - arts. 134 a 138
Férias coletivas - arts. 139 a 141

Carteira de Trabalho e

Prescrição - art. 149
Remuneração - arts. 142 a 145

Previdência Social - arts. 25
e 26
ÉPOCA
Férias - arts. 134 a 138
EQUIPAMENTOS
Proteção individual. Segurança
e medicina do trabalho arts. 166 e 167

Penalidades - a r t 153

FERROVIÁRIOS
Arts. 236 a 247
FISCALIZAÇÃO
Gestão financeira do sindicato
e sua fiscalização - arts. 548
a 552
M u lta - a rts . 626 a 634
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FIXAÇÃO
Contribuição sindical - arts.
578 a 591
Salário m ín im o -a r t. 116
FORÇA MAIOR
Contrato individual de trabalho
- a r ts . 501 a 5 0 4
FORNOS
Segurança e m ediana do
trabalho - arts. 187 e 188

Livro de registro de empregado
- arts. 41 a 48
Penalidades - arts. 49 a 56
ILUM INAÇÃO
Segurança e medicina do
trabalho - art. 175
IMPOSIÇÃO
Multas - arts. 626 a 634
IM PU G N AÇÃO
Embargos à execução -

FRAUDE

a r t 884

A r t 9o

INQUÉRITO

FRIGORÍFICOS
A r t 253
FUNCIONAM ENTO
Junta de Conciliação e
Julgamento - arts. 647 a 649
Tribunal Regional do Trabalho
- arts. 670 a 673
Tribunal Superior do Trabalho
- a r ts . 693 a 701
GESTÃO FINANCEIRA
Sindicato e sua fiscalização arts. 548 a 552
GREVE
A r t 722
HORÁRIO
Q uadro de horário - a r t 74
IDENTIFICAÇÃO PROFISSIONAL
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - a r t 13
Carteira de Trabalho e
Previdência Social. Anotações
- arts. 29 a 34
Carteira de Trabalho e
Previdência Soaal. Emissão
- arts. 14 a 21
Carteira de Trabalho e
Previdência Social. Entrega
- arts. 25 e 26

Inquérito para apuração de
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Junta de Conciliação e
Julgamento - arts. 668 e 669
JULGAMENTO
Dissídio coletivo - arts. 860 a
867
Dissídio individual - arts. 843 a
852
Execução - arts. 885 a 889-A
JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E
JULGAM ENTO
V. SERVIÇOS AUXILIARES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO
V. TRIBUNAIS REGIONAIS DO

falta grave - arts. 853 a 855
INSALUBRIDADE
Segurança e medicina do

TRABALHO
V. TRIBUNAL SUPERIOR DO

trabalho - arts. 189 a 197
INSCRIÇÃO

Competência - arts. 650 a 653
Com posição - arts. 647 a 649

M u lta -a rts . 639 a 642
INSPEÇÃO PRÉVIA
Segurança e medicina do

TRABALHO

Funcionamento - arts. 647 a 649
Juizes Gassistas - arts. 660 a
667

trabalho - arts. 1 6 0 e 161
INSTALAÇÃO ELÉTRICA
Segurança e medicina do

Juizes de Direito - arts. 668 e

trabalho - arts. 179 a 181

Presidentes das Juntas - arts.

INSTÂNCIA
Instauração da instância - arts.
856 a 859
INSTAURAÇÃO
Instauração da instância - arts.
856 a 859
INSTITUIÇÃO SINDICAL
Arts. 511 a 566
INTERDIÇÃO
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 160 e 161
INTERRUPÇÃO
Contrato individual de trabalho
- arts. 471 a 476-A
INVESTIDURA

669
Jurisdição - arts. 650 a 653
654 a 659
Secretaria - arts. 710 a 712
JURISDIÇÃO
Junta de Conciliação e
Julgamento - arts. 650 a 653
Tribunal Regional do Trabalho
- arts. 674 a 680
JUSTIÇA DO TRABALHO
V. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO
V. PROCURADORIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO
V. SERVIÇOS AUXILIARES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO
V. TRIBUNAIS REGIONAIS DO

Carteira de Trabalho e
Previdência Social. Falta de
anotação - arts. 36 a 39

JORNADA DE TRABALHO

TRABALHO
V. TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO

Carteira de Trabalho e
Previdência Social.

Arts. 58 a 65
JORNALISTA

Introdução - arts. 643 a 646
Juntas de Conciliação e

Reclamação - arts. 36 a 39
Carteira de Trabalho e

JUÍZES CLASSISTAS

Previdência Social. Recusa arts. 36 a 39
Carteira de Trabalho e
Previdência Soaal. Valor das
anotações - a r t 40

Reconhecimento e investidura
sindical - arts. 515 a 521

Arts. 302 a 315

Julgamento - arts. 647 a 667
Mem bros. Penalidade - arts.
726 a 728

Junta de Conciliação e
Julgamento - arts. 660 a 667

Serviços auxiliares da Justiça do

Tribunal Regional do Trabalho
- arts. 684 a 689

Trabalho - arts. 710 a 721
Tribunais Regionais do

JUÍZES DE DIREITO

Trabalho - arts. 670 a 689
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Tribunal Superior do Trabalho
- arts. 690 a 709
LIMITAÇÕES DA APLICAÇÃO - CLT
A r t 7o
LIVRO DE REGISTRO DE
EMPREGADO
Arts. 41 a 48
LOCAL DO TRABALHO
A r t 6o
M ulher - arts. 388 a 390-E

M anuseio de materiais - arts.
182 e 183
M áquinas e equipam entos arts. 184 a 186
M edidas preventivas de
medicina d o trabalho - arts.
168 e 169
Movim entação de materiais arts. 182 e 183
Órgãos de segurança e de

LOCK-OUT

medicina d o trabalho nas

A r t 722

empresas - arts. 162 a 165

M AN D AD O

Outras m edidas especiais de

Execução - arts. 880 a 883
MANUSEIO
Materiais. Segurança e

proteção - a rt 200
Penalidades - a r t 201

medicina do trabalho - arts.
182 e 183
MÁQUINAS
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 184 a 186
M ARIN HA MERCANTE
Arts. 248 a 252
Nacionalização da M arinha
Mercante - arts. 368 a 371
MATERIAIS
Movim entação, armazenagem
e manuseio - arts. 182 e
183
MATERNIDADE
Proteção à m aternidade - arts.
391 a 400
M EDICINA DO TRABALHO
Armazenagem de materiais arts. 182 e 183
Atividades insalubres ou
perigosas - arts. 189 a 197

Periculosidade - arts. 189
a 197
Prevenção da fadiga - arts. 198
e 199
Recipientes sob pressão - arts.
187 e 188
MEDIDAS ESPECIAIS DE
PREVENÇÃO
Segurança e medicina do
trabalho - a r t 200
MEDIDAS PREVENTIVAS
M edicina do trabalho - arts.
168 e 169
M EN O R
Aprendizagem - arts. 424 a 433
Deveres dos responsáveis
legais de menores e dos

739
Procuradoria da Justiça do
Trabalho - arts. 740 a 754
Procuradoria de Previdência
S o c ia l-a rts . 755 a 762
MOTORISTA PROFISSIONAL
EMPREGADO
S e rv iç o -a rts . 23 5-A a 23 5-H
MOVIMENTAÇÃO
Materiais. Segurança e
medicina do trabalho - arts.
182 e 183
M ULHER
Condições do trabalho - arts.
372 a 377
Duração do trabalho - arts. 372
a 377
Locais de trabalho - arts. 388 a
390-E
M étodos de trabalho - arts.
388 a 390-E
Penalidades - a r t 401
Períodos de descanso - arts.
382 a 386
Proteção à maternidade - arts.
391 a 400
Trabalho noturno - a r t 381
MULTAS ADMINISTRATIVAS
Autuação - arts. 626 a 634
Cobrança - arts. 639 a 642
Depósito - arts. 639 a 642

em pregadores - arts. 424 a

Fiscalização - arts. 626 a 634

433

Imposição de multas - arts. 626
a 634

Disposições finais - arts. 439 a
441

Caldeiras - arts. 187 e 188

Disposições gerais - arts. 402 a
410

Conforto térm ico - arts. 176 a

Duração do trabalho - arts. 411

178

Disposições gerais - arts. 736 a

a 414

Inscrição - arts. 639 a 642
Recursos - arts. 635 a 638
NACIONALIZAÇÃO DO
TRABALHO
Disposições especiais sobre a

Disposições gerais - arts. 154 a
159
Edificações - arts. 170 a 174

Penalidades - arts. 434 a 438
M ÉTO DO DE TRABALHO

nacionalização da M arinha

M u lh e r-a rts . 388 a 390-E

Equipamento de proteção
individual - arts. 166 e 167

MINAS
Trabalho em minas de subsolo

Disposições gerais - arts. 365 a
367
Penalidades - arts. 363 e 364

Fom os - arts. 187 e 188
Iluminação - a r t 175

MINISTÉRIO PÚBLICO DO

Insalubridade - arts. 189 a 197

- arts. 293 a 301

Inspeção prévia e em bargo ou

TRABALHO
V. PROCURADORIA DA

interdição - arts. 160 e 161
Instalações elétricas - arts. 179

JUSTIÇA DO TRABALHO
V. PROCURADORIA DE

a 181

PREVIDÊNCIA SOCIAL

Mercante - arts. 368 a 371

Proporcionalidade de
em pregados brasileiros arts. 352 a 358
Relações Anuais de Empregados
- a r ts . 359 a 362
NAVEGAÇÃO
Fluvial e lacustre - arts. 248 a 252

ÍNDICE ALFABÉT1C0-REMISSIV0 DA CLT

NO RM AS ESPECIAIS DE TUTELA
DO TRABALHO
Arts. 224 a 441
NO RM AS GERAIS DE TUTELA DO
TRABALHO
Arts. 13 a 201
NOTIFICAÇÃO
Dissídio individual - arts. 837 a
842
NOTURNO
Trabalho noturno - a r t 73
Trabalho noturno. M u lhe r - a rt
381
NULIDADES
Arts. 9o e 794 a 798
OFICIAL DE JUSTIÇA
A r t 721
OPERADORES CINEMATOGRÁFI
COS
Arts. 234 e 235
ORGANIZAÇÃO

ÓRGÃOS
Segurança e medicina do
trabalho nas empresas - arts.
162 a 164
PARTES
Arts. 791 a 793
PENALIDADE
Aplicação - arts. 903 a 908
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - arts. 49
a 56
Contribuição sindical - arts.
598 a 600
Disposições gerais - arts. 734 e
735
Duração do trabalho - a r t 75
Duração e condições do
trabalho - a r t 351
Férias - a r t 153
Greve - a rt 722

Lock-out - a r t 722
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Tribunal Regional do Trabalho
- arts. 681 a 683
Tribunal Superior do Trabalho
- a r t 707
PRESSÃO
Recipientes sob pressão.
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 187 e 188
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS
Execução - arts. 890 a 892
PREVENÇÃO
Fadiga. Segurança e medicina
do trabalho - arts. 198 e 199
M edicina do trabalho - arts.
168 e 169
Outras medidas espedais de pre
venção. Segurança e medicina
d o trabalho - a r t 200
PREVIDÊNCIA SOCIAL
V. CARTEIRA DE TRABALHO E
PREVIDÊNCIA SOCIAL

Procuradoria da Previdência

M em bros da Justiça do

PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO

S o c ia l-a rts . 755 e 756
Procuradoria-Geral - arts. 740

Trabalho - arts. 726 a 728
Nacionalização do trabalho -

Arts. 852-A a 852-1
PROCESSO DE MULTAS

a 745
ORGANIZAÇÃO SINDICAL

arts. 363 e 364

ADMINISTRATIVAS

Organização sindical - arts. 553

Autuação - arts. 626 a 634

Adm inistração do sindicato arts. 522 a 528

a 557
Outras penalidades - arts. 729

Cobrança - arts. 639 a 642
Depósito - arts. 639 a 642

Associação em sindicato - arts.
511 a 514

Segurança e medicina do

Fiscalização - arts. 626 a 634
Imposição de multas - arts. 626

Associações sindicais de grau
superior - arts. 533 a 539

trabalho - art. 201
Trabalho da m ulher - art. 401

Inscrição - arts. 639 a 642

Contribuição sindical - arts.
578 a 610

Trabalho do m enor - arts. 434

Direitos dos exercentes de
atividades ou profissões e
dos sindicalizados - arts. 540
a 547
Disposições gerais - arts. 558 a
566
Eleições sindicais - arts. 529 a
532
Enquadramento sindical - arts.
570 a 577
Gestão financeira do sindicato
e sua fiscalização - arts. 548
a 552
Instituição sindical - arts. 511 a
566
Penalidades - arts. 553 a 557
Reconhecimento e investidura
sindical - arts. 515 a 521

a 733

a438
PENHORA
Execução - arts. 880 a 883
PERICULOSIDADE
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 189 a 197
PESCA
Arts. 248 a 252
PORTOS
Arts. 248 a 252

a 634
Recursos - arts. 635 a 638
PROCESSO EM GERAL
V. DISSÍDIOS COLETIVOS
V. DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
V. EXECUÇÃO
Atos - arts. 770 a 782
Audiências - arts. 813 a 817
Conflitos de jurisdição - arts.
803 a 811
Custas e em olum entos - arts.
789 a 790-B

PRAZOS
Processuais - arts. 770 a 782

Decisão e sua eficácia - arts.
831 a 836

PRESCRIÇÃO
Direito de a ç ã o - a r t . 11

Distribuição - arts. 783 a 788
Exceções - arts. 799 a 802

Férias - a r t 149
PRESIDENTE

Nulidades - arts. 794 a 798

Junta de Conciliação
e Julgamento - arts. 654 a
659

P a rte s-a rts . 791 a 793
Prazos processuais - arts. 770 a
782
Procuradores - arts. 791 a 793
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Provas - arts. 818 a 830
Termos - arts. 770 a 782
PROCESSO JUDICIÁRIO DO
TRABALHO
V. DISSÍDIOS COLETIVOS
V. DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
V. EXECUÇÃO
V. PROCESSO EM GERAL
Aplicação das penalidades arts. 903 a 908
Disposições finais - arts. 909 e
910

Direitos dos exercentes de
atividades ou profissões e
dos sindicalizados - arts. 540
a 547
PROPORCIONALIDADE
Nacionalização do trabalho arts. 352 a 358
PROTEÇÃO
Equipamentos. Segurança e
medicina d o trabalho - arts.
16 6e 167
Maternidade - arts. 391 a 400

Disposições prelim inares - arts.

Trabalho da m ulher - arts. 372

763 a 769
Dissídios coletivos - arts. 856 a
875

a 401
Trabalho do m enor - arts. 402
a 441

Dissídios individuais - arts. 837
a 855

PROVA

Execução - arts. 876 a 892
Processo em geral - arts. 770 a

QUADRO

836
Recursos - arts. 893 a 901

Arts. 818 a 830
Q uadro de horário - art. 74
QUÍMICOS
Arts. 325 a 350

PROCURADOR
Arts. 791 a 793

RADIOTELEFONISTA
Arts. 227 a 231

PROCURADORIA DA JUSTIÇA DO

RADIOTELEGRAFISTA

TRABALHO
Atribuições do Procurador-Ge
r a l- a r t . 748
Atribuições dos procuradores
- a r t 749
Atribuições dos procuradores
regionais - arts. 750 e 751
Competência da Procuradoria-Geral - art. 746
Competência das Procuradorias
Regionais - art. 747
Organização - arts. 740 a 745
Secretaria - arts. 752 a 754
PROCURADORIA DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL
Atribuições do Procurador-Ge
r a l- a r t . 758
Atribuições dos procuradores
- a r t . 759
Competência da Procuradoria
- art. 757
Organização - arts. 755
e756
Secretaria - arts. 760 a 762
PROFESSORES
Arts. 317 a 323
PROFISSÕES

Arts. 227 a 231
RECIPIENTES SOB PRESSÃO
Segurança e medicina do
trabalho - arts. 187 e 188
RECLAMAÇÃO
Arts. 837 a 842
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - arts. 36
a 39

RELAÇÕES ANUAIS DE
EMPREGADO
Nacionalização do trabalho arts. 359 a 362
REM UNERAÇÃO
V. SALÁRIO
Contrato individual de trabalho
- a r ts . 457 a 467
Férias - arts. 142 a 145
RESCISÃO

Contrato individual de trabalho
- arts. 477 a 486
RESPONSÁVEIS
Deveres dos responsáveis legais
de menores e dos
empregadores - arts. 424 a 433
REVISÃO
Dissídio coletivo - arts. 873 a
875
SALÁRIO
V. REM UNERAÇÃO
V. SALÁRIO MÍNIM O
Art. 5o
SALÁRIO MÍNIM O
Conceito - arts. 76 a 83
Disposições gerais - arts. 117 a
126
F ix a ç ã o - a r t 1 1 6
Regiões, subzonas e zonas arts. 84 a 86
SECRETARIA
Junta de Conciliação e
Julgamento - arts. 710 a 712
Procuradoria da Previdência

RECOLHIMENTO
Contribuição sindical - arts.

Social - arts. 760 a 762
Procuradoria-Geral - arts. 752

578 a 591
RECONHECIMENTO

Tribunal Regional d o Trabalho

Reconhecimento e investidura
sindical - arts. 515 a 521
RECURSO(S)
Arts. 893 a 901
M u lta -a rts . 635 a 638
RECUSA
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - arts. 36
a 39
REGIÃO
Salário m ínim o - arts. 84 a 86
REGISTRO
Livro de registro de empregado
- arts. 41 a 48

a 754
- arts. 718 a 720
SEG U RAN ÇA D O TRABALHO
Arm azenagem de materiais arts. 182 e 183
Atividades insalubres ou
perigosas - arts. 189 a 197
Caldeiras - arts. 187 e 188
Conforto térm ico - arts. 176 a
178
Disposições gerais - arts. 154 a
159
Edificações - arts. 170 a 174
Equipamento de proteção
individual - arts. 166 e 167

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO DA CLT

Fom os - arts. 187 e 188
Iluminação - a r t 175

Adm inistração do sindicato -

Insalubridade - arts. 189 a 197

Associação em sindicato - arts.
511 a 514

Inspeção prévia e em bargo ou

arts. 522 a 528

interdição - arts. 160 e 161

Associações sindicais de grau

Instalações elétricas - arts. 179
a 181

superior - arts. 533 a 539

M anuseio de materiais - arts.

Contribuição sindical - arts.
578 a 610

182 e 183
M áquinas e equipamentos -

Direitos dos exercentes de ativi
dades ou profissões e dos sin

arts. 184 a 186
Movim entação de materiais arts. 182 e 183
Órgãos de segurança e de
medicina do trabalho nas
empresas - arts. 162 a 165
Outras medidas especiais de
proteção - a r t 200
Penalidades - art. 201
Periculosidade - arts. 189 a 197
Prevenção da fadiga - arts. 198
e 199
Recipientes sob pressão - arts.
187 e 188

dicalizados - arts. 540 a 547
Disposições gerais - arts. 558 a
566
Eleições sindicais - arts. 529 a
532
Enquadramento sindical - arts.
570 a 577
Gestão financeira do sindicato
e sua fiscalização - arts. 548
a 552
Instituição sindical - arts. 511 a
566
Penalidades - arts. 553 a 557
Reconhecimento e
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Períodos de descanso - arts. 66
a 72
Quadro de horário - a rt 74
Trabalho noturno - art. 73
TRABALHO DA M U LH ER
Condições do trabalho - arts.
372 a 377
Discrim inação - arts. 372 a 377
Duração d o trabalho - arts. 372
a 377
Locais de trabalho - arts. 388 a
390-E
M étodos de trabalho - arts.
388 a 390-E
Penalidades - a r t 401
Períodos de descanso - arts.
382 a 386
Proteção à maternidade - arts.
391 a 400
Trabalho noturno - art. 381
TRABALHO DO MENOR
Aprendizagem - arts. 424 a 433
Deveres dos responsáveis
legais de menores e dos

SEGURO SOCIAL

investidura sindical - arts.

em pregadores - arts. 424 a

A r t 12
SENTENÇA

515 a 521

433

Dissídio coletivo - a r t 872
Dissídio coletivo. Extensão arts. 868 a 871
Eficácia - arts. 831 a 836
SERVIÇOS AUXILIARES DA
JUSTIÇA D O TRABALHO
V. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E

SUBSOLO
Trabalho em minas de subsolo
- a r ts . 293 a 301
SUBZONA
Salário m ínim o - arts. 84 a 86
SUMARÍSSIMO
Procedimento sumaríssimo
- arts. 852-A a 852-1

JULGAM ENTO
V. TRIBUNAIS REGIONAIS DO
TRABALHO

SUSPENSÃO

V. TRIBUNAL SUPERIOR DO

TELEFONISTA

TRABALHO

Contrato individual de trabalho
- arts. 471 a 476-A
Arts. 227 a 231

Disposições finais - arts. 439 a
441
Disposições gerais - arts. 402 a
410
Duração do trabalho - arts. 411
a 414
Penalidades - arts. 434 a 438
TRIBUNAIS REGIONAIS DO
TRABALHO
V. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO
V. SERVIÇOS AUXILIARES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Cartório dos Juízos de Direito

TELEGRAFISTA

V. TRIBUNAL SUPERIOR DO

- arts. 716 e 717
Distribuidores - arts. 713 a 715
Oficiais de justiça - art. 721

Arts. 227 a 231
TERMOS
Processo - arts. 770 a 782

TRABALHO
Competência - arts. 674 a 680

Secretaria das Juntas de
Conciliação e Julgamento -

TRABALHO
V. CARTEIRA DE TRABALHO E

Funcionam ento - arts. 670 a
673

arts. 710 a 712
Secretarias dos Tribunais
Regionais - arts. 718 a 720
SERVIÇO DE MOTORISTA
PROFISSIONAL
Arts. 235-A a 235-H
SINDICATO

Com posição - arts. 670 a 673

PREVIDÊNCIA SOCIAL
V. TRABALHO DA M ULHER

Juizes representantes d assistas

V. TRABALHO DO MENOR
Duração do trabalho - arts. 57

arts. 684 a 689
Jurisdição - arts. 674 a 680

a 75
Jornada de trabalho - arts. 58 a

Presidentes dos Tribunais
Regionais - arts. 681 a 683

65

dos Tribunais Regionais -

Secretaria - arts. 718 a 720

1072

|

ÍNDICE ALFABÉT1CO-REMISSIVO DA CLT

TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO
V. JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E
JULGAMENTO

Funcionamento - arts. 693 a
701
TUTELA DO TRABALHO

Com posição - arts. 647 a 649
Funcionamento - arts. 647 a
649

V. SERVIÇOS AUXILIARES DA

V. NO RM AS ESPECIAIS DE
TUTELA DO TRABALHO

Juizes Classistas - arts. 660 a
667

JUSTIÇA DO TRABALHO
V. TRIBUNAIS REGIONAIS DO

V. NO RM AS GERAIS DE TUTELA
DO TRABALHO

Juizes de Direito - arts. 668 e
669

TRABALHO
Atribuições do corregedor a r t 709
Atribuições do Presidente do
Tribunal Superior do
Trabalho - a r t 707

VALOR
Carteira de Trabalho e
Previdência Social - art. 40
VARAS DO TRABALHO
V. SERVIÇOS AUXILIARES DA
JUSTIÇA DO TRABALHO

Atribuições do Vice-Presidente
- a r t . 708
Com posição - arts. 693 a 701

V. TRIBUNAIS REGIONAIS DO
TRABALHO
V. TRIBUNAL SUPERIOR DO

Disposições prelim inares - a rt
690

TRABALHO
Competência - arts. 650 a 653

Jurisdição - arts. 650 a 653
Presidentes das Juntas - arts.
654 a 659
Secretaria - arts. 710 a 712
VICE-PRESIDENTE
Tribunal Superior do Trabalho
- a r t 708
ZONA
Salário m ínim o - arts. 84 a 86

ÍNDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO
DAS SÚMULAS DO TST

A B A N D O N O DE EM PREGO -

sentença normativa

Súm. 32 e 62
A BO N O DE FALTAS

modificada em grau de
recurso. Inviabilidade.

S erviço m é d ico da em presa Súm. 282
ABUSM DADE
Competência da Justiça do
Trabalho. Greve - Súm. 189
AÇÃO CONTRA A M E SM A
RECLAMADA
Testemunha. Suspeiçào - Súm.
357
AÇÃO DE COBRAN ÇA
Contribuição sindical rural.
Penalidade por atraso no
recolhim ento - Súm. 432
AÇÃO DE CUM PRIM ENTO
Ação rescisória. Ofensa à coisa
julgada emanada de sentença
normativa modificada em grau
de recurso. Inviabilidade. Ca
bimento de mandado de segu
rança - Súm. 397
Prescrição. Sentença
normativa. Termo inicial
- Súm. 350
Trânsito em julgado da
sentença normativa - Súm.
246
AÇÃO R E SCISÓ R IA -Súm . 158
Ação de cumprimento. Ofensa
à coisa julgada emanada de

Cabim ento de m andado de
segurança - Súm. 397
Alçada. M andado de segurança
-S ú m . 365
Ausência de defesa.
Inaplicabilidade dos efeitos
da revelia - Súm. 398
Cabimento. Sentença de
mérito. Decisão homologatória de adjudicação, de
arrematação e de cálculos
-S ú m . 399
Competência - Súm. 192
Decadência - Súm. 100
Decisão rescindenda. Trânsito
em julgado. Comprovação.
Efeitos - Súm. 299
Descontos legais. Fase de
execução. Sentença
exequenda omissa.
Inexistência de ofensa à coisa
julgada - Súm. 401
Deserção - Súm. 99
Docum ento novo. Dissídio
coletivo. Sentença normativa
- Súm. 402

Fundam ento para invalidar
confissão. Confissão ficta
- Súm. 404
Litisconsórcio. Necessário no
polo passivo e facultativo no
ativo. Inexistente quanto aos
substituídos pelo sindicato
- Súm. 406
Matéria controvertida - Súm.
83
MP. Legitimidade a d causam
prevista no a r t 967, III, a, b e
c, d o CPC/2015. A r t 487, III,

a e b, do CPC/73. Hipóteses
meram ente exemplificativas
- Súm. 407
Petição inicial. Causa de pedir.
Ausência de capitulação ou
capitulação errônea no a rt
966 do CPC/2015 e no a r t
485 do CPC/73. Princípio iura

novit curia - Súm. 408
Prazo - Súm. 99
Prazo prescriaonal. Total ou par
dal. Violação d o a r t 7o, XXIX,
da CF/88. Matéria infraconstituao nal - Súm. 409
Reexame de fatos e provas.

D olo da parte vencedora em

Inviabilidade - Súm. 410
Sentença de mérito. D easào de

detrimento da vencida -

TRT em agravo regimental

Súm. 403

confirm ando dedsão
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monocrática do relator.

Parcelas de natureza salarial.

Indeferimento da petição
inicial. Cabim ento - Súm. 411

- Súm. 191

Sentença de mérito. Questão
processual - Súm. 412
Sentença de mérito. Violação
do a r t 896, a, da CLT - Súm.
413
Termo de conciliação - Súm. 259
Tutela provisória - Súm. 405
Violência de lei. Prequestionamento - Súm. 298
AÇÃO RESCISÓRIA DE AÇÃO
RESCISÓRIA
Violação manifesta de norma
jurídica. Indicação da mesma
norma jurídica apontada na
rescisória primitiva - Súm.
400
AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA
Interrupção. Prescrição - Súm.
268

ACIDENTE DE TRABALHO - Súm.
46
Estabilidade provisória. A r t

Integração - Súm. 132
Pagamento espontâneo - Súm.
453
ADICIONAL NOTURNO
Alteração de turno de trabalho.
Possibilidade de supressão
-S ú m . 265
Integração no salário e
prorrogação em horário
d iu r n o -S ú m . 60
ADICIONAL REGIONAL - Súm. 84
ADMINISTRAÇÃO DIRETA,
AUTÁRQUICA O U FUNDACIONAL
Estabilidade. Celetista.
Aplicabilidade. Empregado
de empresa pública e
sociedade de economia
mista. Inaplicável - Súm. 390
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INDIRETA
Contratação. Ausência de
concurso público. Nulidade.

Petroleiros. Lei n. 5.811/72.
Turno ininterrupto de
revezamento. Horas extras
- Súm. 391
ALTERAÇÃO DE TURNO DE
TRABALHO
A d ia o n a l noturno.
Possibilidade de supressão
- S ú m . 265
AMBIENTE
Artificialm ente frio. Intervalo
para recuperação térmica do
empregado. Horas extras Súm. 438
ANTECIPAÇÃO DA TUTELA
Concedida antes ou na
sentença. M andado de
segurança - Súm. 414
APOSENTADORIA - Súm. 72 e 92
Com plem entaçào - Súm. 97
Fato superveniente - Súm. 394
Invalidez - Súm. 160
Invalidez. Auxílio-doença
addentário. Suspensão do

118, Lei n. 8.213/91.

Ulterior privatização.

contrato de trabalho.
Reconheam ento do direito à

Constitucionalidade.
Pressupostos - Súm. 378

Convalidação. Insubsistência
do v id o - Súm. 430

manutenção de plano de
saúde ou de assistência

ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Recurso de revista - Súm. 218
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
- Súm. 139
Base de cálculo - Súm. 228
Causa de pedir. Agente nocivo
diverso do apontado na
inicial - Súm. 293
Direito adquirido - Súm. 248
Fornecimento do aparelho de
proteção. Efeito - Súm. 289
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
- Súm. 70
Aeronave. Permanência
durante o abastecimento
- Súm. 447
Eletridtários. Exposição
intermitente - Súm. 361

ADMISSIBILIDADE
Recurso de revista. Execução de
sentença - Súm. 266
AGRAVO
Embargos. Cabim ento - Súm.
353
AJUSTE TÁCITO
Gratificação - Súm. 152
ALÇAD A - Súm. 71
Ação rescisória e m andado de
segurança - Súm. 365
Recursal. Vinculação ao salário
m ínim o - Súm. 356
ALCANCE

Jus postulandi na Justiça do
Trabalho - Súm. 425
ALIMENTAÇÃO
Intervalo intrajornada - Súm.
437

Exposição eventual,
permanente e intermitente

ALTERAÇÃO CONTRATUAL
Prescrição. Trabalhador urbano

- Súm. 364
Cálculo. Salário-base.

- Súm. 294
ALTERAÇÃO DA JORNADA PARA

Eletridtários. Cálculo.

HORÁRIO FIXO

médica - Súm. 440
A SSISTÊN CIA -Súm . 82
Médica. Aposentadoria por
invalidez. Auxílio-doença
addentário. Suspensão do
contrato de trabalho.
Reconheam ento do direito à
manutenção de plano de
saúde - Súm. 440
ATESTADO M É D IC O -S ú m . 15
Revelia - Súm. 122
ATIVIDADE INSALUBRE
Caracterização - Súm. 448
Jornada - Súm. 85
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA
Juros de mora. Danos morais.
Termo in id a l - Súm. 439
AUSÊNCIA AO S E R V IÇ O -S ú m .
155
AUSÊNCIA DE CAPITULAÇÃO OU
CAPITULAÇÃO ERRÔNEA
Ação rescisória. Petição inicial.
Causa de pedir. Art. 966 do
CPC/2015. A r t 485 do
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CPC/73. Princípio iura novit

Divisor. Hora de salário - Súm.

curia - Súm. 408

124
Empregado de em presa de pro

AUSÊNCIA DE DEFESA
Ação rescisória. Inaplicabilidade dos efeitos da revelia Súm. 398
AUSÊNCIA DE DIPLOMA
Auxiliar de laboratório. Efeitos

- Súm. 301
AUSÊNCIA DE EXPEDIENTE
FORENSE
Feriado local. Prazo recursal.
Prorrogação. Comprovação.
Necessidade - Súm. 385
AUSÊNCIA D O RECLAMANTE Súm. 9
AUXILIAR DE LABORATÓRIO

cessamento de ciados - Súm.
239

Hora de salário. Divisor - Súm.
124
Gratificação de função e
adicional por tem po de
serviço - Súm. 240
Gratificação por tem po de
serviço. Integração no cálculo
das horas extras - Súm. 226
Pré-contratação de horas extras
- Súm. 199
S á b a d o -S ú m . 113
BANDEPE

Ausência de diploma. Efeitos

Regulamento interno de

- Súm. 301
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO

pessoal. Estabilidade aos
em pregados - Súm. 345
BANESPA

Aposentadoria por invalidez.
Suspensão do contrato de
trabalho. Reconhecimento do
direito à manutenção de
plano de saúde ou de
assistência médica - Súm.
440
AVIS0-PRÉV10 - Súm. 44
Concessão na fluência da
garantia de emprego.
Invalidade - Súm. 348
Contrato de experiência - Súm.
163
Indenização compensatória. Lei
n. 6.708/79-S ú m . 182
Indenizado. Efeitos.
Superveniência de auxílio-doença - Súm. 371
Início da contagem. A r t 132 do
CC/2002 - Súm. 380
Proporcionalidade - Súm. 441
Renúncia pelo empregado - Súm.
276
Substituição pelo pagamento
das horas reduzidas da
jornada de trabalho - Súm.
230
BANCÁRIO - Súm. 93
Cargo de confiança - Súm. 102
Categoria diferenciada - Súm.
117
Dia útil - Súm. 113

Com plem entação de
aposentadoria. Proporciona
lidade - Súm. 313
BASE DE CÁLCULO
Adicional de insalubrídade
-S ú m . 228

Adicional de periculosidade.
Cálculo. Salário-base.
Eletrici-tários. Cálculo.
Parcelas de natureza salarial
- Súm. 191

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
Dependente de ex-empregado.
Correção monetária.
Legislação aplicável - Súm.
311
CABIMENTO DE AÇÃO
RESCISÓRIA
Sentença de mérito. Decisão
hom ologatória de
adjudicação, de arremataçào
e de cálculos - Súm. 399
CABIMENTO DE M A N D AD O DE
SEG URAN ÇA
Ação rescisória. Ação de
cumprimento. Ofensa à coisa
julgada emanada de
sentença normativa
modificada em grau de
recurso. Inviabilidade - Súm.
397
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CABIMENTO DE R E C U R S O Súm. 126
CADASTRAMENTO N O PIS
Competência da Justiça do
Trabalho - Súm. 300
CÁLCULO
Gratificações por tem po de
serviço e produtividade.
Repouso semanal - Súm. 225
Hora suplem entar - Súm. 264
Repouso remunerado. Horas
extras - Súm. 172
CARGO DE CO N FIAN ÇA
Bancário - Súm. 102
CARTÃO DE PONTO
Registro. Horas extras. Minutos
que antecedem e sucedem a
jornada de trabalho - Súm.
366
CARTEIRA PROFISSIONAL - Súm.

12
CASSAÇÃO
Recurso contra sentença
normativa. Efeito suspensivo
- Súm. 279
CATEGORIA DIFERENCIADA
Bancário - Súm. 117
N orm a coletiva. Abrangência
- Súm. 374
CA U SA DE PEDIR
Ação rescisória. Petição inicial.
Ausência de capitulação ou
capitulação errônea no art.
966 do CPC/2015 e no a r t no
a r t 485 do CPC/73. Princípio
iura novit curia - Súm. 408
Adicional de insalubrídade.
Agente nocivo diverso do
apontado na inicial - Súm.
293
CESSAÇÃO DE ATIVIDADES
Empresa. Salário - Súm. 173
CIGARRO
Utilidades in natura. Energia
elétrica. Habitação. Veículo.
Não integração ao salário Súm. 367
CIPA
Suplente. Garantia de emprego.
CF/88 - Súm. 339
COBRAN ÇA
M ulta convencional - Súm. 384
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COMISSIONISTA - Súm. 27

RELATIVO A O PERÍODO

Horas extras - Súm. 340
C O M P E N S A Ç Ã O -S ú m . 18

EXAURIDO

Experiênaa. Prorrogação Súm. 1 8 8

Pedido de reintegração.
Estabilidade provisória.

Extinção. Férias propordonais
- Súm. 171

Gratificação por tem po de
serviço - Súm. 202
Jornada - Súm. 85
COMPETÊNCIA
Execução por carta precatória.
Juízo deprecante. Embargos
de terceiro - Súm. 419
Ação rescisória - Súm. 192
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO
TRABALHO
Abusividade. Greve - Súm.
189
Cadastramento no PIS - Súm.
300
Dano moral - Súm. 392
COMPETÊNCIA FUNCIONAL
Conflito negativo. TRT e Vara
do Trabalho de idêntica
região. Não configuração
- Súm. 420
COM PLEM ENTAÇÀO
Aposentadoria - Súm. 97 e 288
COM PLEM ENTAÇÀO DE
APO SE N T A D O R IA -Sú m . 97 e
288
D iferença. Prescrição parcial Súm. 327
Parcela nunca recebida.
Prescrição total - Súm. 326
Petrobras. M anual de pessoal.
Norm a programática - Súm.
332
Proporcionalidade.
Banespa - Súm. 313
COMPLESSIVO
Salário - Súm. 91
COM PROVAÇÃO DE DIVERGÊN
CIA JURISPRUDENCIAL
Recursos de revista e de
em bargos - Súm. 337
CÔ M PUTO DO PERÍODO CO M O
TEM PO DE SERVIÇO
Diretor eleito - Súm. 269
CONAB
Estabilidade - Súm. 355
CONCESSÃO DE LIMINAR
M andado de segurança - Súm.
418
CONCESSÃO DO SALÁRIO

Inexistência de julgamento

Grupo econôm ico - Súm. 129

extra petíta - Súm. 396

Suspensão. Aposentadoria por
invalidez. Auxílio-doença

CONCESSÃO N A FLUÊNCIA DA
GARANTIA DE EMPREGO

aadentário. Reconheam ento

Aviso-prévio. Invalidade - Súm.

do direito à manutenção de
plano de saúde e assistência

348
CONCURSO PÚ BU CO
Ausência. Contratação pela
Adm inistração Pública
Indireta. Nulidade. Ulterior
privatização. Convalidaçâo.
Insubsistênda do v id o Súm. 430
CO N D EN AÇÃO A PAGAMENTO
EM PECÚNIA
Depósito - Súm. 161
CONDIÇÕES DE TRABALHO
Poder normativo do TST.
Inconstitudonalidade.
D easões contrárias ao STF
- Súm. 190
C O N F IS S Ã O -S ú m . 74
Ficta. Fundamento para invalidar
confissão. A çã o rescisó ria Súm. 404
CONFLITO NEGATIVO
Competência fundonal. TRT e
Vara do Trabalho de idêntica
região. Não configuração
- Súm. 420
CON G ELAM EN TO
Gratificação semestral.
Prescrição parcial - Súm. 373
CONSTITUCIONALIDADE
Acidente de trabalho.
Estabilidade provisória. A r t
118, Lei n. 8.213/91.
Pressupostos - Súm. 378
A r t 896, b, C L T -S ú m .3 1 2
A r t 9o, § 2o, Decreto-lei n.
1.971/82 - Súm. 336
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Aviso-prévio - Súm. 163
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
Legalidade - Súm. 331
CONTRATO DE TRABALHO
A r t 479, C L T -S ú m . 125

médica - Súm. 440
CONTRATO NULO
Efeitos - Súm. 363
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
RURAL
Ação de cobrança. Penalidade
por atraso no recolhimento
- S ú m . 432
CONVENÇÃO E ACORDO
COLETIVOS
Sentença normativa. Vigênda.
Repercussão nos contratos
de trabalho - Súm. 277
Substituição processual.
Sindicato - Súm. 286
CONVERSÃO EM PECÚNIA
Licença-prêmio. Regulamento
da empresa - Súm. 186
CORREÇÃO MONETÁRIA
Benefício previdenciário.
Dependente de ex-emprega
do. Legislação aplicável Súm. 311
Empresas em liquidação Súm. 304
Incidênda - Súm. 187
Salário. A r t 459, C U - Súm.
381
CORRELAÇÃO DE MATÉRIAS
Recurso adesivo. Pertinênaa no
processo do trabalho - Súm.
283
CREDENCIAMENTO BANCÁRIO
Decisão recursal. Prova
dispensável - Súm. 217
CULPA R E C ÍPR O C A -S ú m . 14
CUSTAS - Súm. 25 e 53
Sociedade de econom ia mista
- S ú m . 170
DANO M O RAL
Com petênda da Justiça do
Trabalho - Súm. 392
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Juros de mora e atualização mo
netária. Term o inicial - Súm.

Ação rescisória. Fase de
execução. Sentença

439
DECADÊNCIA

exequenda omissa.
Inexistência de ofensa à coisa

Ação rescisória - Súm. 100
DECISÃO HOMOLOGATÓRIA

julgada - Súm. 401

De adjudicação, de

DESCONTOS PREV1DENCIÁRIOS E
FISCAIS

arrematação e de cálculos.

Competência. Responsabilida

Ação rescisória. Cabimento.
Sentença de m érito - Súm.

de pelo pagamento. Forma
de cálculo - Súm. 368
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Inquérito judicial.
Necessidade - Súm. 379
Estabilidade provisória - Súm.
369
DISSÍDIO COLETIVO
Ação rescisória. Docum ento
novo. Sentença normativa Súm. 402
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA
Doença grave. Presunção. Estig

399
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

DESCONTOS SALARIAIS
A r t 462, C U - S ú m . 342

reintegração - Súm. 443

Irrecorribilidade - Súm. 214
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA

DESERÇÃO
Ação rescisória - Súm. 99

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL

EM JULGADO
M andado de segurança - Súm.
33
DECISÃO RESCINDENDA
Ação rescisória. Trânsito em
julgado. Comprovação.
Efeitos - Súm. 299

Empresa em liquidação
extrajudicial. Massa falida
- Súm. 86
DESPEDIDA
Justa causa - Súm. 73
Dirigente sindical. Falta grave.

ma ou preconceito. Direito à

Recurso. Especificidade - Súm.

2%
DIVISOR
Bancário. Hora de salário Súm. 124
D O CU M EN TO NOVO
Ação rescisória. Dissídio

Inquérito judiáal.

coletivo. Sentença normativa

DECISÕES CONTRÁRIAS A O STF

Necessidade - Súm. 379

- Súm. 402

Condições de trabalho. Poder
norm ativo do TST.

ô n u s da prova - Súm. 212
DESVIO DE FUNÇÃO

Inconstitucionalidade. - Súm.
190
DECISÃO M ONOCRÁTICA
Relator. A r t 932 do CPC/2015.
Art. 557 do CPC/73.
Embargos de declaração.
Cabim ento - Súm. 421
Relator. Aplicação subsidiária
ao processo do trabalho. A r t
932 do CPC/2015. A r t 557 do
CPC/73 - Súm. 435
DEPÓSITO
Condenação a pagamento em
p e c ú n ia -S ú m . 161
Recursal - Súm. 128
Recursal. Credenciamento
bancário. Prova dispensável
- Súm. 217
Recursal. Prazo - Súm. 245
Recursal. Utilização da guia
GFIP. Obrigatoriedade Súm. 426
DEPÓSITO PRÉVIO DA MULTA
ADMINISTRATIVA
Recurso administrativo.
Pressuposto de adm issibilida
de - Súm. 424
DESCONTOS LEGAIS

Prescrição - Súm. 275
DIA ÚTIL
Bancário - Súm. 113
DIÁRIAS
Base de cálculo para integração
no salário - Súm. 318
DIÁRIAS DE VIAGEM
Salário - Súm. 101
DIFERENÇAS SALARIAIS
P la n o s e c o n ô m ic o s. L im ite Súm. 322
DIGITADOR
Intervalos intrajornada. A p lica 
ção analógica do a r t 72, CLT Súm. 346
DIREITO ADQUIRIDO
A d ic io n a l de in s a lu b rid a d e -

D O EN ÇA GRAVE
Dispensa discriminatória.
Presunção. Estigma ou
preconceito. Direito à
reintegração - Súm. 443
DOLO
Parte vencedora em detrimento
da vencida. Ação rescisória Súm. 403
EFEITO D EVOLUTIVO EM
PROFUNDIDADE
Recurso ordinário - Súm. 393
EFEITO SUSPENSIVO
Recurso contra sentença
normativa. Cassação - Súm.
279
ELETRICITÁRIOS
Adicional de periculosidade. Cál
cu lo so b re a to ta lid a d e das

Súm. 248
DIREITO À REINTEGRAÇÃO

parcelas de natureza salarial Súm. 191

Dispensa discriminatória.

Adicional de periculosidade. Ex

Doença grave. Presunção.
Estigma ou preconceito Súm. 443
DIRETOR ELEITO
Côm puto do período com o
tem po de serviço - Súm. 269
DIRIGENTE SINDICAL
Despedida. Falta grave.

posição interm itente - Súm .
361
Sobreaviso - Súm. 229
EMBARGOS
Adm issibilidade. Processo de
execução. Lei n. 11.496, de
26.06.2007. Divergência de
interpretação de dispositivo
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constitucional - Súm. 433
Agravo. Cabim ento - Súm. 353
Procedimento sum aríssim o Súm. 458
EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Decisão monocrática do relator
calcada no art. 932 do
CPC/2015. A r t 557 do
CPC/73. Cabim ento - Súm.
421
Om issáo em recurso de revista.
Predusào - Súm. 184
Om issáo no julgado - Súm. 278
EMBARGOS DE TERCEIRO
Juízo deprecante. Competência.
Execução por carta
precatória - Súm. 419
EMPREGADO DE EMPRESA DE
PROCESSAMENTO DE DADOS
Bancário - Súm. 239
EMPREGADO DE EMPRESA
PÚBLICA E SOCIEDADE DE
ECONOM IA MISTA
Estabilidade. Celetista. A dm inis
tração direta, autárq uica ou
fu n d a cio n a l. A p lica b ilid a d e .
Inaplicável - Súm. 390
EMPRESA
Salário. Cessação de atividades
-S ú m . 173
EMPRESAS EM LIQUIDAÇÃO
Correção monetária - Súm.
304
EMPRESA EM LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
Deserção. Massa falida - Súm.

86
ENERGIA ELÉTRICA
Utilidades in natura. Habitação.
Veículo. Cigarro. Não
integração ao salário - Súm.
367
ENGENHEIRO
Jornada de trabalho. Leis ns.

N orm a coletiva. Lei. Validade
- Súm. 444
ESTABILIDADE
Celetista. Adm inistração direta,
autárquica ou fundacional.
Aplicabilidade. Empregado
de empresa pública e
sociedade de economia
mista. Inaplicável - Súm. 390
CO N AB - Súm. 355
Empregados. Bandepe.
Regulamento interno de
pessoal - Súm. 345
ESTABILIDADE PROVISÓRIA
Acidente d o trabalho. A r t 118,
Lei n. 8.213/91. Constitucionalidade. Pressupostos - Súm.
378
Dirigente sindical - Súm. 369
Gestante - Súm. 244
Pedido de reintegração.
Concessão do salário relativo
ao período exaurido.
Inexistência de julgamento

extra petita - Súm. 396
EXECUÇÃO
M andado de segurança. Lei n.
8.432/92. A r t 897, § I o, CLT.
Cabim ento - Súm. 416
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
Recurso de revista.
Adm issibilidade - Súm. 266
EXECUÇÃO POR CARTA
PRECATÓRIA
Competência. Juízo deprecante.
Embargos de terceiro - Súm.
419
EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE
EMPREGADO
Preposto - Súm. 377
EXPERIÊNCIA
Contrato de trabalho.
Prorrogação - Súm. 188

Recurso. Interposiçào antes da
publicação d o acórdão
im pugnado - Súm. 434
EXTINÇÃO DO CONTRATO
Regime celetista para
estatutário. Prescrição bienal
- Súm. 382
FAC-SÍMILE
Recurso. Lei n. 9.800/99 - Súm.
387
FALTA A O S E R V IÇ O -S ú m . 89
FASE DE EXECUÇÃO
Ação rescisória. Descontos
legais. Sentença exequenda
omissa. Inexistência de
ofensa à coisa julgada - Súm.
401
FATO SUPERVENIENTE
Aposentadoria - Súm. 394
FAZENDA PÚBLICA
Reexame necessário - Súm.
303
FERIADO LOCAL
Ausência de expediente forense.
Prazo recursal. Prorrogação.
Comprovação. Necessidade Súm. 385
FÉRIAS -S ú m . 7 e 81
Gozo na época própria - Súm.
450
Pagamento fora do prazo Súm. 450
Tarefeiro - Súm. 149
Terço constitucional - Súm. 328
FÉRIAS PROPORCIONAIS
Contrato de trabalho. Extinção
- Súm. 171
Pedido de demissão. Contrato
vigente há menos de um ano
- S ú m . 261
FER RO VIÁRIO -Súm . 61
Gratificação - Súm. 67
FGTS
Com patibilidade.Equivalência

3.999/61 e 4 .9 5 0 -A /6 6 -

G rupo econôm ico - Súm. 129
EXPOSIÇÃO

Súm. 370
EQUIPARAÇÃO SALARIAL - Súm.

Eventual, perm anente e
intermitente. Adicional de

Incidência sobre o aviso-prévio
- Súm. 305

periculosidade - Súm. 364
Intermitente. Eletricitários.

Incidência sobre parcelas

6
Sociedade de econom ia mista
- Súm. 455
ESCALA
12 por 36. Jornada de trabalho.

Adicional de periculosidade
- Súm. 361
EXTEMPORANEIDADE

- Súm. 98

prescritas - Súm. 206
Indenização - Súm. 98
Prescrição - Súm. 362
FIN A N C E IR A S -S ú m . 55
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FIXAÇÃO DE JORNADA DE
TRABALHO
Mediante negociação coletiva.
Tumo ininterrupto de
revezamento. Validade Súm. 423
FO RM A DE CÁLCULO
Descontos previdenciários e
fiscais. Competência. Respon
sabilidade pelo pagamento.
- Súm. 368
FORNECIMENTO DO APARELHO
DE PROTEÇÃO
Adicional de insalubridade.
Efeito - Súm. 289
FUN D O DE G A R A N T IA -S ú m .
63
GARANTIA DE EMPREGO
Cl PA, Suplente. CF/88 - Súm.
339
Diferenças. Recolhimento,
ô n u s da prova - Súm. 461

GESTANTE
Estabilidade provisória - Súm.
244
GORJETAS
Natureza jurídica. Repercussões

revezamento. Alteração da

225
Natureza salarial - Súm. 203

jornada para horário fixo Súm. 391

GREVE
Competência da Justiça do
Trabalho. Abusividade - Súm.
189

Obrigatoriedade de cômputo
na jornada de trabalho -

Contrato de trabalho - Súm. 129
G U IA G FIP

Súm. 320
Tempo de serviço - Súm. 90

Depósito recursal.
Obrigatoriedade - Súm. 426
HABITAÇÃO
Utilidades in natura. Energia

50 e 148
GRATIFICAÇÃO POR TEM PO DE
SERVIÇO
Bancário. Integração no cálculo
das horas extras - Súm. 226
Com pensação - Súm. 202
GRATIFICAÇÃO(ÕES)
SEMESTRAL(IS)
Congelamento. Prescrição
parcial - Súm. 373
Horas extras - Súm. 115

A d ic io n a l de p e ric u lo sid a d e Súm. 191
Correção monetária - Súm. 187
Juros de m ora e correção
monetária - Súm. 200

367

S o b re o a v iso -p ré v io . FGTS -

H O M O LO GAÇÃO DE ACORDO
M andado de segurança - Súm.
418
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Súm. 329
Hipótese de cabimento - Súm.
219
HONORÁRIOS DO ASSISTENTE
TÉCNICO - Súm. 341
HONORÁRIOS PERICIAIS
Beneficiário da Justiça gratuita
- Súm. 457

GRATIFICAÇÃO NATALINA - Súm.

INCIDÊNCIA

elétrica. Veículo. Cigarro. Não
integração ao salário - Súm.

HORA DE SALÁRIO

Bancários - Súm. 240
Supressão ou redução. Limites
- Súm. 372

Repouso remunerado. Cálculo
- S ú m . 172
HORAS IN ITINERE

G RU PO ECONÔMICO

Ajuste tácito - Súm. 152
Ferroviário - Súm. 67
Súm. 109
Adicional por tem po de serviço.

1079

Cálculo. Repouso semanal - Súm.

G R A TIFIC A Ç Ã O -Súm . 157

GRATIFICAÇÃO DE FU N ÇÃO -

|

Bancário. Divisor - Súm. 124
HORA SUPLEMENTAR
Cálculo - Súm. 264
HORAS E X T R A S -S ú m . 291
Cartão de ponto. Registro.
M inutos que antecedem e
sucedem a jornada de
trabalho - Súm. 366
Comissionista - Súm. 340
Gratificações semestrais - Súm.
115
Habituais. Apuração. Média
física - Súm. 347
Intervalo para recuperação
térmica do empregado.
Am biente artificialmente frio
- Súm. 438
Jornada de trabalho - Súm. 118
Limitação. A r t 59, CLT. Reflexos

Repercussões - Súm. 253
GRATIFICAÇÕES POR TEM PO DE

- Súm. 376
Petroleiros. Lei n. 5.811/72.

SERVIÇO E PRODUTIVIDADE

Tumo ininterrupto de

Súm. 305
Sobre parcelas prescritas. FGTS
- Súm. 206
INCONSTITUCIONALIDADE
Condições de trabalho. Poder
normativo do TST. Decisões
contrárias ao STF - Súm. 190
INDEFERIMENTO
Petição inicial. Instrução
obrigatória deficiente - Súm.
263
IN D E N IZ A Ç Ã O -S ú m . 28
FGTS. Equivalência.
Com patibilidade - Súm. 98
INDENIZAÇÃO ADICIONAL
Valor - Súm. 242
Verbas rescisórias. Salário
corrigido - Súm. 314
INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA
Aviso-prévio. Lei n. 6.708, de
30.10.1979- S ú m . 182
INDENIZADO
Aviso-prévio. Efeitos.
Superveniênria de auxílio-doença - Súm. 371
INDEPENDÊNCIA DO PEDIDO
INICIAL E D O TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL
Juros de m ora e correção
monetária - Súm. 211
INDICAÇÃO DE PRECEITO
Recursos de revista e/ou de
embargos. Violação de lei.
Interpretação razoável Súm. 221
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INEXISTÊNCIA DE O FEN SA À
COISA JULGADA
Ação rescisória. Descontos

artificialmente frio. Horas
extras - Súm. 438
INTIMAÇÃO

Médico. Leis ns. 3.999/61 e
4.950-A/66 - Súm. 370

legais. Fase de execução.

Da sentença - Súm. 30

M inutos que antecedem e
sucedem - Súm. 449

Sentença exequenda omissa

Prazo judicial. Sábado. Recesso

Norm a coletiva. Lei. Validade.

- Súm. 401
INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO

forense - Súm. 262
Pluralidade de advogados.

EXTRA PETITA

Publicação em nom e de

Pedido de reintegração.
Concessão do salário relativo

advogado diverso do
indicado. N ulidade - Súm.

ao período exaurido.
Estabilidade provisória Súm. 396
INÍCIO DA CONTAGEM
Aviso-prévio. A r t 132, CC/2002
- Súm. 380
INSALUBRIDADE - Súm. 47 e 80
Adicional. Fornecimento do
aparelho de proteção. Efeito
- Súm. 289
INTEGRAÇÃO
Adicional de periculosidade
- Súm. 132
INTEGRAÇÃO N O SALÁRIO E
PRORROGAÇÃO EM HORÁRIO
DIURNO
Adicional noturno - Súm. 60
INTERCORRENTE
Prescrição - Súm. 114
INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL
Recursos de revista e/ou de

427
INVALIDADE
Aviso-prévio. Concessão na
fluência da garantia de
emprego. Invalidade - Súm.
348
INVALIDEZ

ção analógica do a rt 72, C U Súm. 346
Intrajomada e semanal. Turno
ininterrupto de revezamento
- Súm. 360
Intrajomada para repouso e ali
mentação - Súm. 437
Jornada de trabalho - Súm.

110

Instrumento de mandato.
Procurador da União,
Estados, M unicípios e Distrito

Súm. 436

Reconhecimento do direito à

JUROS
Irretroatividade do Decreto-lei

manutenção de plano de
saúde ou de assistência

n. 2.322/87- S ú m . 307
JUROS DE M O R A

médica - Súm. 440
INVIABILIDADE
Açào rescisória. Ação de
cumprimento. Ofensa à coisa
julgada emanada de
sentença normativa
m odificada em grau de

Reexame de fatos e provas.
Ação rescisória - Súm. 410
IRRECORRIBILIDADE
Decisão interlocutória - Súm.
214
IRREGULARIDADE DE
REPRESENTAÇÃO
Recurso. Mandato. Arts. 104 e
76, § 2o, do CPC/2015 - Súm.
383
JORNADA DE T R A B A L H O -S ú m .
119
Com pensação - Súm. 85

Maquinista ferroviário - Súm.

Engenheiro. Leis ns. 3.999/61 e
4.950-A/66 - Súm. 370

446
Recuperação térm ica do

Gerente bancário - Súm. 287
Horas extras - Súm. 118

empregado. Am biente

Docum ento - Súm. 8

Representação processual -

acidentário. Suspensão do
contrato de trabalho.

m andado de segurança Súm. 397

INTERVALO
Intrajom ada. Digitador. A plica

de terceiro - Súm. 419
JUNTADA

Aposentadoria. Auxllio-doença

recurso. Cabim ento de

Prescrição. Ação trabalhista
arquivada - Súm. 268

Competência. Execução por
carta precatória. Embargos

Federal, suas autarquias e
fundações públicas.

Indicação de preceito - Súm.

221

JUÍZO DEPRECANTE

Aposentadoria - Súm. 160

embargos. Violação de lei.

INTERRUPÇÃO

Escala de 12 por 36. - Súm.
444

Intervalo - Súm. 110

Atualização monetária. Danos
morais. Termo inicial - Súm.
439
JUROS DE M O R A E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Incidência - Súm. 200
Independência do pedido
inicial e do título executivo
judicial - Súm. 211
JU S PO STULAN DI N A JUSTIÇA
DO TRABALHO
Alcance - Súm. 425
JUSTA CAU SA
Despedida - Súm. 73
LEGALIDADE
Contrato de prestação de
serviços - Súm. 331
LEGITIMIDADE A O CAUSAM
Ação rescisória. MP. Previsão
do a r t 967, III, a, Z>e c, do
CPC/2015. A r t 487, III, a eb,
do CPÇ/73. Hipóteses
meramente exemplificativas
- Súm. 407
LICENÇA-PRÊMIO
Conversão em pecúnia.
Regulamento da empresa Súm. 186
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UT1SCONSÓRCIO
Ação rescisória. Necessário no
polo passivo e facultativo no
ativo. Inexistente quanto aos
substituídos pelo sindicato
- Súm. 406
M AN D AD O DE SEG URAN ÇA

MÉDICO
Jornada de trabalho. Leis ns.
3.999/61 e 4.950-/^66 Súm. 370
MINISTÉRIO PÚBLICO
Ação rescisória. Legitimidade
o d causam - a r t 967, III, a , b

Ação rescisória. Alçada - Súm.

e c , do CPC/2015; a r t 487,111,

365
Antecipação de tutela (ou

a e b, do CPC/73. Hipóteses

lim inar) concedida antes ou
na sentença - Súm. 414
Petição inicial. A r t 321 do
CPC/2015. A r t 284, CPC/73.
Inaplicabilidade - Súm. 415
Concessão de lim inar ou
hom ologação de acordo Súm. 418
Decisão judicial transitada em
julgado - Súm. 33
Execução. Lei n. 8.432/92. A r t
897, § I o, CLT. Cabim ento Súm. 416
Penhora em dinheiro - Súm.
417
MANDATO
Recurso. Irregularidade de
representação. Arts. 104 e 76,
§ 2o, do CPC/2015 - Súm.
383
Substabelecimento. Condições
de validade - Súm. 395
M A N U A L DE PESSOAL
Com plem entaçào de
aposentadoria. Petrobras.
Norm a programática - Súm.
332
M A R ÍT IM O -S ú m . 96
M ASSA FALIDA
Arts. 467 e 477, CU .
Inaplicabilidade - Súm. 388
Deserção. Empresa em
liquidação extrajudicial Súm. 86
MATÉRIA CONTROVERTIDA
Ação rescisória - Súm. 83
MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL
Prescricional. Total ou parcial.

|
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OBRIGATORIEDADE DE
CÔ M PU TO N A JORNADA DE
TRABALHO
Horas in rtinere - Súm. 320
OFEN SA À COISA JULGADA
EM A N A D A DE SENTENÇA
NORMATIVA MODIFICADA EM
GRAU DE RECURSO
Ação rescisória. Ação de

meram ente exemplificativas

cumprimento. Inviabilidade.

- Súm. 407

Cabim ento de m andado de
segurança - Súm. 397

M O R A -S ú m . 13
MULTA
A r t 477, § 8o, da CLT.
Incidência. Reconhecimento
judicial da relação de
em prego - Súm. 462
MULTA CONVENCIONAL
Cobrança - Súm. 384
NÃO INTEGRAÇÃO A O SALÁRIO
Utilidades in natura. Energia
elétrica. Habitação. Cigarro.
Veículo - Súm. 367
NATUREZA JURÍDICA
Gorjetas. Repercussões - Súm.
354
Quebra de caixa - Súm. 247
NATUREZA SALARIAL
Gratificação por tem po de
serviço - Súm. 203
N O RM A COLETIVA
Categoria diferenciada.
Abrangência - Súm. 374
Jornada de trabalho. Lei. Escala
de 12 por 36. Validade Súm. 444
N O RM A PROGRAMÁTICA
Complementaçào de
aposentadoria. Petrobras. M a
nual de pessoal - Súm. 332
N O RM A REGULAMENTAR
A r t 468, C L T -S ú m . 51
Vantagens e opção pelo novo
regulamento - Súm. 51
N O T IF IC A Ç Ã O -S ú m . 16
Sábado. Recesso forense. Prazo
judicial - Súm. 262
N U U D AD E
Intimação. Pluralidade de

Ação rescisória. Violação do
a r t 7o, XXIX, C F /8 8 -S ú m .

advogados. Publicação em
nom e de advogado diverso

409

do indicado - Súm. 427

O M ISSÃO EM RECURSO DE
REVISTA
Embargos dedaratórios.
Predusão - Súm. 184
O M ISSÃO N O JULGADO
Embargos dedaratórios - Súm.
278
Ô N U S DA PROVA
Despedida - Súm. 212
FGTS. Diferenças. Recolhimento
- S ú m . 461
Médico, ô n u s da prova - Súm.
338
Vale-transporte - Súm. 460
OPÇÃO PELO REGIME
TRABALHISTA
Supressão das vantagens
estatutárias - Súm. 243
OPTANTE - Súm. 54
ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL
Contrária ao recurso de revista.
Inadmissibilidade.
Procedim ento sumaríssimo
- S ú m . 432
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS
Resasão contratual - Súm. 451
PEDIDO DE DEMISSÃO
Férias propordonais. Contrato
vigente há menos de um ano
- S ú m . 261
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO
Concessão do salário relativo
ao período exaurido.
Estabilidade provisória.
Inexistênria de julgamento

extra petita- Súm. 396
PENHORA EM DINHEIRO
M andado de segurança - Súm.
417
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PER ICU LO SID AD E-Súm . 39
PERÍODO DE DESLOCAMENTO
Portaria e o local de trabalho.
Tempo à disposição do
empregador. CIT - Súm. 429
PERTINÊNCIA NO PROCESSO DO
TRABALHO
Recurso adesivo. Correlação de
matérias - Súm. 283
PESSOAL DE O B R A S -S ú m . 58
PETIÇÃO INICIAL
Ação rescisória. Causa de pedir.
Ausénda de capitulação ou
capitulação errônea no art.
966 do CPC/2015 e no a rt
a r t 485 do CPC/73. Princípio

iura novit cúria - Súm. 408
Indeferimento. Instrução
obrigatória deficiente - Súm.
263
M andado de segurança. A r t
321 do CPC/2015. A r t 284,
CPC/73. Inaplicabilidade
- Súm. 415
PETROBRAS
Com plem entaçào de
aposentadoria. M anual de
pessoal. Norm a programática
- Súm. 332
PETROLEIROS
Lei n. 5.811/72. Tum o
ininterrupto de revezamento.
Horas extras e alteração da
jornada para horário fixo Súm. 391
PETRÓLEO
Trabalho noturno - Súm. 112
PLAN O COLLOR
Inexistência de direito
adquirido - Súm. 315
PLAN O DE CARGOS E SALÁRIOS
Descum prim ento - Súm. 452
PLAN O DE SAÚDE
Manutenção. Aposentadoria
por invalidez. Auxílio-doença
acidentário. Suspensão do
contrato de trabalho - Súm.
440
PLANOS ECONÔMICOS
Diferenças salariais. Lim ite Súm. 322
PLURALIDADE DE ADVOGADOS

Intimação. Publicação em
nom e de advogado diverso
do indicado. N ulidade - Súm.
427
PODER NORMATIVO DO TST
Condições de trabalho.
Inconstitucionalidade.
Dedsôes contrárias ao STF
- Súm. 190
POLICIAL MIUTAR
Reconhecimento de vínculo
em pregatício com empresa
privada - Súm. 386
POSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO
Alteração de tum o de trabalho.
Adicional noturno - Súm.
265
PRAZO
Ação rescisória - Súm. 99
Decisão recursal - Súm. 245
Judicial - Súm. 1
Judicial. N otificação ou intim a
ção em sábado. Recesso foren
se - Súm. 262
Prescrição - Súm. 156
Prescridonal. Total ou pardal.
Ação rescisória. Violação do
a r t 7o, XXIX CF/88. Matéria
infraconstitucional - Súm.
409
PRAZO RECURSAL
Ausência de expediente
forense. Feriado local.
Prorrogação. Comprovação.
Necessidade - Súm. 385
PRECLUSÃO
Embargos dedaratórios.
Om issão em recurso de
revista - Súm. 184
PRÉ-CONTRATAÇÃO DE HORAS
EXTRAS
Bancários - Súm. 199
PREPOSTO
Exigência da condição de
em pregado - Súm. 377
PREQUESTIONAMENTO
Ação rescisória. Violênda de lei
- Súm. 298

Alteração contratual.
Trabalhador urbano - Súm.
294
Bienal. Regime celetista para
estatutário. Extinção do
contrato - Súm. 382
Desvio de função e
reenquadram ento - Súm.
275
Intercorrente - Súm. 114
Interrupção. Ação trabalhista
arquivada - Súm. 268
Pardal. Com plem entaçào de
aposentadoria. Diferença Súm. 327
Pardal. Gratificação semestral.
Congelam ento - Súm. 373
P ra z o -S ú m . 156
Quinquenal - Súm. 308
Termo inicial. Ação de
cumprimento. Sentença
normativa - Súm. 350
Total. Com plem entaçào de apo
sentadoria. Parcela nunca
recebida - Súm. 326
PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILI
DADE
Recurso administrativo.
Depósito prévio da multa
administrativa - Súm. 424
PREVIDÊNCIA PR IV A D A -S ú m .
87
PRINCÍPIO IURA NO VITCURIA
Ação rescisória. Petição inicial.
Causa de pedir. Ausência de
capitulação ou capitulação
errônea no art. 966 do
CPC/2015 e no a r t 485 do
CPC/73 - S ú m . 408
PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO
Recurso de revista
fundam entado em
contrariedade a orientação
jurisprudencial. Inadmissibi
lidade - Súm. 432
PROCESSO DE EXECUÇÃO
Embargos. Adm issibilidade. Lei
n. 11.496, de 26.06.2007.

F G T S -S ú m . 362

Divergência de interpretação

Oportunidade. Configuração Súm. 297

de dispositivo constitucional
- S ú m . 433

PR E S C R IÇ Ã O -S ú m . 153

PROCESSO DO TRABALHO
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Aplicação subsidiária. Decisão
monocrática. Relator. A r t
932 do CPC/2015. A r t 557 do
CPC/73. Súm. 435
PROCURAÇÃO
Representação. Pessoa jurídica.
Invalidade. Identificação do
outorgante e de seu
representante - Súm. 456
PROCURADOR
União, Estados, M unicípios e
Distrito Federal, suas
autarquias e fundações
públicas. Representação
processual. Juntada de
instrumento de mandato Súm. 436
P R O FE S S O R -S ú m . 10
Repouso semanal remunerado.
Arts. 7o, § 2o, Lei n. 605/49, e
320, CLT - Súm. 351
PROPORCIONALIDADE
Aviso-prévio - Súm. 441
Com piem entação de
aposentadoria. Banespa Súm. 313
PRORROGAÇÃO
Experiência. Contrato de
trabalho - Súm. 188
Prazo recursal. Ausência de ex

públicos contratados sob a
égide da legislação
trabalhista - Súm. 319
Previsão em norm a coletiva.
Prevalência da legislação de
política salarial - Súm. 375
RECESSO FORENSE
Prazo judicial. Notificação ou
intimação em sábado - Súm.
262
RECOLHIMENTO
FGTS. Diferenças, ô n u s da
prova - Súm. 461
RECONHECIMENTO DE VÍNCULO
EMPREGATÍCIO C O M EMPRESA
PRIVADA
Policial M ilita r - S ú m . 386

e 127
Q UEBRA DE CAIXA
Ação rescisória. Sentença de
m érito - Súm. 412
Natureza jurídica - Súm. 247
QUITAÇÃO
Validade - Súm. 330
RADIOLOGISTA
Salário profissional. Lei n.
7.394/85 - S ú m . 358
READMISSÃO - Súm. 138
REAJUSTES SALARIAIS
("GATILHOS")
Aplicação aos servidores

sentença - Súm. 266
Fundamentado em
contrariedade a orientação
jurisprudencial. Inadmissibi
lidade. Procedimento
sum aríssim o - Súm. 432
N ulidade por negativa de
prestação jurisdicional Súm. 459
RECURSOS DE REVISTA E/OU DE
EMBARGOS
Com provação de divergência
jurisprudencial - Súm. 337

preceito. Interpretação
razoável - Súm. 221

Incidência - Súm. 462
R E C U R S O -S ú m . 23
Apelo que não ataca os
fundamentos da decisão
recorrida. Não conhecimento
- Súm. 422
Cabim ento - Súm. 126
Divergência jurisprudencial.
Especificidade - Súm. 296

Interposição antes da

QUADRO DE C A R R E IR A -S ú m . 19

de instrumento - Súm. 218
Adm issibilidade. Execução de

RELAÇÃO DE EMPREGO
M ulta do art. 477, § 8o, da CLT.

cal. Comprovação. Necessida

Decisão recursal - Súm. 217
P U N IÇ Ã O -S ú m . 77

Acórdão proferido em agravo

Conhecim ento - Súm. 333
Violação de lei. Indicação de

pediente forense. Feriado lo

Credenciam ento bancário.
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RECONHECIMENTO JUDICIAL DA

Fac-símile. Lei n. 9.800/99 Súm. 387

de - Súm. 385
PROVA DISPENSÁVEL
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publicação do acórdão
impugnado. Extemporaneidade - Súm. 434
Mandato. Irregularidade de
representação. Arts. 104 e 76,
§ 2o, do CPC/2015 - Súm.
383
RECURSO ADESIVO
Pertinência no processo do
trabalho. Correlação de
matérias - Súm. 283
RECURSO ADMINISTRATIVO
Pressuposto de adm issibilida
de. Depósito prévio da multa
administrativa - Súm. 424
RECURSO CONTRA SENTENÇA
NORMATIVA
Efeito su spensivo. C assação Súm. 279
RECURSO DE REVISTA

RECURSO ORDINÁRIO
Efeito devolutivo em
profundidade - Súm. 393
RECURSO ORDINÁRIO EM
M A N D AD O DE SEG URAN ÇA Súm. 201
REENQUADRAM ENTO
Prescrição - Súm. 275
REEXAME DE FATOS E PROVAS
Ação rescisória. Inviabilidade
- Súm. 410
REEXAME NECESSÁRIO
Fazenda Pública - Súm. 303
REGIME CELETISTA PARA
ESTATUTÁRIO
Extinção do contrato.
Prescrição bienal - Súm. 382
REGIME DE TRABALHO
Salário-hora. Cálculo. Aplicação
do divisor 200 - Súm. 431
REGISTRO
Médico. Ônus da prova - Súm.
338
REGULAM ENTO DA EMPRESA
Conversão em pecúnia.
Licença-prêmio - Súm.
186
REGULAM ENTO INTERNO DE
PESSOAL
Bandepe. Estabilidade aos
empregados - Súm. 345
RELATOR
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Aplicação subsidiária ao
processo do trabalho.
Decisão monocrática. Art.

SÁBADO
Bancário - Súm. 113
SALÁRIO

932 do CPC/2015. Art. 557 do

Com plessivo - Súm. 91

C P C /7 3 -S ú m .4 3 5

Correção monetária - Súm. 381

RENÚNCIA PELO EMPREGADO
Aviso-prévio - Súm. 276
REPERCUSSÃO NOS CONTRATOS
DE TRABALHO
Sentença normativa. Convenção
ou acordo coletivos. Vigência
- Súm. 277
REPERCUSSÕES
G o rje tas. N a tu re za ju ríd ic a Súm. 354
Gratificação semestral - Súm.
253
REPOUSO
Intervalo intrajornada - Súm.
437
REPOUSO REM UNERAD O
Horas extras. Cálculo - Súm.
172
REPOUSO SEM ANAL
Cálculo. Gratificações por
tem po de serviço e
produtividade - Súm. 225
REPOUSO SEM ANAL
REM UN ERAD O
Professor. Arts. 7o, § 2o, Lei n.
605/49, e 320, C L T -S ú m .
351
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL
Pessoa jurídica. Procuração.
Invalidade. Identificação do
outorgante e de seu
representante - Súm. 456
Procurador da União, Estados,

Corrigido. Indenização
adicional. Verbas rescisórias
- Súm. 314
Diárias de viagem - Súm. 101
Empresa. Cessação de
atividades - Súm. 173
SALÁRIO-FAMÍLIA
Termo inidal da obrigação - Súm.
254
Trabalhador rural - Súm. 344
SALÁRIO-HORA
Regime geral de trabalho. Cálcu
lo. Aplicação do divisor 200 Súm. 431
SALÁRIO P R O FISSIO N A L-S úm .
143
Radiologista. Lei n. 7394/85
- Súm. 358
SALÁRIO-UTILIDADE
Alim entação - Súm. 241
Percentuais - Súm. 258
SAT
Contribuição. Competência da
Justiça do Trabalho - Súm.
454
SEGURO-DESEM PREGO
Competência da Justiça do
Trabalho. Direito à
indenização por não
liberação de g u ia s -S ú m .
389
SENTENÇA DE MÉRITO
Ação rescisória. Cabimento. De-

M unicípios e Distrito Federal,

cisào hom ologatória de adju

suas autarquias e fundações

dicação, de arremataçáo e de

públicas. Juntada de
instrumento de mandato Súm. 436

cálculos - Súm. 399
Ação rescisória. Decisão de TRT
em agravo regimental

RESCISÃO DO CONTRATO - Súm.
69

confirm ando decisão
m onocrática do relator.

RESPONSABILIDADE PELO PAGA
MENTO

Indeferimento da petição
inicial. Cabimento - Súm. 411

Descontos previdendários e
fiscais. Com petênda. Forma
de cálculo - Súm. 368
REVELIA
Atestado m édico - Súm. 122

Ação rescisória. Questão
processual - Súm. 412
SENTENÇA EXEQUENDA OMISSA
Ação rescisória. Descontos
legais. Fase de execução.

Inexistência de ofensa à coisa
julgada - Súm. 401
SENTENÇA NORMATIVA
Ação rescisória. Docum ento
novo. Dissídio coletivo Súm. 402
Convenção ou acordo coletivos.
Vigência. Repercussão nos
contratos de trabalho - Súm.
277
Prescrição. Ação de
cumprimento. Termo inicial
- S ú m . 350
SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOSúm. 24
SERVIÇO MÉDICO DA EMPRESA
A bono de faltas - Súm. 282
SERVIÇO SU P LE M E N T A R -S ú m .
45
SINDICATO
Substituição processual.
Convenção e acordo
coletivos - Súm. 286
SOBREAVISO
Aplicação da CLT - Súm. 428
Eletricitários - Súm. 229
SOCIEDADE DE ECONOM IA
MISTA
Custas - Súm. 170
SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO
E V E N T U A L -S ú m . 159
SUBSTITUIÇÃO PELO
PAGAMENTO DAS HORAS
REDUZIDAS DA JORNADA DE
TRABALHO
Aviso-prévio - Súm. 230
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
Sindicato. Convenção e acordo
coletivos - Súm. 286
SUPERVENIÊNCIA DE
AUXÍLIO-DOENÇA
Aviso-prévio. Indenizado.
Efeitos - Súm. 371
SUPLENTE
CIPA. Garantia de emprego.
CF/88 - Súm. 339
SUPRESSÃO DAS VANTAGENS ES
TATUTÁRIAS
Opção pelo regime trabalhista
- Súm. 243
TAREFEI RO
Férias - Súm. 149
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TELEFONISTA
A r t 227 e parágrafos, CLT.
Aplicabilidade - Súm. 178
TEM PO À DISPOSIÇÃO DO
EMPREGADOR
CLT. Período de deslocam ento
entre a portaria e o local de
trabalho - Súm. 429
TEM PO DE S E R V IÇ O -S ú m . 52
Horas in rtinere - Súm. 90
TERÇO CONSTITUCIONAL
Férias - Súm. 328
TERM O DE CONCILIAÇÃO
Ação rescisória - Súm. 259
TERM O INICIAL
Da obrigação. Salário-família
- Súm. 254
Prescrição. Ação de
cumprimento. Sentença
normativa - Súm. 350
Juros de mora e atualização mo
netária. Danos m orais - Súm.
439
TESTEM UNHA
Ação contra a mesma
redam ada. Suspeiçào - Súm.
357
TRABALHADOR RURAL
Salário-família - Súm. 344
TRABALHADOR URBANO
Alteração contratual. Prescrição
- Súm. 294
TRABALHO EM D OM INGOS E
FERIADOS, N ÃO CO M PEN SA
DO - Súm. 146
TRABALHO NOTURNO
Petróleo - Súm. 112
TR A N S FE R Ê N C IA -Súm . 29
TRÂNSITO EM JULGADO

D edsão resdndenda. Ação
resdsória. Comprovação.
Efeitos - Súm. 299
TRÂNSITO EM JULGADO DA
SENTENÇA NORMATIVA
Ação de cum prim ento - Súm.
246
TRT
Conflito negativo. Competência
fundonal. Vara do Trabalho
de idêntica região. Não
configuração - Súm. 420
TURNO ININTERRUPTO DE
REVEZAMENTO
Fixação de jornada de trabalho
mediante negodaçáo
coletiva. Validade - Súm.
423
Intervalos intrajom ada e
semanal - Súm. 360
Petroleiros. Lei n. 5.811/72.
Horas extras e alteração da
jornada para horário fixo Súm. 391
TUTELA PROVISÓRIA
Ação resdsória - Súm. 405
UTILIDADES IN NATURA
Habitação. Energia elétrica.
Veículo. Cigarro. Não
integração ao salário - Súm.
367
VACÂNCIA DO C A R G O -S ú m .
159
VALE-TRANSPORTE
ô n u s da prova - Súm. 460
VALOR
Indenização adirional - Súm.
242
VERBAS RESCISÓRIAS
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Indenização adicional. Salário
corrigido - Súm. 314
VANTAGENS E O PÇÃO PELO
NOVO REGULAM ENTO
A r t 468 da C L T -S ú m . 51
Norm a regulamentar - Súm. 51
VARA DO TRABALHO DE
IDÊNTICA REGIÃO
Conflito negativo. Com petênaa
funcional. TRT. Não
configuração - Súm. 420
VERBAS TRABALHISTAS
Inadimplemento - Súm. 445
VEÍCULO
Utilidades in natura. Energia
elétrica. Habitação. Cigarro.
Não integração ao salário Súm. 367
V IG IA -S ú m . 65 e 140
Portuário. Terminal privativo.
Não obrigatoriedade de
requisição - Súm. 309
V IG ILA N T E -S ú m . 257
Alçada recursal - Súm. 356
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE
N O R M A JURÍDICA
Ação rescisória de ação
rescisória.lndicaçào da
mesma norm a jurídica
apontada na resdsória
primitiva - Súm. 400
Recursos de revista e/ou de
embargos. Indicação de
preceito. Interpretação
razoável - Súm. 221
VIOLÊNCIA DE LEI
Ação rescisória. Prequestionamento - Súm. 298

QUESTÕES DE EXAMES DE ORDEM
E CONCURSOS

DIREITO DO TRABALHO
1) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) O empregado afastado por incapa
cidade laborativa, recebendo auxílio-docnça
previdenciário por trinta dias, tem garantido
legalmente o direito
A) à estabilidade provisória por, no mínimo,
doze meses após a cessação do auxílio-doença acidentário.
B) de exigir de seu empregador os depósitos do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
correspondentes ao período em que ficou
afastado.
C) de exigir de seu empregador o pagamento
de complementação do benefício previden
ciário para manter o valor do salário que re
cebia antes do afastamento previdenciário.
D) de gozar férias de trinta dias após período
de 12 (doze meses de vigência do contrato
de trabalho.

V. art.

131, 111, CLT; a rt 15, Lei n. 8 .0 3 6 /9 0 ;

a rt 28, § 9 o, Lei n. 8 .2 1 2 /9 1 ; art. 118, Lei n.
8 .2 1 3 /9 1 .

2) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Fernanda é contratada pela empre
sa Master, a título temporário, com base na Lei

n. 6.019/74, pelo prazo certo de 3 meses. Quan
do do término deste período e ciente de que o
empregador não pretende renovar o contrato, ela
informa que se encontra grávida de 6 semanas.
A respeito do caso proposto, de acordo com
o entendimento do TST, assinale a afirmativa
correta.
A) Fernanda pode ter o contrato extinto por
que o pacto foi feito a termo, de modo que
no seu implemento a ruptura se impõe.
B) Fernanda não poderá ser dispensada, pois,
em razão da gravidez, possui garantia no
emprego, mesmo sendo o contrato a termo.
C) Fernanda poderá ser desligada porque a na
tureza jurídica da ruptura não será resilição
unilateral, mas caducidade do contrato.
D) Fernanda não pode ter o contrato rompido,
pois em razão da gravidez tem garantia no
emprego durante 12 meses.

V. Súm ula n. 2 4 4 , TST.
3)
(OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Uma empresa contrata plano de
saúde para os seus empregados, sem custo para
os mesmos, com direito de internação em quar
to particular. Posteriormente, estando em difi
culdade financeira, resolve alterar as condições
do plano para uso de enfermaria coletiva, em

CLT INTERPRETADA

substituição ao quarto particular. Após a alte
ração, um empregado é contratado, passa mal
e exige da empresa sua internação em quarto
particular.
Diante dessa situação, assinale a afirmativa
correta.
A) O empregado está correto, pois não pode
haver alteração contratual que traga male
fício ao trabalhador, como foi o caso.
B) O empregado está errado, pois sua contra
tação já ocorreu na vigência das novas con
dições, retirando o direito ao quarto parti
cular.
C) O empregado está correto, pois as vantagens
atribuídas à classe trabalhadora não podem
retroceder, sob pena de perda da conquista
social.
D) O empregado teria direito ao quarto parti
cular se comprovasse que a doença teve ori
gem antes de ser contratado e antes da alte
ração das condições do plano de saúde.

EXAMES DE ORDEM E CONCURSOS
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B) Participação nos lucros ou resultados.
C) Adicional por atividade penosa.
D) Licença-paternidade.
V. arts. 185 e 2 0 8 , Lei n. 8 .1 1 2 /9 0 ; Lei n.
1 0 .1 0 1 /2 0 0 0 ; a rt I o, Lei n. 1 2 .50 6/2 011 .

6) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Em determinada reclamação tra
balhista o juiz, à luz das provas produzidas,
considera que a natureza jurídica da extinção
contratual foi culpa recíproca (de ambas as
partes).
Para a hipótese, as alternativas a seguir apre
sentam direitos deferidos ao trabalhador, à ex
ceção de uma. Assinale-a.
A) Metade do aviso-prévio.
B) Metade do 13° salário proporcional.
C) Seguro-desemprcgo.
D) Indenização de 20% sobre o FGTS.
V. a r t 4 8 4 , CLT; a rt 2 o, Lei n. 7 .9 9 5 /9 0 ; art.
18, § 2 o, Lei n. 8 .0 3 6 /9 0 ; S úm ula n. 14, TST.

V. arts. 4 4 2 e 4 6 8 , CLT; S úm ula n. 51, TST.

4) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Adriana submete-se a um ato edu
cativo supervisionado, desenvolvido no am
biente de trabalho, que visa à preparação para
o trabalho produtivo daqueles que estejam fre
quentando o ensino regular em instituições de
educação superior, educação profissional, en
sino médio, da educação especial e dos anos fi
nais do ensino fundamental.
Logo, pode-se dizer que Adriana é uma

7) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Rodrigo foi admitido pela empre
sa Dona Confecções, a título de experiência,
por 45 dias. No 35° dia após a admissão, Ro
drigo foi vítima de um acidente do trabalho de
média proporção, que o obrigou ao afastamen
to por 18 dias. De acordo com o entendimento
do TST:

A) Rodrigo não poderá ser dispensado pois, em
razão do acidente do trabalho, possui garan
tia no emprego, mesmo no caso de contra
A) estagiária.
to a termo.
B) aprendiz.
B) O contrato poderá ser rompido porque foi
C) cooperativada.
realizado por prazo determinado, de forma
que nenhum fator, por mais relevante que
D) empregada.
seja, poderá elastecê-lo.
V. arts. 3 o, 4 0 2 e 4 0 3 , CLT; a rt 3 o, Lei n.
C) Rodrigo poderá ser desligado porque a na
5 .7 6 4 /7 1 ; a r t I o, Lei n. 1 1 .7 8 8 /2 0 0 8 .
tureza jurídica da ruptura não será resilição
5) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
unilateral, mas caducidade contratual, que
FGV/2013) Os direitos constitucionais relacio
é outra modalidade de rompimento.
nados a seguir já foram regulamentados por D) Rodrigo não pode ter o contrato rompido
Lei, à exceção de um. Assinale-o.
no termo final, pois em razão do acidente
do trabalho sofrido, terá garantia no empre
A) Aviso-prévio proporcional ao tempo de ser
go até 5 meses após o retorno, conforme I,ei
previdenciária.
viço.

1088

|

EXAMES DE ORDEM E CONCURSOS

V. Súm ula n. 37 8, III, TST.

8) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) A empresa Gomes Sardinha Mó
veis Ltda. é procurada por um jovem portador
de deficiência, que tem 30 anos e deseja ser con
tratado como aprendiz de marceneiro. A em
presa tem dúvida sobre a possibilidade legal
dessa contratação.
A partir do caso relatado, assinale a afirma
tiva correta.
A) Não se aplica a idade máxima ao aprendiz
portador de deficiência, de modo que a con
tratação é possível.
B) A idade máxima do aprendiz é de 24 anos,
não havendo exceção, pelo que não é possí
vel a contratação.
C) Havendo autorização da Superintendência
Regional do Trabalho, o jovem poderá ser
contratado como aprendiz, haja vista sua si
tuação especial.
D) Não existe idade máxima para a contrata
ção de aprendizes, daí porque, em qualquer
hipótese, a admissão é possível.
V. art. 4 2 8 , caput e §§ 5o e 6 o, CLT.

9) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Paulo, motorista de ônibus, man
tém contrato de trabalho com a empresa Trans
porte Seguro S/A, no qual há estipulaçâo es
crita de que o motorista envolvido em acidente
de trânsito será descontado pelas avarias e pre
juízos causados. Em um dia comum, Paulo ul
trapassou o sinal vermelho c colidiu com veí
culo que vinha do outro lado do cruzamento.
Não houve vítimas, mas os veículos ficaram
impedidos de trafegar em razão das avarias e
o coletivo foi multado por avanço de sinal. A
empresa entendeu por bem descontar do sa
lário de Paulo o conserto do ônibus, bem como
as despesas com o conserto do veículo de pas
seio.
Diante disso, assinale a afirmativa correta.

CLT INTERPRETADA

B) A empresa agiu de forma incorreta, pois só
poderia descontar um dos danos, pois todos
os descontos acarretaram bis in idem .
C) A empresa agiu corretamente, pois Paulo
agiu com culpa e havia previsão contratual
para tanto.
D) A empresa agiu de forma incorreta, pois não
houve dolo por parte do empregado e é dela
o risco do negócio. Logo, o desconto é des
cabido.
V. a r l 4 6 2 , § I o, CLT.

10) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Marco Aurélio é advogado empre
gado em um escritório de advocacia, com CTPS
assinada, tendo acertado na contratação a de
dicação exclusiva. Num determinado mês, Mar
co cumpriu jornada de 2“ a 6“ feira das 12:00
às 21:00 h com intervalo de uma hora para re
feição.
Com base no caso apresentado, assinale a
afirmativa correta.
A) Não haverá pagamento de adicional notur
no porque a jornada não ultrapassou as
22:00 h.
B) Marco tem direito ao adicional noturno de
25% sobre a jornada compreendida entre
20:00 e 21:00 h.
C) Marco tem direito a horas extra, sendo as
sim reputadas as que ultrapassam a 4a hora
diária, com acréscimo de 50%.
D) Marco tem direito ao adicional noturno de
20% sobre a jornada compreendida entre
20:00 e 21:00 h.
V. a rt 7 o, IX, CF; a r t 75, Lei n. 8 .2 1 2 /9 1 .

11) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) FélLx trabalhou na empresa Só Pa
tinhas Pet Shop de 03.01.2011 a 15.06.2011,
quando recebeu aviso-prévio indenizado. Em
10.07.2013 procurou a comissão de concilia
ção prévia de sua categoria, reclamando con
tra a ausência de pagamento de algumas horas
extras. A sessão foi designada para 20.07.2013,
A) A empresa agiu de forma incorreta, pois não mas a empresa não compareceu.
poderia descontar nada de Paulo, dado o
Munido de declaração neste sentido, Félix
princípio da intangibilidade salarial.
ajuizou reclamação trabalhista em 22.07.2013

CLT INTERPRETADA

postulando as referidas horas extraordinárias.
Em defesa, a ré arguiu prescrição bienal.
A partir dessa situação, assinale a afirmati
va correta.
A) Ocorreu prescrição porque a ação foi ajui
zada após dois anos do rompimento do con
trato.
B) Não se cogita de prescrição no caso apre
sentado, pois com o ajuizamento da deman
da perante a Comissão de Conciliação Pré
via, o prazo prescricional foi suspenso.
C) Está prescrito porque o período do aviso-prévio não é computado para a contagem
de prescrição, pois foi indenizado, e a apre
sentação de demanda na Comissão de Con
ciliação Prévia não gera qualquer efeito.
D) Não se cogita de prescrição no caso apre
sentado, pois com o ajuizamento da deman
da perante a Comissão de Conciliação Pré
via, o prazo foi interrompido.
tf arts. 11, II, e 625-G, CLT.
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1/3. Poderá ainda sacar o FGTS, mas sem di
reito à indenização de 40%.
D) A empresa será obrigada a ressarcir Bernar
do dos prejuízos que a este deu causa, além
de ser obrigada a pagar, pela metade, todos
os direitos como sc fosse uma dispensa sem
justa causa - aviso-prévio, 13° proporcio
nal, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e
20% sobre o FGTS.
tf art 481, CLT.
13) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) O
FGTS

A) deverá ser depositado durante o período em
que o empregado está licenciado em virtu
de de ter sofrido um acidente do trabalho.
B) beneficia também os trabalhadores even
tuais.
C) em caso de despedida do empregado por
força maior reconhecida pela Justiça do Tra
balho, não sofre incidência de multa.
D) não é recolhido nos contratos de aprendi
zagem.
12)
(OAB/X1 Exame de Ordem Unificado/E) não é assegurado ao empregado público con
FGV/2013) Bernardo é contratado a título de
tratado sem concurso público, mesmo que
experiência para exercer a função de auxiliar
lhe seja reconhecido o direito à percepção
de almoxarife, com prazo de 60 dias. Em seu
dos salários pela Justiça do Trabalho.
contrato consta uma cláusula assecuratória do
tf arts. 15, caput e § 5 o, 18, §§ 2 o e 7 o, Lei n.
direito recíproco de rescisão. Quarenta dias de
8 .0 3 6 /9 0 .
pois do início do contrato, a empresa manifes
ta desejo de não mais permanecer com Bernar
14) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) O
do em seus quadros.
TST, a respeito da compensação de jornada de
Diante disso, e considerando a legislação de trabalho, entende que
regência, assinale a afirmativa correta.

A) Bernardo não terá direito a qualquer indeni
zação por tratar-se de contrato de experiên
cia, de modo que sabia que a qualquer mo
mento poderia ter o pacto rompido.
B) Bernardo terá direito de receber aviso-prévio e sua integração para todos os fins, além
dos proporcionais de 13° salário, férias acres
cidas de 1/3, saque do FGTS e indenização
de 40% sobre o FGTS.
C) Bernardo receberá como indenização me
tade dos dias que faltavam para o término
do contrato - 20 dias - , além dos propor
cionais de 13° salário e férias acrescidas de

A) o descumprimento das exigências legais para
a compensação de jornada fará com que o
valor da hora extraordinária sofra um acrés
cimo de 20 (vinte) por cento.
B) o ajuste pode ser feito verbalmentc ou por
escrito, através de acordo individual.
C) o banco de horas pode ser instituído por
acordo individual escrito ou por negociação
coletiva.
D) o desrespeito às exigências legais para a com
pensação de jornada importa em repetição
do pagamento das horas excedentes à jornada
normal diária, mesmo que não ultrapassa
da a jornada máxima semanal.
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E) a norma coletiva pode vedar o acordo indi
vidual.
V. Súm ula n. 8 5 , lle lll,T S T .

15) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) A
respeito da suspensão c da interrupção do con
trato de trabalho, é correto afirmar:
A) A suspensão do empregado por mais de 15
(quinze) dias consecutivos importa na res
cisão injusta do contrato de trabalho.
B) A percepção do auxílio-doença pelo empre
gado faz com que ocorra a interrupção do
contrato de trabalho.
C) O empregado poderá deixar de comparecer
ao serviço, sem prejuízo do salário, por até
5 (cinco) dias consecutivos em virtude de
casamento.
D) O empregado poderá deixar de comparecer
ao serviço, sem prejuízo do salário, nos dias
em que estiver comprovadamente realizando
provas de exame vestibular para ingresso em
estabelecimento de ensino superior.
E) O período de afastamento do empregado
para cumprir as exigências do serviço mili
tar obrigatório, quanto aos deveres do re
servista, é considerado como de suspensão
do contrato de trabalho.
V. arts. 4 7 3, II, VI e VIII, e 47 4, CLT.

16) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) O
entendimento do TST a respeito da realização
da prova pericial traduz-se na afirmativa:
A) Dependendo do agente nocivo, a perícia para
a caracterização e a classificação da insalubridade c da periculosidadc deverá ser feita
exclusivamente por um engenheiro do tra
balho.
B) A parte vencedora no objeto da perícia tem
direito a ser reembolsada dos gastos que efe
tuou com a contratação de um perito assis
tente.
C) Quando a parte beneficiária da assistência
judiciária gratuita for sucumbente no obje
to da perícia, o pagamento dos honorários
periciais ficará sob a responsabilidade do Estado-membro em que estiver localizado o

CLT INTERPRETADA

órgão trabalhista em que o processo se de
senvolve.
D) Caso seja apurado através de perícia que os
serviços prestados pelo empregado são pre
judiciais à sua saúde ou integridade física,
mas tenha sido constatada a presença de
agente insalubridade diverso do apontado
na inicial, não poderá ser reconhecido o di
reito à percepção do adicional para que não
ocorra ofensa à causa de pedir.
E) Quando o adicional de periculosidade é pago
por mera liberalidade da empresa é desne
cessária a realização de prova técnica para o
seu reconhecimento, uma vez que passa a
ser incontroverso que o trabalho é desem
penhado em condições perigosas.
V. art. 790-B, CLT; S ú m u la s ns. 2 9 3 e 3 4 1, TST;
O J s n s . 165, 3 8 7 e 4 0 6 , SDI-1.

17) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) Em
relação ao procedimento sumaríssimo, é cor
reto afirmar que:
A) Cada parte não poderá se valer de mais de
3 (três) testemunhas.
B) A citação por edital somente será realizada
quando o reclamante fizer a correta indica
ção do nome do reclamado.
C) O juiz terá total liberdade para determinar
as provas a serem produzidas.
D) Não é admissível a produção de prova peri
cial.
E) Somente serão produzidas na audiência de
instrução e julgamento as provas que foram
previamente requeridas.
1/ arts. 8 5 2 -B , II, 8 5 2 -D , e 8 5 2 -H , caput e
§ 4 o, CLT.

18) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) A
respeito da rescisão do contrato de trabalho, é
correto afirmar que:
A) Quando o empregado possui mais de 6 (seis)
meses de serviço o seu pedido de demissão
ou recibo de quitação somente será válido
quando feito com a assistência do respecti
vo sindicato ou perante a autoridade do Mi
nistério do Trabalho.

CLT INTERPRETADA

B) No instrumento de rescisão ou recibo de
quitação, qualquer que seja a causa ou for
ma de dissolução do contrato, deve haver a
especificação de cada parcela paga ao em
pregado, sendo válida a quitação apenas em
relação às parcelas especificadas e discrimi
nadas.
C) Quando for necessária a homologação da
rescisão do contrato de trabalho, o paga
mento a que fizer jus o empregado deverá
ser efetuado em até 10 (dez) dias a contar
da data da homologação.
D) Quando da homologação da rescisão do con
trato de trabalho poderá haver a compen
sação do valor correspondente a até 3 (três)
salários do empregado.
E) O órgão responsável pela assistência na ho
mologação da rescisão do contrato de tra
balho poderá cobrar do empregador até 5
(cinco) por cento do valor total devido ao
empregado a título de taxa assistencial.
V. a rt 477, §§ I o, 2 o, 4 o, 5o e 7 o, CLT.
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20) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) As
pessoas jurídicas de direito público, segundo o
entendimento do TST
A) não podem ser consideradas revéis, por de
fenderem interesses considerados indispo
níveis.
B) não se submetem à multa por atraso no pa
gamento das verbas rescisórias.
C) têm afastado o duplo grau de jurisdição obri
gatório na ação rescisória quando a decisão
desfavorável está em consonância com sú
mula do Tribunal Superior do Trabalho.
D) têm direito ao duplo grau de jurisdição
quando condenadas ao pagamento de qual
quer quantia de dinheiro.
E) têm o prazo em quádruplo para a oposição
de embargos de declaração.

V. Súm ula n. 3 0 3 , TST.
21) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) É
da competência da Justiça do Trabalho:

19)
(Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) OA) H abeas corpus e habeas data quando o ato
seguinte comando do Código de Processo Ci
questionado envolver matéria sujeita à sua
vil é considerado INCOMPATÍVEL com o Pro
jurisdição.
cesso do Trabalho, de acordo com entendimen B) Demanda envolvendo servidor público es
to sumulado pelo TST:
tatutário e exercício do direito de greve.
C) Mandado de segurança quando o ato ques
A) Os atos processuais realizar-se-ão nos pra
tionado envolver m atéria sujeita à sua
zos prescritos em lei. Quando esta for omis
jurisdição e conflito de competência com o
sa, o juiz determinará os prazos, tendo em
Superior Tribunal de Justiça em matéria tra
conta a complexidade da causa.
balhista.
B) Quando os litisconsortes tiverem diferentes D) Mandado de injunção quando o ato ques
procuradores, ser-lhes-ão contados em do
tionado envolver matéria sujeita à sua juris
bro os prazos para contestar, para recorrer
dição e ações de indenização por dano mo
ral ou patrimonial decorrentes da relação
e, de modo geral, para falar nos autos.
de trabalho.
C) Salvo disposição em contrário, computar-se-ão os prazos, excluindo o dia do come E) Ações sobre representação sindical, entre
ço e incluindo o do vencimento.
sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores,
D) Não havendo preceito legal nem assinação
e entre sindicatos e empregadores e ações
pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para
relativas às penalidades tributárias e admi
a prática de ato processual a cargo da parte.
nistrativas impostas aos empregadores por
E) Decorrido o prazo, extingue-se, indepen
órgãos de fiscalização.
dentemente de declaração judicial, o direi
V. a r t 114, IV, CF.
to de praticar o ato, ficando salvo, porém, à
parte provar que não o realizou por justa
22) (Procurador-SP/Nível I/FCC/2012) O
causa.
TST, a respeito do mandado de segurança, en
V. OJ n. 3 1 0, TST.
tende que

1092

|

EXAMES DE ORDEM E CONCURSOS

A) é cabível mandado de segurança mesmo que
a decisão judicial impugnada tenha transi
tado em julgado.
B) na contagem do prazo decadencial para a
impetração do mandado de segurança é con
siderado como ato coator o primeiro cm que
se firmou a tese hostilizada e não aquele que
a ratificou.
C) é possível que o empregado e o empregador
impetrem mandado de segurança indepen
dentemente da presença de um advogado,
por força do;'«s postulandi.
D) quando a petição de impetração do manda
do de segurança não for acompanhada dos
documentos necessários para a demonstra
ção do direito líquido e certo alegado, o juiz
determinará que o impetrante faça a junta
da dos mesmos no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de indeferimento da petição ini
cial.
E) para a desconstituição de penhora é possí
vel utilizar, ao mesmo tempo, os embargos
de terceiro e o mandado de segurança.

CLT INTERPRETADA

B) O empregador fica obrigado a respeitar a
garantia no emprego, mesmo que seja in
formado deste fato após a ruptura da interlocução social, devendo readmiti-la.
C) O empregador tem de respeitar a garantia,
ainda que seja comunicado posteriormen
te da candidatura da empregada, desde que
isso ocorra enquanto o pacto laborai estiver
em vigor.
D) A empresa não precisa respeitar a garantia
no emprego porque o prazo legal não foi ob
servado, de modo que isso não a vincula.
Ademais, ignorando a garantia da emprega
da, a empresa não teria agido de má-fé.
V. a rt 5 4 3 , § 5 o, CLT; Súm ula n. 3 6 9 , TST.

24) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Paulo foi contratado pela empresa
XPTO Ltda. para trabalhar como vigilante com
jornada de trabalho pelo sistema de escala 12
x 36 (doze horas de trabalho por trinta e seis
de descanso), estipulada em norma coletiva.
Há um ano trabalhando, dois feriados nacio
V. a r t 4 2 5 , C L T ;a rt 6 o, § I o, Lei n. 1 2 .0 1 6 /2 0 0 9 ; nais recaíram em dias de sua escala.
Súm ula n. 33, TST; OJ n. 127, SDI-2.
Diante do exposto, assinale a afirmativa cor
reta.
23)
(OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Para que a garantia no emprego em A) Paulo tem direito a receber em dobro os dias
razão da candidatura do empregado a dirigen
de feriado trabalhados.
te sindical se consolide, a CLT dispõe no art. B) Paulo não deverá receber os dias de feriado
543, § 5o que: “Para os fins deste artigo, a enti
trabalhados, pois os mesmos foram com
dade sindical comunicará por escrito à empre
pensados no sistema de escala.
sa, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, o dia e C ) Paulo deverá receber os dias trabalhados de
a hora do registro da candidatura do seu em
forma simples, não se considerando traba
pregado e, em igual prazo, sua eleição e posse,
lho extraordinário normal em decorrência
fornecendo, outrossim, a este comprovante no
do sistema de escala.
mesmo sentido”.
D) Paulo não deverá receber os dias de feriado,
pois são equivalentes ao descanso semanal
Gislene registrou sua candidatura a dirigente
sindical, na condição de Vice-presidente na cha
remunerado.
pa, mas o sindicato não comunicou tal fato ao
V. a r t 6 o, § 3 o, d o regulam ento q u e acom panha
seu empregador que, ignorando a situação, con
o D ecreto n. 2 7 .0 4 8 /4 9 .
cedeu aviso-prévio à empregada 10 dias depois.
Nessa hipótese, de acordo com o entendi
25) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
mento do TST, assinale a afirmativa correta.
FGV/2013) Godoffedo ajuizou reclamação tra
balhista, dizendo-se vítima de discriminação,
A) O empregador, a seu critério, aceitará ou não já que a empresa para a qual trabalhava o dis
a justificativa tardia da empregada que se pensou no mês em que ele completou 60 anos
candidatou a dirigente sindical e mantém de idade, o que acontecia rigorosamente com
todos os empregados que alcançavam esta ida
seu contrato de trabalho.

CLT INTERPRETADA

de. Alega que essa é uma odiosa e inconstitu
cional política não escrita da empresa.
Caso comprovada a alegação de Godofredo
sobre a dispensa discriminatória e à luz da Lei
n. 9.029/95, é correto afirmar que
A) como portador de garantia no emprego, Go
dofredo deve requerer sua reintegração, úni
co direito que lhe é assegurado.
B) o empregado pode optar entre o retorno e
a percepção em dobro do período de afas
tamento.
C) uma vez que Godofredo não tem estabilida
de, somente poderá pleitear indenização.
D) a dispensa em razão da idade não pode ser
considerada discriminatória nem ilegal, já
que é uma circunstância que atinge a todos.
V. arts. Io e 4o, Lei n. 9.029/95.
26) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Calçados Mundial S.A. contratou
duas empresas distintas para a prestação de ser
viços de limpeza e conservação nas suas insta
lações. Maria é empregada de uma das tercei
rizadas, exerce a função de auxiliar de limpeza
e ganha salário de R$ 1.150,00. Celso é empre
gado da outra terceirizada, exerce a mesma fun
ção que Maria, trabalha no mesmo local, e ga
nha R$ 1.020,00 mensais.
A partir do caso apresentado, assinale a afir
mativa correta.
A) Celso poderá requerer o mesmo salário que
Maria, pois na hipótese pode-se falar em
empregador único.
B) Impossível a equiparação salarial, mas se ou
tro direito for violado, a empresa tomadora
dos serviços terá responsabilidade solidária.
C) Viável a equiparação desde que Maria e Cel
so trabalhem no mínimo dois anos nas ins
talações do tomador dos serviços.
D) Não será possível a equiparação salarial en
tre Maria e Celso porque os respectivos em
pregadores são diferentes.
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mas, tendo dificuldade em arregimentar traba
lhadores em razão da distância até o canteiro
de obras, resolve contratar estrangeiros em si
tuação irregular no país, inclusive porque eles
concordaram em não ter a carteira profissio
nal assinada c receber valor inferior ao piso da
categoria.
A contratação, na hipótese apresentada, con
templa um caso de
A) trabalho proibido.
B) trabalho ilícito.
C) trabalho escravo.
D) trabalho válido.
2 8 ) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Eugênio é policial militar ativo e
cumpre escala de 24x72 horas no seu batalhão.
Nos dias em que não está de plantão, trabalha
em um supermercado como segurança, rece
bendo ordens do gerente e um valor fixo men
sal, jamais se fazendo substituir na prestação
do labor. Nesse caso, de acordo com a jurispru
dência consolidada do TST, assinale a afirma
tiva correta.

A) Por ser servidor público militar, Eugênio não
poderá ter o vínculo empregatício reconhe
cido, mesmo que presentes os requisitos da
CLT, pois trata-se de norma de ordem pú
blica.
B) Caso tenha o vínculo empregatício reconhe
cido em juízo, isso impede que a Administra
ção Pública aplique qualquer punição a Eu
gênio, pois ele realizou um trabalho lícito.
C) Trata-se de trabalho ilícito que, portanto,
não gera vínculo empregatício e credencia
a administração a aplicar imediata punição
ao servidor.
D) Eugênio poderá ser reconhecido como em
pregado, desde que presentes os requisitos
legais, ainda que sofra a punição disciplinar
prevista no Estatuto do Policial Militar.
V. a r t 3 o, CLT; Súm ula n. 3 8 6 , TST.

V. a rt 4 6 1 , CLT.

(OAB/X1II Exame de Ordem Unificado/
FGV/2014) ABC Manutenção e Limpeza mante
ve contrato de fornecimento de mão de obra de
limpeza com Aeroportos Brasileiros, empresa
29)

2 7 ) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Uma grande empreiteira vence a li
citação para construção de uma hidrelétrica,
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pública federal. Por ocasião da ruptura do con
trato entre as empresas, Paulo, funcionário da
ABC Manutenção e Limpeza, e que prestava ser
viços para Aeroportos Brasileiros, foi dispen
sado sem receber as verbas rescisórias. Ajuizou
ação trabalhista cm face de ambas as empresas,
sendo a empregadora revel. A tomadora dos ser
viços apresentou defesa com robusta documen
tação, demonstrando a efetiva fiscalização do
cumprimento do contrato e de aspectos legais,
sendo certo que o contrato foi cancelado justa
mente em razão desta fiscalização.
Diante deste caso, assinale a afirmativa cor
reta.
A) A empresa pública federal responde solida
riamente por força da terceirização.
B) A empresa pública federal responde subsidiariamente por força da terceirização, haja
vista o inadimplemento das obrigações tra
balhistas por parte do empregador.
C) A empresa pública federal é parte ilegítima
para figurar no polo passivo da demanda
porque não tem vínculo de emprego com
Paulo.
D) A empresa pública federal não responde pelo
inadimplemento das verbas trabalhistas por
que sua responsabilidade não decorre do
simples inadimplemento contratual, tendo
ficado provado, no caso, que houve efetiva
fiscalização por parte da tomadora dos ser
viços.

CLT INTERPRETADA

B) Helena não receberá aviso-prévio propor
cional.
C) Helena receberá aviso-prévio proporcional
na razão de 42 dias.
D) Helena receberá aviso-prévio proporcional
cm razão da ultratividadc da norma mais
benéfica e pelo princípio da proteção.
V. art. I o, Lei n. 1 2 .5 0 6 /2 0 1 1 ; S úm ula n. 44 1,
TST.

31) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Uma empresa, em consenso com
os seus empregados e com a chancela do sin
dicato, realiza um acordo coletivo com prazo
de vigência indeterminado.
Com relação a esse caso, assinale a afirma
tiva correta.
A) O instrumento é inválido naquilo que ultra
passar dois anos, prazo máximo de vigência
deste instituto.
B) O acordo é integralmente válido, já que fru
to da vontade da classe trabalhadora, que
possui poder de negociação.
C) Será válido o acordo desde que a Superinten
dência Regional do Trabalho o homologue,
já que a Lei é omissa a respeito do prazo.
D) O instrumento é inválido naquilo que ultra
passar quatro anos, prazo máximo de vigên
cia deste instituto.
V. a rt 614, § 3 o, CLT; OJ n. 32 2, SDI-1, TST.

32) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Maria, empregada de uma pa
30)
(OAB/XIII Exame de Ordem Unifica-nificadora, adotou uma criança em idade de
do/FGV/2014) Helena foi admitida em 12 de alfabetização. Quando da adoção, obteve a in
fevereiro de 2005 pela empresa Marca Refrige formação de que faria jus à licença-matemidaração Ltda. e dispensada sem justa causa em 07 de, daí decorrente. Em conversa com seu em
de julho de 2011. Com o advento da regula pregador, Maria foi informada que não desfru
mentação do aviso-prévio proporcional ao tem tava do mencionado beneficio. Na dúvida a
po de serviço (Lei n. 12.506, de 13 de outubro empregada requereu a licença-maternidade
de 2011), ela pretende o pagamento dessa nova junto ao INSS.
vantagem atribuída à classe trabalhadora.
Diante do caso apresentado, assinale a afir
A respeito desse caso, assinale a afirmativa mativa correta.
correta.
A) A duração da licença-maternidade de Ma
A) Helena receberá aviso-prévio proporcional
ria tem variação de acordo com a idade da
na razão de 45 dias.
criança adotada.
V. Súm ula n. 3 3 1 .V .T S T .

CLT INTERPRETADA

B) Maria não tem direito à licença-matemidade, pois se trata de adoção e a legislação não
prevê essa hipótese.
C) Maria tem direito à licença-maternidade de
120 dias, sem prejuízo do emprego e do sa
lário, independentemente da idade da crian
ça adotada.
D) Maria tem direito a duas semanas de licença-matemidade correspondentes ao período
de adaptação necessário na adoção.

V. arts. 3 9 2

e 392-A , CLT.

33) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) A empresa Infohoje Ltda. fir
mou contrato com Paulo, pelo qual ele presta
ria consultoria e suporte de serviços técnicos
de informática a clientes da empresa. Para tan
to, Paulo recebería 20% do valor de cada aten
dimento, sendo certo que trabalharia em sua
própria residência, realizando os contatos e tra
balhos por via remota ou telefônica. Paulo de
veria estar conectado durante o horário comer
cial de segunda a sexta-feira, sendo exigida sua
assinatura digital pessoal e intransferível para
cada trabalho, bem como exclusividade na área
de informática.
Sobre o caso sugerido, assinale a afirmativa
correta.
Paulo é prestador de serviços autônomo, não
tendo vínculo de emprego, pois ausente a
subordinação, já que inexistente fiscalização
efetiva física.
B) Paulo é prestador de serviços autônomo, não
tendo vínculo de emprego, pois ausente o
pagamento de salário fixo.
C) Paulo é prestador de serviços autônomo, não
tendo vínculo de emprego, pois ausente o
requisito da pessoalidade, já que impossível
saber se era Paulo quem efetivamente esta
ria trabalhando.
D) Paulo é empregado da empresa, pois pre
sentes todos os requisitos caracterizadores
da relação de emprego.

A)

V. arts. 3 o, 4 o e 6 o, parágrafo único, CLT.
34) (OAB/XIII Exame de Ordem Unifica do/FGV/2014) Os garçons e empregados do
restaurante Come Bem Ltda. recebem as gor
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jetas dadas pelos clientes, de forma espontânea,
uma vez que não há a cobrança obrigatória na
nota de serviço.
Diante da hipótese apresentada, assinale a
afirmativa correta.
A) As gorjetas integram a remuneração, mas
não servem de base de cálculo para o paga
mento do aviso-prévio, adicional noturno,
horas extras e repouso semanal remunera
do.
B) As gorjetas não integram a remuneração,
uma vez que são espontâneas, pois não há o
controle das quantias concedidas.
C) As gorjetas são integradas, para todos os efei
tos, na remuneração do empregado, reper
cutindo, assim, no pagamento de todos os
direitos trabalhistas.
D) As gorjetas integram a remuneração apenas
para efeitos de aviso-prévio trabalhado, adi
cional noturno, horas extras e repouso se
manal remunerado, pois as demais parcelas
não estão relacionadas com o dia a dia de
trabalho efetivo; não havendo trabalho, não
há gorjeta.

V. a r t 457, CLT; Súm ula n. 35 4, TST.
35)
(OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Jefferson é balconista numa loja
e, por determinação do empregador e necessi
dade do serviço, precisou trabalhar 8 horas em
um domingo. Agora Jefferson fará, na mesma
semana, a compensação dessas horas.
Sobre essa situação, assinale a opção correta.
A) Uma vez que as horas foram prestadas no
dia de domingo, a compensação deverá ser
feita em dobro, ou seja, em 16 horas.
B) Por imposição legal, as horas devidas devem
ser compensadas e pagas ao trabalhador,
com acréscimo de 100%, em função do seu
sacrifício.
Q A compensação deve ser feita pela hora sim
ples (8 horas), pois não deve ser confundi
da com o pagamento, que, no caso, recebe
ría acréscimo de 100%.
D) Se a empresa estivesse em dificuldade finan
ceira e não quisesse realizar a compensação,
poderia criar um banco de horas extras di
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retamente com o empregado, e lançar nelas
as horas extraordinárias.

V. Súm ula

n. 8 5 , TST.

36) (OAB/XIV Exame de Ordem Unifica do/FGV/2014) Em 2012, Maria Júlia foi con
tratada como estagiária de direito em uma em
presa pública federal, que explora atividade
bancária. Sua tarefa consistia em permanecer
parte do tempo em um caixa para receber o pa
gamento de contas de água, luz e telefone e, na
outra parte, no auxílio de pessoas com dificul
dade no uso dos caixas eletrônicos.
Com base na hipótese, assinale a opção cor
reta.
A) Trata-se de estágio desvirtuado que, assim,
gerará como consequência o reconhecimen
to do vínculo empregatício com a empresa,
com anotação da CTPS e pagamento de to
dos os direitos devidos.
B) Diante da situação, o Juiz do Trabalho po
derá determinar que o administrador res
ponsável pelo desvirtuamento do estágio pa
gue diretamente uma indenização a Maria
Júlia, haja vista o princípio constitucional
da moralidade.
C) Não há desvirtuamento de estágio porque,
tratando-se a concedente de uma institui
ção bancária, a atividade de recebimento de
contas e auxílio a clientes está inserida na
atividade do estagiário.
D) Não é possível o reconhecimento do víncu
lo empregatício, haja vista a natureza jurí
dica daquele que concedeu o estágio, que
exige a prévia aprovação em concurso pú
blico.

V. Súm ula

n. 3 6 3 , TST; OJ n. 3 6 6 , SDI-1, TST.

37) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Jerônimo trabalha na Metalúr
gica Pereira como soldador, com a seguinte jor
nada: de 2a a 6a feira, das 9h às 18h, com quatro
intervalos diários de quinze minutos, destina
dos à alimentação (das 9h45min às lOh, das
1lh45min às 12h, das 14h45min às 15h e das
16h30min às 16h45min).
Na hipótese em questão, de acordo com o
entendimento sumulado do TST,

CLT INTERPRETADA

A) o intervalo intrajornada mínimo de uma
hora foi respeitado, daí porque não há ho
ras extras a pagar.
B) o empregado terá direito ao pagamento de
uma hora extra diária pela concessão inade
quada da pausa alimentar.
C) a possibilidade de fracionamento do inter
valo intrajornada em 4 períodos depende de
autorização do Ministério do Trabalho e
Emprego.
D) se o fracionamento ou a supressão do inter
valo estivessem previstos em convenção co
letiva, a empresa estaria dispensada de pa
gar a hora extra.
1/ a rt 71, § 3 o, CLT.

38) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) O novo prefeito de Tribobó do
Oeste decidiu contratar quatro coveiros para o
cemitério público da cidade, o que fez direta
mente pelo regime celetista, sem a realização
de concurso público. Após um ano de traba
lho, os coveiros foram dispensados e ajuizaram
reclamação trabalhista, postulando férias ven
cidas mais 1/3, aviso-prévio, 13° salário e de
pósitos do FGTS, já que sempre receberam os
salários em dia.
Assinale a opção que contempla a(s) verba(s)
de direito a que os coveiros efetivamente fazem jus.
A) Todas as verbas indicadas, pois decorrem do
contrato de trabalho celetista.
B) Aviso-prévio, 13° salário e FGTS, por terem
efetivo cunho rescisório.
C) Apenas os depósitos de FGTS.
D) Apenas os depósitos de FGTS e férias ven
cidas mais 1/3, por ter o FGTS natureza sa
larial e as férias serem direito adquirido pelo
ano trabalhado.

V. Súm ula

n. 3 6 3 , STF.

39) (OAB/XIV Exame de Ordem Unifica do/FGV/2014) Dentre as opções listadas a se
guir, assinale aquela que indica o empregado
que já tem os dias de repouso remunerados em
seu salário, sem que haja o acréscimo da remu
neração do seu repouso semanal.
A) Germano, que é empregado horista.

CLT INTERPRETADA

B) Gabriela, que é empregada diarista.
C) Robson, que é empregado mensalista.
D) Diego, que é empregado comissionista puro.
V. art T , § 2o, Lei n. 605/49.
40) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Joana trabalha numa empresa
que se dedica a dar assessoria àqueles que de
sejam emagrecer. Em razão de problemas fa
miliares, Joana foi acometida por um distúr
bio alimentar e engordou 30 quilos. Em razão
disso, a empresa afirmou que agora ela não mais
apresentava o perfil desejado para o atendi
mento aos clientes, já que deveria ser o primei
ro exemplo para eles, de modo que a dispen
sou sem justa causa.
De acordo com a situação retratada e dian
te do comando legal, assinale a opção correta:
A) O empregador tem o direito potestativo de
dispensar a empregada sem justa causa, con
tanto que pague a indenização prevista em
Lei.
B) A situação retrata dispensa discriminatória,
ensejando, então, obrigatoriamente, a rein
tegração da obreira.
C) A situação retrata dispensa discriminatória,
podendo a empregada optar entre o retor
no ou a indenização em dobro do período
de afastamento.
D) A situação retrata dispensa discriminatória,
ensejando, então, obrigatoriamente, a inde
nização do período de estabilidade.
V. art 4o, Lei n. 9.029/95.
41) (Juiz do Trabalho/TRT-2- R./SP/Vuncsp/2014) Em relação ao dano moral e mate
rial, observe as proposições abaixo e responda a
alternativa que contenha proposituras corretas:
I. A responsabilidade por dano prevista no Có
digo Civil aplica-se em matéria trabalhista,
com apuração da responsabilidade contra
tual e extracontratual.
II. Responsabilidade subjetiva é a apurada con
forme fatores específicos de atribuição, em
função dos quais, quem provocou o dano
deverá ser responsável por ele, ainda que não
haja atuado dolosa ou culposamente.
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III. O dano material compreende o dano emer
gente e o lucro cessante, constituído de van
tagens que a vítima deixou de auferir du
rante certo período em virtude do dano.
IV. Não são cumuláveis as indenizações por da
no material c por dano moral oriundos do
mesmo fato.
V. Conforme entendimento sumular a Justiça
do Trabalho é competente para dirimir con
trovérsias referentes à indenização por dano
moral, quando decorrente da relação do tra
balho.
Está correta a alternativa:
A) I, III eV.
B) II, III e IV.
C) I, IV e V.
D) II, IV eV.
E) I, II e III.

V. art.

4 0 2 , CC; Súm ula n. 37, STJ; Súm ula n.

3 9 2 , TST.

42)
(Juiz do Trabalho/TRT-2« R./SP/Vunesp/2014) Em relação aos poderes do empre
gador, observe as proposições abaixo e respon
da a alternativa que contenha proposituras
corretas:
I. O poder diretivo é só do empregador e não
de seus prepostos, que apenas e tão somen
te cumprem as funções determinadas por
aquele.
II. Faz parte do poder diretivo do empregador
a sua função de controle das atividades pro
fissionais de seus empregados, possibilitan
do a revista aos pertences em geral, e em cer
tas situações, c com a devida cautela, à revista
íntima.
III. Se o empregado se utiliza, no horário de ser
viço, do e-m ail corporativo para enviar suas
mensagens particulares, o empregador, co
municando ao empregado a fiscalização, po
derá controlar os sites visitados, como tam
bém ter acesso às mensagens eletrônicas
enviadas e recebidas.
IV. O sistema jurídico brasileiro permite, de for
ma indistinta, tendo em vista o avanço da
tecnologia, o poder de direção do emprega
dor por meio de aparelhos eletrônicos.
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V. Não é nula a punição do empregado, não
precedida de inquérito ou sindicância inter
nos, quando inexistente na empresa norma
regulamentar com estas exigências.
Está correta a alternativa:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, III e IV.
D) I, II e V.
E) III, IV e V
V. Súm ula n. 77, TST.

43) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Quanto ao contrato de trabalho
por prazo determinado e indeterminado, apon
te a alternativa correta:
A) O contrato só será válido em se tratando de
serviço cuja natureza ou transitoriedade jus
tifique a predeterminação do prazo, inexis
tentes quaisquer outras hipóteses de prede
terminação do prazo.
B) Os contratos por prazo determinado, insti
tuídos por convenções e acordos coletivos
de trabalho, que, tácita ou expressamente,
forem prorrogados mais de uma vez, passa
rão a vigorar sem determinação de prazo.
C) O contrato de trabalho para obra certa, ou
de prazo determinado, transforma-se em
contrato por prazo indeterminado quando
prorrogado mais de uma vez dentro do pra
zo de dois anos.
D) É válido o contrato de experiência, por seu
caráter legal e por sua natureza transitória,
não sendo suspenso nem interrompido no
caso de empregada gestante ou acidente do
trabalho ocorrido durante sua vigência.
E) Pode ser instituído por acordo ou conven
ção coletiva, em qualquer atividade desen
volvida pela empresa ou estabelecimento,
pelo prazo máximo de dois anos, para ad
missões que representem acréscimo no nú
mero de empregados.
V. arts. 4 4 3 e 4 5 1 , CLT; a r t I o, § 2 o, Lei n.
9 .6 0 1 /9 8 ; Súm ula n. 195, STF.

44) (Juiz do Trabalho/TRT-2* R./SP/Vunesp/2014) Quanto à relação individual de
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emprego, observe as proposições abaixo e res
ponda a alternativa que contenha proposituras corretas:
I. A natureza sinalagmática do contrato de tra
balho significa que a cada dever do empre
gado corresponde um dever do empregador,
tanto jurídico quanto econômico.
II. O caráter in tu ito personae (personalíssimo)
do contrato de trabalho diz respeito ao fato
de que é prestado pela pessoa física de em
pregado que foi contratado para determi
nada função ou atividade.
III. A alteridade presente em todo contrato de
trabalho significa que o empregado presta
serviços que reverterão a favor de outro, o
empregador.
IV. São dimensões presentes nas relações subor
dinadas a sujeição do trabalhador ao poder di
retivo do empregador, a integração do servi
ço prestado pelo trabalhador nos objetivos
empresariais e a integração do trabalhador
na organização operacional da empresa tomadora.
V. A onerosidade do contrato é definida tanto pelo
aspecto objetivo, relativo ao pagamento efe
tuado pelo empregador em virtude do serviço
realizado, quanto pelo aspecto subjetivo, que é
a intenção do empregado em obter contraprcstação econômica em face do serviço prestado.
Está correta a alternativa:
A) I, II e IV.
B) I, III e V.
C) II, TV e V.
D) III, IV eV.
E) I, II e III.
V. arts. 2o e 3o, CLT.
45)
(Juiz do Trabalho/TRT-2* R./SP/Vunesp/2014) Em relação ao trabalho doméstico,
aponte a alternativa correta:
A) O trabalho em chácara de recreio não é do
méstico se houver criação ou plantação artesanal em pequena escala para ser transa
cionada.
B) São direitos do trabalhador doméstico autoaplicáveis, além de outros que visem a me
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lhoria de sua condição social, a garantia de
salário nunca inferior ao mínimo, para os
que percebem remuneração variável, o se
guro desemprego e o reconhecimento das
convenções e acordos coletivos de trabalho.
C) A faxineira diarista que trabalha uma vez
por semana não é empregada doméstica, por
ausência do requisito da não eventualidade
na prestação de serviços.
D) A empregada doméstica tem direito à licen
ça maternidade, paga pela previdência social,
e se convencionada, garantia de emprego
contra despedida arbitrária até cinco meses
após o parto.
E) O direito a férias de 30 dias do empregado
doméstico não abrange o direito às férias
proporcionais.
V. a r t 7 o, parágrafo ú n ico e inciso XVII, CF; a rt
4 ° -A Lei n. 5 .8 5 9 /7 2 ; a r t I o, Lei n. 5 .8 8 9 /7 3 ;
art. 4 o, Lei n. 1 1 .3 2 4 /2 0 0 6 .

46) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Em relação às relações triangulares
de trabalho, aponte a alternativa correta:
A) É modalidade de terceirização permanente
prevista cm lei os serviços de vigilância pa
trimonial de instituições financeiras e de
quaisquer outros estabelecimentos públicos
ou privados, bem como de pessoas físicas,
de transporte de valores ou de qualquer tipo
de carga.
B) A contratação irregular de trabalhador, me
diante empresa interposta não gera vínculo
empregatício com fundação.
C) A Lei n. 6.019/74 autoriza a terceirização
temporária cm caso de necessidade resul
tante de substituição de pessoal regular
quando ocorrer acréscimo extraordinário
de serviços.
D) A responsabilidade subsidiária do tomador
de serviços não abrange as multas dos arts.
477 e 467 da CLT.
E) Os entes integrantes da administração indi
reta respondem subsidiariamente, caso evi
denciada a culpa itt eligendo ou itt vigilando
devidamente comprovada, desde que haja
participado da relação processual e conste
também do título executivo judicial.
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V. arts. 4 6 7 e 477, CLT; a rt 2 o, Lei n. 6 .0 1 9 /7 4 ;
a rt 10, Lei n. 7 .1 0 2 /8 3 ; Súm ula n. 3 3 1, I e
V, TST.

47) (Juiz do Trabalho/TRT-2* R./SP/Vunesp/2014) Quanto à figura do empregador, ob
servando-se a legislação vigente e o direito sumulado do TST, aponte a alternativa correta:
A) É empregador o partido político, pessoa ju
rídica de direito privado, que se utiliza de
trabalhador para distribuição de propagan
da eleitoral em época de eleições.
B) A prestação de serviços a mais de uma em
presa do mesmo grupo econômico durante
a mesma jornada de trabalho configura coe
xistência de mais de um contrato de traba
lho, salvo ajuste em contrário.
C) O responsável solidário, integrante do gru
po econômico, que não participou da rela
ção processual como reclamado e que, por
tanto, não consta no título executivo judicial
como devedor, não pode ser sujeito passivo
na execução.
D) Constituem grupo de empresas, aquelas que,
tendo ao menos um sócio comum, atuam
sem coordenação, vigilância e direção de
uma sobre as outras, em um mesmo ramo
de atividade ou em atividades independen
tes.
E) Podem constituir grupo econômico, para
fins trabalhistas entidades sem finalidade
econômica, instituições beneficentes ou as
sociações recreativas.
V. art. 2o, § 2 o, CLT; a r t 3 o, § 2 o, Lei n. 5 .8 8 9 /7 3 ;
Súm ula n. 129, TST.

48) (Juiz do Trabalho/TRT-2* R./SP/Vunesp/2014) Em relação ao empregado afasta
do em virtude de exigências de encargo públi
co, aponte a alternativa correta:
A) Constitui motivo para a alteração ou resci
são do contrato de trabalho por parte do em
pregador.
B) Não tem o período de afastamento compu
tado na contagem do contrato por prazo de
terminado, se assim acordarem as partes in
teressadas.
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C) Poderá voltar a exercer o cargo do qual se
afastou, desde que notifique o empregador
dessa intenção no prazo máximo de 30 (trin
ta) dias, contados da data do início do afas
tamento.
D) Tem o direito de voltar a exercer o cargo do
qual se afastou, independentemente da co
municação ao empregador.
E) Continuará percebendo sua remuneração
durante os primeiros 30 (trinta) dias de seu
afastamento.
Kart. 472, §§ Io, 2°e5°, CLT.
49) (Juiz do Trabalho/TRT-2® R./SP/Vunesp/2014) Em relação à remuneração, assina
le a alternativa correta:
A) Pagamento do salário, qualquer que seja a
modalidade do trabalho, não deve ser esti
pulado por período superior a 1 (um) mês,
salvo no que concerne a comissões, adicio
nais e gratificações.
B) A habitação e a alimentação fornecidas como
salário-utilidade deverão atender aos fins a
que se destinam e não poderão exceder, res
pectivamente, a 20% (vinte por cento) e 25%
(vinte e cinco por cento) do salário contra
tual.
C) Não serão consideradas como salário as uti
lidades concedidas pelo empregador refe
rentes à educação em estabelecimento de
ensino próprio, com exceção da educação
oferecida em estabelecimento de terceiros.
D) Tratando-se de habitação coletiva, o valor
do salário-utilidade a ela correspondente
será obtido mediante a divisão do justo va
lor da habitação pelo número de famílias
que habitarem a mesma unidade residen
cial.
E) Considera-se gorjeta não só a importância
espontaneamente dada pelo cliente ao em
pregado, como também aquela que for co
brada pela empresa ao cliente, como adicio
nal nas contas, a qualquer título, e destinada
a distribuição aos empregados.

V. arts. 457, § 3 o, 4 5 8 , §§ 2o a 4 o, e 4 5 9 , CLT.
50) (Juiz do Trabalho/TRT-2- R./SP/Vunesp/2014) Quanto à quitação das parcelas
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discriminadas no instrumento de rescisão ou
recibo de quitação, é correto afirmar que o pa
gamento deverá ser realizado:
A) Até o quinto dia útil imediato ao término
do contrato.
B) Até o décimo dia útil imediato ao término
do contrato.
C) No décimo dia útil, contado da data da no
tificação da demissão, quando da ausência
do aviso-prévio, indenização do mesmo ou
dispensa de seu cumprimento.
D) No primeiro dia útil, contado da data da no
tificação da demissão, quando da ausência
do aviso-prévio, indenização do mesmo ou
dispensa de seu cumprimento.
E) Até o décimo dia, contado da data da noti
ficação da demissão, quando da ausência do
aviso-prévio, indenização do mesmo ou dis
pensa de seu cumprimento.

V. a rt 477, § 6o, b, CLT
51)
(Juiz do Trabalho/TRT-2- R./SP/Vunesp/2014) Em relação à rescisão antecipada
do contrato de trabalho por prazo determina
do, aponte a alternativa correta:
A) Empregado não poderá rescindir o contra
to, sem justa causa, sob pena de ser obriga
do a indenizar o empregador dos prejuízos
que desse fato lhe resultarem.
B) Empregador que, mesmo na hipótese de jus
ta causa, despedir o empregado será obriga
do a pagar-lhe, a título de indenização, e por
metade, a remuneração a que teria direito
até o termo do contrato.
C) Havendo cláusula assecuratória do direito
recíproco de rescisão, o empregado não po
derá rescindir o contrato, sob pena de ser
obrigado a indenizar o empregador dos pre
juízos que desse fato lhe resultarem, até o li
mite de seu salário.
D) A indenização devida pelo empregado ao
empregador não poderá exceder àquela a
que este teria direito em idênticas condições,
salvo se o empregado praticou alguma das
faltas graves previstas no art. 482 da CLT.
E) Empregado que rescindir o contrato de tra
balho por falta grave praticada pelo emprega
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dor terá o direito de receber as verbas rescisó
rias devidas em caso de pedido de demissão.
V. arts. 479, 480, coput e § Io, e 481, CLT.
52) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vuncsp/2014) Ao empregado, dirigente sindical,
é assegurada a estabilidade provisória no em
prego. Aponte a alternativa correta:
A) É assegurada desde que seja eleito por sindi
cato de categoria diferenciada, independen
temente da atividade exercida na empresa.
B) É garantida ainda que o registro da candi
datura do empregado a cargo de dirigente
sindical ocorra durante o período de aviso-prévio, mesmo quando indenizado, porque
este período integra o contrato de trabalho
para todos os efeitos legais.
C) É garantida ainda que a comunicação do re
gistro da candidatura ou da eleição e da pos
se seja realizada fora do prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, desde que a ciência ao em
pregador, por qualquer meio, ocorra na vi
gência do contrato de trabalho.
D) Tem vigência a partir do momento do re
gistro de sua candidatura a cargo de direção
ou representação de entidade sindical ou de
associação profissional, até 1 (um) ano após
o final do seu mandato, caso seja eleito in
clusive como suplente, independentemente
da prática de falta grave.
E) É assegurada em caso de extinção da ativi
dade empresarial no âmbito da base terri
torial do sindicato, porque a estabilidade é
direito irrenunciável.
V. a r t 8 o, VIII, CF; Súm ula n. 3 6 9 , 1e III a V, TST.

53) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Quanto à discriminação de empre
gado, aponte a alternativa correta:
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B) Excepcionalmente a pessoa jurídica do em
pregador será sujeito do crime de discrimi
nação no acesso à relação de emprego ou
sua manutenção porque o crime é previsto
por lei tipicamente trabalhista.
C) Sem prejuízo de outras penalidades prescri
tas ao crime de discriminação, o infrator está
sujeito a multa administrativa de 100 (cem)
vezes o valor do maior salário pago pelo em
pregador, elevado ao dobro em caso de rein
cidência.
D) Rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, além do direito à repara
ção pelo dano moral, faculta ao empregado
optar entre a readmissão com ressarcimen
to integral de todo o período de afastamen
to, mediante pagamento das remunerações
devidas acrescidas de juros e correção mo
netária, ou a percepção, em dobro, da remu
neração do período de afastamento também
acrescida de juros e correção monetária.
E) É proibida a adoção de qualquer prática dis
criminatória e limitativa para efeito de aces
so a relação de emprego, ou sua manuten
ção, por motivo de sexo, origem, raça, cor,
estado civil, situação familiar ou idade, in
clusive as hipóteses de proteção ao menor,
previstas no inciso XXXIII do art. 7o da
Constituição Federal.
V. arts. Io, 2 o, II, b, e parágrafo único, 3 o, I, e 4 o,
Lei n. 9 .0 2 9 /9 5 .

54)
(Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) A legislação trabalhista determina
que o empregador não poderá efetuar qualquer
desconto nos salários do empregado. Aponte a
alternativa correta que contenha exceção a esta
regra:

A) Adiantamentos salariais, contribuição previdenciária, contribuição sindical e impos
to de renda.
A) Constitui crime a prática discriminatória de
iniciativa do empregador referente à adoção B) As mercadorias adquiridas pelos emprega
de medidas que configurem a promoção do
dos, em estabelecimentos do próprio em
controle de natalidade, mesmo quando rea
pregador, pagos mediante a apresentação de
lizado através de instituição pública ou pri
vales e cupons, fornecidos pela empresa con
vada sujeita às normas do Sistema Único de
tratante.
Saúde.
Q As horas extras contratadas e não trabalha
das pelo empregado.
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D) As comissões pagas ao empregado pela ven
da de mercadorias que não foram objeto de
pagamento do cliente comprador.
E) Os valores gastos pelo empregador com a
educação do empregado, como matrícula,
mensalidade, livros c material didático, na
hipótese do não comparecimento do traba
lhador à entidade educacional, independen
temente de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.
V. art. 462, CLT; Súmula n. 342, TST.
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C) O Tribunal fixará data em que a decisão de
verá entrar em vigor, bem como o prazo de
sua vigência, o qual não poderá ser superior
a 2 (dois) anos.
D) O Tribunal fixará apenas o prazo de sua vi
gência, que será obrigatoriamente de 3 (três)
anos.
E) O Tribunal fixará a data em que a decisão
deve entrar em vigor, bem como o prazo de
sua vigência, o qual não poderá ser superior
a 3 (três) anos.
V. a rt 8 6 8 , parágrafo único, CLT.

55) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Quanto aos direitos especificamen
te assegurados à mulher trabalhadora, tendo
em vista a proteção por diferença de gênero,
aponte a alternativa correta:
A) Terá direito ao intervalo de 12 (doze) horas
consecutivas, no mínimo, destinado ao re
pouso, entre 2 (duas) jornadas de trabalho.
B) Em caso de prorrogação do horário normal,
será obrigatório um descanso de 10 (dez)
minutos, no mínimo, após o início do pe
ríodo extraordinário de trabalho.
C) Havendo trabalho aos domingos, será orga
nizada uma escala de revezamento quinze
nal, que favoreça o repouso dominical.
D) Em caso de prorrogação do horário normal,
será obrigatório descanso de 30 (trinta) mi
nutos, no mínimo, antes do início do pe
ríodo extraordinário de trabalho.
E) Descanso semanal remunerado de 35 (trin
ta cinco) horas consecutivas que deverá coin
cidir, no todo ou em parte com o domingo.
V. arts. 382 e 384 a 386, CLT.
56) (Juiz do Trabalho/TRT-20 R./SP/Vunesp/2014) A sentença normativa é um tipo de
fonte formal hcterônoma do Direito do Traba
lho; a respeito desta fonte, aponte a alternati
va correta:
A) O Tribunal fixará data em que a decisão deve
entrar em vigor, bem como o prazo de sua
vigência, o qual não poderá ser superior a 4
(quatro) anos.
B) O Tribunal não fixará prazo de vigência, que
ficará a cargo dos proponentes.

57) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Em relação à Constituição de 1988,
observe as proposições abaixo e responda a al
ternativa que contenha proposituras corretas:
I. Ficam abolidas as corporações de ofícios,
juizes, escrivães e mestres.
II. Proibição de trabalho a menores de 14 anos
e de trabalho noturno a menores de 16 anos.
III. O aposentado filiado a um sindicato tem di
reito a votar e ser votado nas eleições sindi
cais.
IV. É assegurada a participação dos trabalhado
res e empregadores nos colegiados dos ór
gãos públicos em que seus interesses profis
sionais ou previdenciários sejam objeto de
discussão e deliberação.
V. Para dirimir questões entre empregados e
empregadores, regidas pela legislação social,
fica instituída a Justiça do Trabalho.
Está correta a alternativa:
A) III e IV.
B) II e ffl.
C) I e IV.
D) II e V.
E) I e V.
V. arts. 7 o, XXXIII, 8 o, VII, e 10, CF.

58) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) O processo analógico é o procedi
mento comparativo entre figuras ou categorias
componentes de espécies distintas, objetivan
do o efeito normativo sobre caso concreto.
Aponte a alternativa que faça a comparação
correta:
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A) Entre o doméstico e o secretário particular
exercendo trabalho em residência.
B) Entre o salário do médico empregado de clí
nica privada e a remuneração do médico em
trabalho autônomo.
C) Entre a figura do empregado gerente cm
qualquer empresa e o do bancário no exer
cício de direção ou gerência.
D) Entre o autônomo e o empregado avulso.
E) Entre a hora de sobreaviso do ferroviário e
a hora de sobreaviso do eletricitário.
V. art 244, § 2o, CLT; Súmula n. 229, TST.
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interpretação doutrinária majoritária, no
Ministério do Trabalho, que possui condi
ções para tanto e visa a atender o princípio
da unicidade sindical.
D) Os sindicatos poderão ser distritais, muni
cipais, intermunicipais, estaduais c interes
taduais.
E) Os associados com mais de (5) cinco meses
de inscrição no quadro social e mais de (1)
um ano de exercício da atividade ou profis
são estão aptos a exercer o direito de voto.

V. arts.

5 1 7 e 5 6 6 , parágrafo único, CLT; arts.

8 o, I e II, e 37, VI, CF; Súm ula n. 677, STF.

59) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Quanto à relação de emprego, apon
te a alternativa correta:
A) Pessoa física que exerce o trabalho pessoal
mente com subordinação, mediante salário
e com habitualidade.
B) Pessoa física que exerce o trabalho pessoalmente de forma eventual, com subordina
ção, mediante paga remuneratória.
C) Pessoa física ou jurídica que exerce ativida
de com habitualidade e mediante paga re
muneratória.
D) Pessoa física que exerce labor com total auto
nomia, mediante paga remuneratória men
sal.
E) Pessoa física que exerce o trabalho com pes
soal idade, subordinação, habitualidade e de
forma voluntária.
V. art 3o, CLT.
60) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Em relação ao Direito Coletivo do
Trabalho, aponte a alternativa correta:
A) Não podem sindicalizar-se os servidores do
Estado e das instituições paraestatais.
B) Para fins de controle organizacional e ma
nutenção da ordem jurídica a lei poderá exi
gir autorização do Estado para a fundação
de sindicato, ressalvado o registro em órgão
competente.
C) O registro sindical, embora não previsto na
norma constitucional e nem na norma infraconstitucional, deverá ser feito, segundo

61) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Quanto ao exercício do direito de
greve, aponte a alternativa correta:
A) Em caso de greve prolongada que interrom
pa totalmente as atividades do empregador,
poderá este, para o cumprimento de obri
gações inadiáveis com terceiros, contratar
diretamente os serviços necessários.
B) Nos serviços ou atividades essenciais os sin
dicatos de categoria econômica e os traba
lhadores grevistas deverão estabelecer per
centual de trabalhadores que permanecerão
em atividade para atendimento das neces
sidades inadiáveis da comunidade.
Q É legitimado para ajuizar dissídio coletivo
de greve o sindicato profissional que a fo
mentou.
D) Não constitui abuso do direito de greve a
manutenção da paralisação aprovada por
assembléia após a celebração de acordo, con
venção ou decisão da Justiça do Trabalho.
E) A participação cm greve é hipótese de sus
pensão do contrato devendo as relações en
tre empregado e empregador ser regidas no
período por acordo, convenção, laudo arbi
trai ou decisão judicial.

V. arts. 7 o, 9 o e

11, Lei n. 7 .7 8 3 /89 .

62) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Em relação ao Direito Coletivo e a
representação sindical, observe as proposições
abaixo e responda a alternativa que contenha
proposituras corretas:
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I. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, entre outros, a federação sindi
cal e o sindicato de âmbito estadual.
II. Podem ser agentes de ato antissindical em
pregadores ou suas organizações, o Estado,
empregados, associados de sindicatos ou
não, inclusive dirigentes sindicais.
III. Tem garantia de emprego o empregado elei
to em empresa com mais de 200 (duzentos)
empregados para exercer a representação
dos trabalhadores com finalidade exclusiva
de promover o entendimento direto com o
empregador.
IV. A assembléia geral fixará a contribuição para
custeio do sistema confederativo da repre
sentação sindical respectiva, independente
mente da contribuição prevista em lei, de
caráter obrigatório para os associados da en
tidade sindical e poderá fixá-la com caráter
facultativo para os não associados.
V. Aos trabalhadores e empregadores, através
de seus sindicatos, é assegurada a participa
ção nos colegiados dos órgãos públicos em
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deli
beração.
Está correta a alternativa:
A) I, III e IV.
B) II, III e IV.
C ) I, III eV.
D) II, IV eV.
E) I, II e V.
V. arts. 8 o, IV, 10, 11 e 103, IX, CF; Súm ula n.
119, TST.

63) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Em relação à defesa dos interesses
coletivos pela entidade sindical, aponte a alter
nativa correta:
A) Pode se dar diretamente, como autotutela,
que abrange o dissídio coletivo, a conven
ção coletiva, o acordo coletivo e a greve.
B) A negociação coletiva é a primeira ação sin
dical para a solução do conflito coletivo cons
tituindo-se em requisito obrigatório para a
realização de convenções e acordos coleti

CLT INTERPRETADA

vos, dissídios coletivos, mediação, arbitra
gem e greve.
C) Nos termos do art. 173, II, da Constituição
Federal, que sujeita a empresa pública ao re
gime de contratação das empresas privadas,
cabe dissídio coletivo para a fixação de cláu
sulas econômicas.
D) A exigência de quorum de 2/3 (dois terços)
em primeira convocação e de 1/3 (um ter
ço) em segunda convocação na assembléia
que deflagra a atuação de entidade sindi
cal, estabelecido no art. 612 da CLT, não foi
recepcionada pela Constituição Federal,
que consagra o princípio da liberdade sin
dical.
E) A mediação para a solução de conflito cole
tivo é de iniciativa das partes, que devem in
dicar de comum acordo o mediador, não se
admitindo em nenhuma hipótese a indica
ção de mediador por terceiros.
V arts. 611 e 6 1 2, CLT; arts. 8 o e 173, II, CF; OJ
n. 5, SDC, TST.

64)
(OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Em normas coletivas firmadas
pela empresa Montagens Industriais Ltda., há
previsão de multa por descumprimcnto de cláu
sulas normativas que foram efetivamente descu m p rid as pela em presa. D iante disso,
assinale a afirmativa correta.
A) O empregado terá de ajuizar tantas ações
quantas forem as lesões, postulando, em cada
uma delas, a multa pelo descumprimento
de obrigações previstas nas respectivas cláu
sulas.
B) Tratando-se de multa prevista cm instru
mento normativo em decorrência de des
cumprimento de cláusula que reproduz tex
to de lei, a multa é incabível.
C) Tendo em vista a reprodução de textos de
lei em cláusulas de instrumentos normati
vos diversos, ficará a critério do juiz definir
se pode haver esse acúmulo.
D) O descumprimento de qualquer cláusula
constante de instrumentos normativos di
versos não submete o empregado a ajuizar
várias ações, pleiteando, em cada uma, o pa
gamento de multa referente ao descumpri-

CLT INTERPRETADA

mento de obrigações previstas nas respecti
vas cláusulas.

V. Súm ula n. 3 8 4 , TST.
65) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Plácido, empregado de um res
taurante, sem qualquer motivo, passou a agre
d ir v erbalm ente seu su p erio r, até que,
violentamente, quebrou uma mesa e uma ca
deira que estavam próximas. Contornada a si
tuação, Plácido foi dispensado e a empresa des
contou no seu TRCT os valores do prejuízo
com os móveis, que correspondiam a 60% do
salário do trabalhador. Sobre o episódio apre
sentado, assinale a opção correta.
A) A empresa pode descontar o valor mesmo
sem previsão contratual para tanto, pois a
atitude de Plácido, ao praticar o dano, foi
dolosa.
B) O desconto na remuneração do empregado
relativo ao dano causado é vedado em qual
quer hipótese.
C ) A empresa só poderia descontar o valor do
dano causado por Plácido se houvesse pre
visão contratual nesse sentido.
D) Não estando a parcela relacionada a um des
conto tipificado em lei, não pode haver o
desconto nas verbas devidas a Plácido.

V. a rt 4 6 2 , §

I o, CLT.

66) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Jefferson, empregado da socie
dade empresária Editora Século XIX, resolve
adotar, sozinho, uma criança de 5 anos de ida
de. Diante da hipótese, de acordo com a legis
lação em vigor, assinale a afirmativa correta.
A) Jefferson não terá direito à licença-maternidade, por falta de dispositivo legal.
B) Jefferson receberá salário-maternidade, mas
não terá direito à licença-maternidade, por
que a regra aplica-se apenas às mulheres.
C ) Jefferson terá direito à licença-maternidade,
pois este direito aplica-se à pessoa que ado
tar, independentemente do gênero.
D) Jefferson terá direito à licença-maternidade
de 60 dias.

V. a rt 3 9 2 -C , CLT.
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67) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Nelson foi contratado como vi
gilante, diretamente pelo Banco Moeda Firme,
empresa que assinou a sua carteira profissio
nal. Ele atua em diversas agências bancárias e
recebe adicional de periculosidade em seu con
tracheque. Sobre a categoria profissional de
Nelson e em relação ao adicional de periculo
sidade, assinale a opção correta de acordo com
a jurisprudência do TST.
A) Nelson não é bancário.
B) O recebimento do adicional de periculosi
dade é uma liberalidade do empregador.
C) Nelson integra a categoria dos bancários, já
que seu empregador explora essa atividade.
D) A situação é irregular, pois o serviço de vi
gilante precisa ser terceirizado.

V. Súm ula n. 257, TST.
68) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Reinaldo trabalha em uma em
presa cujo regulamento interno prevê que o
empregador pagará a conta de telefone celular
do empregado, até o limite de R$ 150,00 men
sais. Posteriormente, havendo crise no setor
em que a empresa atua, o regulamento inter
no foi expressamente alterado para constar
que, dali em diante, a empresa arcará com a
conta dos celulares dos empregados até o limi
te de R$ 50,00 mensais. De acordo com o en
tendimento consolidado do TST, assinale a afir
mativa correta.
A) O regulamento interno é ato unilateral de
vontade do empregador, que poderá modi
ficá-lo a qualquer momento, daí por que não
há direito adquirido e a nova condição al
cança Reinaldo.
B) A alteração somente é válida para aqueles
que foram admitidos anteriormente à mu
dança e não prevalece para os que forem
contratados após a mudança.
Q A alteração é válida, mas só alcança aqueles
admitidos posteriormente à mudança, não
podendo então alcançar a situação de Rei
naldo.
D) A alteração feita pela empresa é ilegal, pois,
uma vez concedida a benesse, ela não pode
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ser retirada em momento algum e para ne
nhum empregado, atual ou futuro.

V. Súm ula

n. 5 1 , 1, TST.

69) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Jorge, Luiz e Pedro trabalham
na mesma empresa. Na época designada para
o gozo das férias, eles foram informados pelo
empregador que Jorge não teria direito às fé
rias porque havia faltado, injustificadamente,
34 dias ao longo do período aquisitivo; que Luiz
teria que fracionar as férias em três períodos
de 10 dias e que Pedro deveria converter 2/3
das férias em abono pecuniário, podendo go
zar de apenas 1/3 destas, em razão da necessi
dade de serviço do setor de ambos. Diante dis
so, assinale a afirmativa correta.
A) A informação do empregador foi correta nos
três casos.
B) Apenas no caso de Jorge o empregador está
correto.
C) O empregador agiu corretamente nos casos
de Jorge e de Luiz, mas não no de Pedro.
D) O empregador está errado nas três hipóte
ses.

V. art.

CLT INTERPRETADA

D) A alteração contratual é nula, tratando-se
na verdade de rebaixamento.

V. a rt 4 6 8 , parágrafo único, CLT.
71) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Maria trabalha para a socieda
de empresária Beta e recentemente foi apo
sentada por invalidez. Diante desse fato, a
empresa cancelou o plano de saúde de Maria.
Em relação à hipótese retratada e de acordo
com a lei e o entendimento sumulado do TST,
assinale a afirmativa correta.
A) A sociedade empresária agiu corretamente,
pois a aposentadoria por invalidez rompeu
o contrato de trabalho.
B) A sociedade empresária poderia, diante da
situação retratada e a seu exclusivo critério,
manter ou não o plano de saúde.
C) A sociedade empresária terá obrigação de
manter o plano por 12 meses, quando ter
minaria a estabilidade da obreira.
D) A sociedade empresária se equivocou, por
que o contrato está suspenso, devendo ser
mantido o plano de saúde.

V. a rt 475, CLT; Súm ula n. 4 4 0 , TST.

134, § I o, CLT.

70) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Jonilson trabalhava na socieda
de empresária XYZ Ltda. e atuava como ana
lista financeiro. Mostrando bom desempenho,
o empregador o promoveu ao cargo de con
fiança de gerente financeiro e, dali em diante,
passou a lhe pagar, além do salário, uma grati
ficação de função de 50% do salário. Oito anos
após, a empresa resolveu retomar Jonilson ao
cargo de origem e suprimiu a gratificação de
função. Diante da situação apresentada, nos
termos da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) Uma alteração desse vulto necessitaria de
ordem judicial, a ser declarada em ação revisional.
B) A reversão é válida, pois não há estabilida
de em cargos de gerência.
C) Pode haver a reversão, mas a gratificação de
função não pode ser suprimida.

72) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Pedro é empregado rural na Fa
zenda Granja Nova. Sua jornada é de segunda
a sexta-feira, das 21 às 5h, com intervalo de
uma hora para refeição. Considerando o caso
retratado, assinale a afirmativa correta.
A) A hora noturna de Pedro será computada
como tendo 60 minutos.
B) A hora noturna rural é reduzida, sendo de
52 minutos e 30 segundos.
C) A hora noturna de Pedro será acrescida de
20% .

D) Não há previsão de redução de hora notur
na nem de adicional noturno para o rural.

V. a r t 73, CLT.
73) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Maria trabalha como soldadora em uma empresa há 7 anos. Sua jornada con
tratual deveria ser de segunda a sexta-feira, das
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9 às 18h, com intervalo de uma hora para re
feição e, aos sábados, das 8 às 12h. Nos últimos
3 anos, no entanto, o empregador vem exigin
do de Maria a realização de uma hora extra diá
ria, pois realizou um grande negócio de ex
portação c precisa cumprir rigorosamente os
prazos fixados. Findo o contrato de exporta
ção, o empregador determinou que Maria retor
nasse à sua jornada contratual original. Nesse
caso, considerando o entendimento consolida
do do TST, assinale a afirmativa correta.
A) As horas extras se incorporaram ao salário
de Maria e dela não podem ser retiradas,
sendo vedada a alteração maléfica.
B) O empregador deverá pagar a Maria uma
indenização de 1 mês de horas extras por
cada ano de horas extras trabalhadas e, as
sim, suprimir o pagamento da sobrejomada.
C) O empregador deverá conceder uma inde
nização à empregada pelo prejuízo finan
ceiro, que deverá ser arbitrada de comum
acordo entre as partes e homologada no sin
dicato.
D) Maria terá de continuar a trabalhar em re
gime de horas extras, pois não se admite a
novação objetiva na relação de emprego.
V. Súmula n. 291, TST.
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C) A condição legal para que Renata seja está
vel é que contraia ao menos um emprésti
mo junto à cooperativa.
D) Renata não terá garantia no emprego por
ser suplente, e a estabilidade alcança apenas
o titular.
V. a r t 55, Lei n. 5 .7 6 4 /7 1 .

75) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Jorge é um teletrabalhador e
cumpre jornada preestabelecida pelo empre
gador, que o monitora por meio de meios telemáticos. A empresa montou um hom e office
na residência do empregado, fornecendo mó
veis (mesa e cadeira ergonômica), computador
e impressora. Em determinado dia de trabalho,
quando conferia relatórios, a cadeira em que
Jorge estava sentado quebrou e ele, devido à
queda violenta, machucou-se. Na hipótese, de
acordo com a Lei,

A) ocorreu acidente do trabalho, sendo irrele
vante se o trabalho é prestado na residência
do empregado.
B) não se pode cogitar de acidente do trabalho
no teletrabalho, pois o empregado está em
seu domicílio e não sob as vistas do empre
gador.
C) o evento jamais poderá ser considerado aci
74)
(OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/ dente do trabalho, uma vez que a situação
FGV/2016) Os empregados da sociedade em
não foi testemunhada por ninguém.
presária ABC Ltda. criaram uma sociedade coo D) todo acidente domiciliar é acidente do tra
perativa de crédito que busca dar acesso a em
balho, segundo a legislação previdenciária.
préstimos com juros bastante reduzidos para os
V. a r t 6 o, CLT; a rt 19, Lei n. 8 .2 1 3 /9 1 .
próprios empregados da empresa ABC. Renata,
76) (OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
que trabalha na empresa em questão, foi eleita
diretora suplente dessa sociedade cooperativa FGV/2016) Joana é empregada da sociedade
de crédito e, dois meses depois, foi dispensada empresária XYZ Ltda., que possui diversas fi
sem justa causa. Com base na hipótese apresen liais em sua cidade. Como trabalha na filial a
tada, de acordo com o entendimento consoli 100 m de sua residência, não optou pelo valedado do TST, assinale a afirmativa correta.
-transporte. Dois anos depois, por ato unilate
ral do empregador, foi transferida para uma fi
A) Renata é estável por ter sido eleita, razão pela lial localizada a 30 km de sua residência. Para
chegar ao local de trabalho necessita utilizar
qual deverá ser reintegrada.
B) Não se cogitará de reintegração, seja do ti duas linhas de ônibus que têm custos distintos.
tular ou do suplente, porque esse caso não Com base no caso apresentado, assinale a afir
é previsto na lei como gerador de estabili mativa correta.
dade.
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A) Como Joana não optou por receber o vale-transporte, deverá custear suas despesas de
transporte ou utilizar meio alternativo.
B) A empresa deverá custear apenas uma tari
fa modal de transporte, de acordo com a lei
do valc-transporte.
C) Como o local de residência de Joana é o pro
blema, porque não é servido por transpor
te público regular, a empresa está obrigada
a pagar apenas a tarifa modal.
D) Se Joana é transferida por determinação do
empregador para local mais distante, tem
direito de receber o acréscimo que terá na
despesa com transporte.

V. Súm ula

n. 29, TST.

77) (OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Após ter sofrido um acidente do
trabalho reconhecido pela empresa, que emi
tiu a competente CAT, um empregado afastou-se do serviço e passou a receber auxílio-doença acidentário. Sobre a situação descrita, em
relação ao período no qual o empregado rece
beu benefício previdenciário, assinale a afirma
tiva correta.
A) A situação retrata caso de suspensão con
tratual e a empresa ficará desobrigada de de
positar o FGTS na conta vinculada do tra
balhador.
B) Ocorrerá interrupção contratual e a empre
sa continua com a obrigação de depositar o
FGTS para o empregado junto à CEF.
C ) Ter-se-á suspensão contratual e a empresa
continuará obrigada a depositar o FGTS na
conta vinculada do trabalhador.
D) Haverá interrupção contratual e a empresa
estará dispensada de depositar o FGTS na
conta vinculada do trabalhador.

V. arts. 4 o, parágrafo único, e 476, CLT.
78) (OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Lúcia trabalha na sede de uma es
tatal brasileira que fica em Brasília. Seu contra
to vigora há 12 anos e, em razão de sua capa
cidade e experiência, Lúcia foi designada para
trabalhar na nova filial do empregador que está
sendo instalada na cidade do México, o que foi
imediatamente aceito. Em relação à situação

CLT INTERPRETADA

retratada e ao FGTS, à luz do entendimento
consolidado do TST, assinale a afirmativa cor
reta.
A) Lúcia terá direito ao depósito do FGTS en
quanto estiver trabalhando no México, que
deverá continuar sendo depositado na sua
conta vinculada no Brasil.
B) Usando-se a teoria atomista, chega-se à con
clusão que Lúcia terá direito à metade do
FGTS, que será depositado na sua conta vin
culada.
C) Uma vez que na legislação do México não
há previsão de FGTS, Lúcia não terá esse di
reito assegurado.
D) Para que Lúcia tenha direito ao FGTS, de
verá assinar documento próprio para tal fim,
devidamente traduzido.

V. a rt 3o, parágrafo único, Lei n. 7 .0 6 4 /8 2 .
79)
(OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) João pretende se aposentar e, para
tal fim, dirigiu-se ao órgão previdenciário. Lá
ficou sabendo que o seu tempo de contribui
ção ainda não era suficiente para a aposenta
doria, necessitando computar, ainda, 18 meses
de contribuição. Ocorre que João, 25 anos an
tes, trabalhou por dois anos como empregado
para uma empresa, mas não teve a CTPS assina
da. De acordo com a CLT, sobre uma eventual
reclamação trabalhista, na qual João viesse a
postular a declaração de vínculo empregatício
para conquistar a aposentadoria, assinale a afir
mativa correta.
A) Se a empresa arguir a prescrição a seu favor,
ela será conhecida pelo juiz, já que ultrapas
sado o prazo de 2 anos para ajuizamento da
ação.
B) Não há o instituto da prescrição na seara
trabalhista porque prevalece o princípio da
proteção ao empregado.
C) O prazo, na hipótese, seria de 5 anos e já foi
ultrapassado, de modo que a pretensão es
taria fulminada pela prescrição total.
D) Não haverá prescrição, pois a demanda tem
por objeto anotações para fins de prova jun
to à Previdência Social.
K a r t 11, § I o, CLT.
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80)
(OAB/XX Exame de Ordem Unificado/ 81)
(OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Flávio trabalhou na sociedade em FGV/2016) Ramiro e João trabalharam para a
presária Sul Minas Ltda., e recebia R$ 1.500,00 sociedade empresária Braço Forte Ltda. Rami
mensais. Além disso, desfrutava de plano de ro foi dispensado e cumpriu o aviso prévio tra
saúde custeado integralmente pela emprega- balhando. João pediu demissão e a sociedade
dora, no valor de R$ 500,00. Em sede de ação empresária o dispensou do cumprimento do
trabalhista, Flávio pede a integração do valor aviso prévio. Sobre o prazo de pagamento das
à sua remuneração. Com base na hipótese apre verbas rescisórias, a partir do caso descrito, as
sentada, na qualidade de advogado da socieda sinale a afirmativa correta.
de empresária, assinale a afirmativa correta.
A) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser
A) A contestação deverá aduzir apenas que o
pagas no primeiro dia útil seguinte ao tér
plano de saúde não tem caráter de contramino do contrato; e, no caso de João, até dez
prestação, sendo concedido como ferramen
dias após a dispensa do cumprimento do
ta de trabalho, por isso não integra a remu
aviso prévio.
neração.
B) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser
pagas até dez dias após o término do con
B) A contestação deverá sustentar a inexistên
trato; e, no caso de João, até dez dias após a
cia de caráter remuneratório do benefício,
projeção do aviso prévio.
o que está expressamente previsto em lei.
C) A contestação deverá alegar que as verbas C) No caso de Ramiro, as verbas deverão ser
rescisórias foram pagas observando o refle
pagas no primeiro dia útil seguinte ao tér
xo do valor do plano de saúde.
mino do contrato; e, no caso de João, até dez
D) A contestação deverá alegar apenas que a
dias após a projeção do aviso prévio, mes
possibilidade de o empregado continuar com
mo dispensado de seu cumprimento.
o plano de saúde após a ruptura do contra D) Em ambos os casos, as verbas rescisórias de
to retira do mesmo o caráter remunerató
verão ser pagas no primeiro dia útil seguinte
rio.
ao término dos respectivos contratos.

V. a rt 4 5 8 , § 2 o, CLT.

V. a r t 4 7 7 § 6o, CLT.
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DIREITO PROCESSUAL
DO TRABALHO
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D) cabe de imediato a interposição de recurso
ordinário para o TRT de São Paulo.
V. arts. 8 9 3 , § I o, 8 9 5 , II, e 897, b, CLT.

1) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) A requerimento do credor e após
não localizar bens da pessoa jurídica ex-empregadora, o juiz desconsiderou a personalida
de jurídica numa reclamação trabalhista, in
cluiu um dos sócios no polo passivo e o citou
para pagamento. Este sócio, então, depositou a
quantia exequenda, mas pretende questionar o
valor da execução.
Assinale a alternativa que indica a maneira
pela qual ele materializará seu inconformismo.
A) Ação Rescisória.
B) Embargos de Terceiro.
C) Impugnação de Credor.
D) Embargos à Execução.
V. arts. 769, 836 e 884, CLT; art 1.046, CPC.
2) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Uma reclamação trabalhista é ajui
zada em São Paulo (TRT da 2a Região) e, na
audiência designada, a reclamada apresenta res
posta escrita sob a forma de contestação e ex
ceção de incompetência relativa em razão do
lugar, pois o autor sempre trabalhara em Mi
nas Gerais, que na sua ótica deve ser o local
onde tramitará o feito. Após conferida vista ao
exceto, na forma do art. 800, da CLT, e confir
mada a prestação dos serviços na outra locali
dade, o juiz acolhe a exceção e determina a re
messa dos autos à capital mineira (MG - TRT
da 3a Região). Dessa decisão, de acordo com o
entendimento do TST, e independentemente
do seu mérito,
A) cabe de imediato recurso de agravo de ins
trumento para o TRT de São Paulo, por tra
tar-se de decisão interlocutória.
B) nada há a fazer, pois das decisões intcrlocutórias, na Justiça do Trabalho, não é possí
vel recurso imediato.
C) compete à parte deixar consignado o seu
protesto e renovar o inconformismo no re
curso ordinário que for interposto após a
sentença que será proferida em Minas Ge
rais.

3) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) José ajuizou reclamação trabalhis
ta contra a empresa Libertação Ltda., valendo-se do procedimento sumaríssimo. Contudo,
José não liquidou os pedidos. De acordo com
a CLT, o juiz deve
A) conceder prazo de 10 dias para que José sane
o vício.
B) enviar os autos ao calculista da Vara, que li
quidará o pedido.
C) arquivar a reclamação trabalhista e conde
nar o autor em custas.
D) prosseguir na reclamação e enfrentar o as
sunto caso provocado pela ré.
V. a rt 8 5 2 , 1 e § I o, CLT.

4) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Sobre o manejo do recurso adesi
vo na Justiça do Trabalho, assinale a afirmati
va correta.
A) É cabível e a matéria nele veiculada não pre
cisa estar relacionada ao recurso principal.
B) É incabível na Justiça do Trabalho porque
não há previsão dele na CLT.
C) É cabível, pressupondo sucumbência recí
proca e, caso interposto pela empresa, ela
fica isenta de preparo.
D) É cabível, mas a matéria nele veiculada pre
cisa estar relacionada ao recurso principal.
V. art. 76 9, CLT; art. 997, C P C /2 0 1 5 ; Súm ula
n. 2 8 3 , TST.

5) (OAB/X Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Em reclamação trabalhista movi
da contra um município, este não comparece
à audiência inaugural.
Diante dessa hipótese, assinale a afirmativa
correta.
A) Não se cogita de revelia porque o direito é
indisponível.
B) Aplica-se a revelia contra o ente público.
C) Não há revelia, mas se aplica a confissão.
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D) O juiz deve designar audiência de instrução, receram, estando presentes apenas os advoga
haja vista tratar-se de ente público.
dos. Declarando as partes que não têm outras
V. a rt 8 8 4 , CLT.
provas a produzir, o Juiz encerrou a fase de ins
trução, seguindo o processo concluso para sen
6) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/ tença.
FGV/2013) Um determinado trabalhador ajui
Com base nestas considerações, analise a
zou uma reclamação trabalhista e, na data de distribuição do ônus da prova e assinale a afir
signada, faltou injustificadamente à audiência. mativa correta.
Seu advogado requereu o desentranhamento
dos documentos, no que foi atendido. Dois me A) A ausência das partes gera a confissão ficta
recíproca, devendo ser aplicada a regra de
ses depois, apresentou a mesma reclamação,
mas posteriormente resolve desistir dela em
que para os fatos constitutivos cabe o ônus
mesa de audiência, o que foi homologado pelo
da prova ao autor, e para os extintivos, momagistrado, sendo extinto o processo sem re
dificativos e impeditivos, o ônus será do réu.
solução do mérito.
Assim, todos os pedidos deverão ser julga
dos improcedentes.
Caso queira ajuizar uma nova ação, o traba
lhador
B) Não há confissão em razão da presença dos
advogados. Mas não havendo outras provas,
os pedidos deverão ser julgados improce
A) terá de aguardar o prazo de seis meses, pois
dentes.
contra ele será aplicada a pena de perempção.
C) Em razão da confissão, presumem-se verda
B) poderá ajuizar a nova ação de imediato, con
deiros os fatos alegados. Tal aliado ao prin
tanto que pague o valor de uma multa que
cípio da proteção ao hipossuficiente leva à
será arbitrada pelo juiz.
presunção de que Paulo foi coagido a pedir
demissão, trabalhava extraordinariamente
C) não precisará aguardar nenhum prazo para
e faz jus ao adicional de insalubridade. Logo,
ajuizar nova ação.
os pedidos procedem.
D) deverá aguardar seis meses para ajuizar ação
contra aquele empregador, mas não para ou D) Em razão da confissão, os pedidos de horas
tros que porventura venha a ter.
extras e nulidade do pedido de demissão
V. a r t 8 4 4 , CLT; arts. 4 8 5 , VIII, e 4 8 6 , § 3 o,
procedem. Porém, improcede o de adicio
nal de insalubridade, pois necessária a pro
C P C /2 0 1 5 .
va pericial para configurar o grau de insa
lubridade. Logo, este pleito improcede.
7) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Após trabalhar como empregado
V. arts. 8 1 8 e 84 4, CLT.
durante 6 meses, Paulo ajuizou reclamação tra
balhista em face de sua ex-empregadora, a
8)
(OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
empresa Alfa Beta Ltda., pretendendo horas FGV/2013) Ícaro, piloto de avião, foi emprega
extras, nulidade do pedido de demissão por do da empresa VoeAlto Linhas Aéreas S/A de
coação, além de adicional de insalubridade. Na 12 de maio de 2010 a 20 de abril de 2012. Ao
primeira audiência o feito foi contestado, ne ser dispensado, deixou de receber parte de seus
gando a ré o trabalho extraordinário, a coação haveres trabalhistas da extinção, razão pela qual
e a atividade insalubre. Foram juntados con ajuizou reclamação trabalhista. A audiência foi
troles de ponto e carta de próprio punho de designada para 10.10.2013. Porém, nessa data
Paulo pedindo demissão, documentos estes que ícaro estaria fora do país, já que necessitado de
foram impugnados pelo autor. Não foi produ emprego e com a escassez do mercado nacio
zida a prova técnica (perícia). Para a audiên nal, empregou-se como piloto na China, onde
cia de prosseguimento, as partes estavam reside, e não faz voos para o Brasil. Você é o ad
intimadas pessoalmente para depoimentos pes vogado de ícaro que, naturalmente, tem pres
soais, sob pena de confissão, mas não compa sa em receber seus direitos sonegados.
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Assinale a alternativa que indica a medida
legal a ser adotada para o mais rápido desen
rolar do processo.
A) Deverá ser requerido o adiamento da au
diência sem data posterior e, tão logo ícaro
informe quando poderá estar no Brasil, será
requerido ao juiz a designação da realização
da audiência.
B) Como advogado de ícaro você deverá ter
procuração com poderes especiais para re
presentá-lo e assisti-lo em audiência suprin
do assim a ausência.
C) Tendo em vista tratar-se de motivo relevan
te, e estar devidamente comprovado, ícaro
poderá fazer-se representar por outro em
pregado de mesma profissão ou por seu sin
dicato de classe.
D) Tendo em vista tratar-se de motivo podero
so, e estar devidamente comprovado, ícaro
poderá fazer-se representar por membro de
sua família ou outro empregado da mesma
empresa empregadora.
V. art. 843, § 2o, CLT.

CLT INTERPRETADA

bem como do Ministério Público do Traba
lho, em caráter excepcional.
D) O dissídio poderá ser instaurado pelas par
tes por representação escrita ao Presidente
do Tribunal; bem como por iniciativa do
próprio Presidente e, ainda, por requerimen
to do Ministério Público do Trabalho.
V. art 856, CLT.
10) (OAB/XI Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) No acordo coletivo em vigor fir
mado pela empresa Pluma Comércio de Ócu
los Ltda. existe uma cláusula na qual os seus
empregados podem adquirir as mercadorias lá
produzidas a preço de custo. Emerson, empre
gado desta firma, pretendia comprar um par
de óculos, mas o empregador exigiu que ele pa
gasse também o valor da margem mínima de
lucro do comércio local.
Diante do ocorrido, assinale a alternativa
que contempla a ação que, de acordo com a
CLT, deverá ser ajuizada por Emerson para fa
zer prevalecer o seu direito.

A) Execução de Título Extrajudicial.
9)
(OAB/XI Exame de Ordem Unificado/B) Mandado de Segurança.
FGV/2013) Tendo em vista a proximidade de C) Ação de Cumprimento.
realização de grande evento na área de espor D) Ação Monitória.
tes, a cidade de Tribobó do Oeste decidiu re
V. art 872, CLT.
formar seu estádio de futebol. Para tanto, após
11) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
licitação, contratou a empresa Alfa Ltda. para
executar a reforma no prazo de um ano. Fal FGV/2013) Pedro realizou um acordo em re
tando dois meses para a conclusão da obra e a clamação trabalhista que moveu contra o seu
realização do megaevento, os operários entra ex-empregador, conferindo quitação quanto
ram em greve paralisando os trabalhos inte ao extinto contrato de trabalho e, em contra
gralmente. Diante destes fatos, assinale a afir partida, recebeu, no ato da homologação judi
mativa que se coaduna com a legitimidade cial, a quantia de R$ 2.500,00 em espécie. Dez
dias após, Pedro arrependeu-se de ter aceitado
ativa para instauração do dissídio coletivo.
a transação, entendendo que a quantia recebi
A) Tanto a empresa Alfa Ltda. como o Sindica da seria inferior à que faria jus.
to da categoria dos empregados poderá ins
Considerando as circunstâncias do caso e de
taurar a instância, sendo o ato privativo das acordo com o entendimento legal e jurisprudencial, assinale a afirmativa correta.
partes litigantes.
B) Apenas o Sindicado dos Empregados pode
rá requerer a instauração do dissídio coleti A) Pedro poderá ajuizar ação rescisória, no pra
vo, já que se trata do sujeito ativo no caso de
zo de dois anos, cujo prazo se inicia oito dias
greve, sendo a empresa Alfa ré no processo.
após a homologação do acordo.
C) Por haver interesse público a legitimidade B) Pedro poderá ajuizar ação anulatória, bus
ativa é exclusiva da empresa e do sindicato,
cando o desfazimento do ato jurídico.
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C) Pedro nada poderá fazer, pois houve trânsi
to em julgado, impedindo recursos, além do
que o motivo apresentado não autoriza ação
rescisória.
D) Pedro poderá ajuizar nova ação, postulan
do outros direitos que não aqueles postula
dos na ação que redundou no acordo, permi
tindo a dedução dos R$ 2.500,00 recebidos,
tf a rt 8 3 6 , CLT; a rt 9 6 6 , CPC/2015.
12) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Em 10/04/2013 a empresa Alfa Beta
Ltda. recebeu cópia da petição inicial de ação
em face dela ajuizada, com notificação citatória para audiência no dia 14.04.2013. Nesta
data, compareceu apenas o preposto da ré, mu
nido da respectiva carta e carteira de trabalho,
sem portar defesa, requerendo oralmente o
adiamento da audiência.
A partir do caso apresentado, assinale a afir
mativa correta.
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mento foi indeferido pelo juiz, que prosseguiu
com a audiência.
Sobre a decisão do juiz, a partir da hipótese
apresentada, assinale a opção correta.
A) A decisão foi equivocada, devendo ser defe
rido o adiamento, pois o prosseguimento do
feito poderia gerar a nulidade por cercea
mento de defesa.
B) A decisão foi correta, já que o procedimen
to sumaríssimo não contempla a oitiva de
testemunhas.
C) A decisão foi correta, pois o procedimento
sumaríssimo não admite a intimação de tes
temunhas.
D) A decisão foi correta, pois no procedimen
to sumaríssimo as testemunhas deverão com
parecer à audiência independentemente de
intimação. Em caso de ausência e mediante
comprovação de convite, as testemunhas se
rão intimadas.
tf a r t 852-H , §§ 2 o e 3 o, CLT.

A) O juiz deverá manter a audiência e aplicar
a revelia por ausência de defesa.
B) O juiz deverá adiar a audiência pela exiguidade de tempo entre a citação e a realização
da audiência.
C) O juiz deverá manter a audiência, podendo
o preposto apresentar defesa oral no prazo
legal de 20 minutos, já que vigora o j u s postulandi.

D) Face aos princípios da celeridade e econo
mia processual, o juiz deverá manter a au
diência, mas em razão da presença da ré,
evidente o ânimo de defesa, não aplicará a
revelia.
tf a rt 84 1, CLT.

13) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Paulo ajuizou reclamação traba
lhista pelo rito sumaríssimo em face da sua empregadora Carregada Ltda. Arrolou suas teste
munhas na petição inicial e pediu a notificação
das mesmas, solicitação que foi indeferida. Na
audiência, o advogado de Paulo requereu o
adiamento pela ausência das testemunhas, di
zendo que protestava pelo indeferimento da
notificação e por isso não convidou es
pontaneamente as testemunhas. O requeri

14)
(OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) A empresa Restaurante M foi conde
nada em reclamação trabalhista a pagar diversos
direitos sonegados a um dos seus ex-empregados. Na sentença, entendendo que o ex-empre
gador teve um comportamento processual re
provável, o juiz ainda o condenou como litigante
de má-fé. De acordo com o entendimento paci
ficado do TST, caso a empresa pretenda recorrer
ordinariamente desta decisão, ela
A) deverá recolher as custas, o depósito recursal e o valor da multa por litigância de má-fé para viabilizar o recurso.
B) não havendo nenhum normativo a respei
to, deverá opor embargos declaratórios, re
querendo ao juiz que diga se o depósito da
multa é necessário.
C) em razão da peculiaridade do Processo do
Trabalho, deverá recolher a multa, imedia
tamente, pela metade e o restante quando
do trânsito em julgado, caso mantida.
D) não precisará recolher o valor da multa, já
que tal recolhimento não é pressuposto para
interposição dos recursos trabalhistas.
tf a r t 78 9, CLT; OJ n. 4 0 9 , SDI-1, TST.
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15) (OAB/XII Exame de Ordem Unificado/
FGV/2013) Carlos Alberto foi caixa numa insti
tuição bancária e ajuizou reclamação trabalhis
ta, postulando o pagamento de horas extras, já
que em uma das agências, na qual trabalhou
por dois anos, cumpria jornada superior à le
gal. Em contestação, foram apresentados os
controles, que não continham sobrejornada, e
por essa razão foram expressamente impugna
dos pelo acionante. Na instrução, o banco não
produziu prova, mas Carlos Alberto conduziu
uma testemunha que com ele trabalhou sete
meses na agência em questão e ratificou a jor
nada mais extensa declarada na petição inicial.
Diante desta situação e de acordo com o en
tendimento consolidado do TST, assinale a afir
mativa correta.
A) Uma vez que a testemunha trabalhou com
o autor somente sete meses, este é o limite
de tempo que limitará eventual condenação.
B) Se o juiz se convencer, pela prova testemu
nhai, que a sobrejornada ocorreu nos dois
anos, poderá deferir as horas extras em todo
o período.
C) Uma vez que a testemunha trabalhou com
o autor em período inferior à metade do
tempo questionado, não poderá ser fator de
convencimento acerca da jornada.
D) Considerando que os controles foram jun
tados, uma única testemunha não poderia
servir de prova da jornada cumprida.
V. OJ n. 233, SDI-1, TST.
16) (OAB/X1II Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Paulo ajuizou ação em face de
sua ex-empregadora, a empresa Peças ABC Ltda.
Na audiência, o Juiz propôs a conciliação, que
foi aceita pelas partes, nada tendo sido discu
tido sobre custas.
Sobre o caso, assinale a opção que indica a
hipótese correta para a fixação das custas.
A) O valor das custas ficará sempre a cargo da
empresa, razão pela qual não haverá dispen
sa das mesmas, pois não há gratuidade de
justiça para pessoa jurídica.
B) O valor das custas, não tendo sido conven
cionado pelas partes, caberá em partes iguais
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ao autor e à ré, podendo o autor ser dispen
sado de sua parte pelo Juiz.
C) O valor das custas ficará a cargo do autor,
pois este está recebendo o valor acordado.
D) Tendo em vista o acordo, não há que se fa
lar cm custas.
V. arts. 789, § 3o, e 790, § 3o, CLT.
17) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Paulo ajuizou reclamação tra
balhista em face de sua ex-empregadora, em
presa Ouropuro Ltda. No dia da audiência, a
ré apresentou exceção de incompetência em ra
zão do lugar, aduzindo fatos que eram desco
nhecidos até então pelo advogado de Paulo.
De modo a possibilitar a melhor defesa de
Paulo e para evitar o possível acolhimento da
exceção, de acordo com a legislação trabalhis
ta, assinale a opção que indica o procedimen
to correto a ser adotado.
A) Deverá ser requerido prazo de 10 dias para
manifestação com o consequente adiamen
to da audiência.
B) Deverá o Juiz conceder prazo a Paulo por 24
horas para manifestação, prolatando a sen
tença da exceção de incompetência na pri
meira audiência.
C) O Juiz deverá adiar a audiência para a deci
são, não sendo cabível a concessão de prazo
à parte contrária, para manifestação.
D) O Juiz apreciará imediatamente a arguição
de exceção de incompetência, não havendo
previsão de concessão de prazo a Paulo, já
que as audiências são unas.
V. art 800, CLT.
18) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Rômulo impetrou mandado de
segurança contra ato praticado por Juiz do Tra
balho que teria violado um direito seu, líquido
e certo. Por descuido, Rômulo deixou de juntar
os documentos pertinentes, indispensáveis. Ve
rificando o equívoco, o Relator deverá, de acor
do com a jurisprudência consolidada do TST,
A) conceder prazo improrrogável de 10 dias
para o impetrante sanar o vício, sob pena de
indeferimento da petição inicial.
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B) prosseguir normalmente no trâmite proces
sual, pois a matéria não pode ser conhecida
de ofício.
C) indeferir a petição inicial de plano e extinguir o processo sem resolução do mérito.
D) solicitar à autoridade coatora que, junta
mente com as informações que serão pres
tadas, envie cópia dos documentos faltantes.
tf a rt 32 1, C P C /2 0 1 5 ; Súm ula n. 41 5, TST.

19) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Em outubro de 2013, Gilberto
ajuizou ação contra a empresa CSC Computa
dores Ltda., na qual ainda trabalha, postulan
do o pagamento de vale-transporte de 2 meses
e o ticket refeição de 3 meses. O juiz julgou pro
cedente o pedido e, para tanto, valeu-se da Lei
n. 7.418/85 (Lei do Vale-transporte) e da aná
lise da norma coletiva da categoria do autor,
que, na cláusula 8a, garante o benefício da ali
mentação. A sentença foi prolatada de forma
líquida, no valor total de R$ 657,00, mesmo va
lor de alçada arbitrado na audiência. Diante do
que prevê a Lei, assinale a afirmativa correta.
A) Desta sentença não caberá recurso, tendo
em vista a matéria discutida, bem como por
se tratar de causa de alçada exclusiva da Vara.
B) Caberá recurso de apelação, já que a Cons
tituição Federal garante o duplo grau de ju
risdição.
C) Caberá recurso ordinário, no prazo de 8 dias,
por qualquer dos litigantes.
D) Por envolver análise de Lei Federal, a sen
tença deve ser submetida ao duplo grau de
jurisdição obrigatório.
tf a rt 2 o, §§ 3 o e 4 o, Lei n. 5 .5 8 4 /7 0 .

20) (OAB/XIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Pedro, estivador, logo trabalha
dor avulso, está insatisfeito com os repasses que
lhe são feitos pelos trabalhos no Porto de Tuba
rão. Pretende ajuizar ação em face do operador
portuário e do Órgão Gestor de Mão de Obra OGMO. Como advogado de Pedro, indique a
Justiça competente para o processamento e jul
gamento da demanda a ser proposta.
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A) Justiça Comum Federal, dado que o avulso
não tem vínculo de emprego com os réus e
a matéria portuária é de âmbito nacional.
B) Justiça do Trabalho.
C) Justiça Comum Estadual, pela ausência de
relação cmprcgatícia, sendo o avulso uma
espécie de trabalhador autônomo.
D) Poderá optar pela Justiça Comum Estadual
ou Justiça do Trabalho, caso pretenda o re
conhecimento de vínculo de emprego.
tf art 643, CLT; arts. 7o, XXXIV, e 114,1, CF.
21) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Determinada audiência, desig
nada para as lOh, só teve início às 12h, ocasião
em que o preposto e o advogado da empresa já
tinham se ausentado. A pauta de audiências
fora pontualmente iniciada pelo juiz; porém, a
complexidade de processos e depoimentos ge
rou atrasos substanciais.
A partir da situação sugerida, assinale a op
ção correta.
A) Não haverá a revelia, pois o atraso do juiz
está limitado a 15 minutos, podendo as par
te se retirar.
B) Diante do atraso, o juiz deverá adiar a au
diência, já que a parte ré está ausente, mas
se fez presente no horário inicial.
Q O juiz deverá aguardar a parte ausente por
15 minutos, pelo princípio da reciprocida
de.
D) A audiência deverá ser realizada normal
mente, cabendo a aplicação da revelia e con
fissão à parte ré.
tf arts. 6o e 7o, XX, EAOAB.
22) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Em ação que tramitou sob o
procedimento sumaríssimo, o juiz decidiu de
terminado pedido de forma contrária ao dis
posto em orientação jurisprudencial do TST.
Em sede de recurso ordinário, com o mesmo
fundamento, o TRT manteve a decisão de pri
meiro grau. Diante disso, a parte entendeu por
bem interpor recurso de revista.
A partir do caso apresentado, assinale a op
ção correta.
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A) O recurso de revista não deverá ser admiti
do, pois o fundamento da decisão não é con
trário à Constituição Federal ou à Súmula
doTST.
B) É cabível o recurso, pois a decisão é contrá
ria ao entendimento do TST.
C) O recurso de revista é incabível no procedi
mento sumaríssimo. Logo, não deverá ser
admitido.
D) Deverá ser admitido o recurso de revista, em
razão do princípio do duplo grau de juris
dição obrigatório.

V. art. 8 9 6 , § 6o, CLT; Súm ula

n. 4 4 2 , TST.

23) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Plínio, empregado da Padaria
Pão Bom I.tda., insatisfeito com o trabalho,
procurou seu empregador pedindo para ser
mandado embora. O empregador aceitou a pro
posta, desde que tudo fosse realizado por in
termédio de um acordo na Justiça do Trabalho,
motivo pelo qual foi elaborada ação trabalhis
ta pedindo verbas rescisórias. No dia da au
diência, as partes disseram que se conciliaram,
mas o juiz, ao indagar Plínio, compreendeu o
que estava ocorrendo e decidiu não homolo
gar o acordo.
Para a hipótese, assinale a opção correta.
A) Plínio deverá impetrar Mandado de Segu
rança para obter a homologação do acordo.
B) A homologação do acordo é faculdade do
juiz, que poderá não homologá-lo.
C) Sendo a conciliação um princípio do pro
cesso do trabalho, deverá o processo ser re
metido para outra Vara para homologação
por outro juiz.
D) Plínio deverá interpor reclamação correicional para obter a homologação do acordo.

V. Súm ula
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clamação trabalhista de Geraldo foi instruída
na Vara do Trabalho e encaminhada para sen
tença, que julgou procedente o pedido, tendo
o juiz concedido novamente a tutela antecipa
da, agora na sentença.
Diante do quadro retratado, de acordo com
o entendimento sumulado pelo TST, assinale
a opção correta.
A) O juiz poderia conceder a tutela na senten
ça, e, nesse caso, o Mandado de Segurança
perde o objeto.
B) O Juiz não poderia conceder novamente a
tutela antecipada, haja vista que ela havia
sido revogada pelo Tribunal.
C) Se a tutela antecipada foi revogada, somen
te havendo autorização do TRT ela poderia
ser revigorada, de modo que o juiz subver
teu a ordem processual vigente, cabendo re
clamação correicional.
D) Poderá a parte ré impetrar novo mandado
de segurança, agora contra a tutela anteci
pada concedida na sentença.
1/ Súm ula n. 414, TST.

25)
(OAB/XTV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Sandro Vieira ajuizou reclama
ção trabalhista contra a empresa Trianon Bebi
das e Energéticos Ltda. pleiteando o pagamento
de horas extras, pois alegou trabalhar de 2* fei
ra a sábado, das 9h às 19h, com intervalo de
uma hora para refeição. Em defesa, a ré negou
a jornada descrita na petição inicial, mas não
juntou os controles de ponto. Em audiência, ao
ser interrogado, o preposto informou que a ré
possuía 18 empregados no estabelecimento.
Diante da situação retratada, c consideran
do o entendimento consolidado do TST, assi
nale a opção correta.

n. 41 8, TST.

24) (OAB/XIV Exame de Ordem Unificado/FGV/2014) Geraldo requereu na sua peti
ção inicial, e teve deferida, a concessão de tu
tela antecipada para sua imediata reintegração,
haja vista ser dirigente sindical. O ex-empregador, cientificado, impetrou Mandado de Se
gurança, no qual obteve liminar revogando a
tutela antecipada concedida. Logo depois, a re

A) Aplica-se a pena de confissão pela ausência
de juntada dos controles, sendo então con
siderada verdadeira a jornada da petição ini
cial, na qual o juiz irá se basear na condena
ção de horas extras.
B) Haverá inversão do ônus da prova, que pas
sará a ser da empresa, prevalecendo a jorna
da da inicial se dele não se desincumbir com
sucesso.

CLT INTERPRETADA

C) Diante do impasse, e considerando que, com
menos de 20 empregados, a empresa não é
obrigada a manter controle escrito dos horá
rios de entrada e saída dos empregados, o juiz
decidirá a quem competirá o ônus da prova.
D) A falta de controle quando a empresa pos
sui mais de 10 empregados é situação juri
dicamente imperdoável, o que autoriza o in
deferimento da oitiva das testemunhas da
empresa porventura presentes à audiência.
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27) (Juiz do Trabalho/TRT-2“ R./SP/Vunesp/2014) Em relação ao mandado e à penho
ra, aponte a alternativa correta:

A) Requerida a execução, o juiz ou presidente
do tribunal mandará expedir notificação ao
executado, para que cumpra a obrigação de
fazer, de dar ou de não fazer, no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.
B) Sc o executado, procurado por 2 (duas) ve
V. a rt 74, § 2 o, CLT; Súm ula n. 33 8, TST.
zes no espaço de 48 (quarenta e oito) horas,
não for encontrado, far-se-á a citação por
26)
(Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vu- oficial de justiça.
nesp/2014) Observe as proposições abaixo e ao C) O executado que não pagar a importância
reclamada poderá garantir a execução me
afinal responda a alternativa que contenha pro
diante depósito da mesma, atualizada, sem
posições corretas, no que tange à execução, le
vando-se em conta a legislação específica e as
acréscimo das despesas processuais.
Súmulas do TST:
D) Caso o executado não garanta a execução
mediante depósito, poderá nomear bens à
I. Tendo em vista a regra da CLT, a matéria de
penhora observada a ordem preferencial es
impugnação apresentada pela defesa abran
tabelecida no art. 655 do CPC.
ge apenas as alegações de cumprimento da E) As custas e juros de mora serão considera
decisão ou do acordo, quitação ou prescri
dos quando da penhora de bens do execu
tado, sempre devidos a partir da data do fato
ção da dívida.
II. Para serem admitidos os embargos à execu
que ensejou a reclamatória.
ção nas obrigações de fazer e de não fazer,
V. arts. 880, caput e § 3o, 882 e 883, CLT.
há necessidade de depositar um valor para
a garantia do juízo.
28) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/VuIII. Na execução provisória a penhora não deve nesp/2014) Em matéria de arrematação, apon
incidir sobre dinheiro, caso o executado te te a alternativa correta:
nha nomeado outros bens.
IV. Havendo discordância do credor, em execução A) Sem exceção podem participar da licitação
definitiva, não tem o executado direito líqui
com o fito de arrematar bens penhorados,
do e certo a que os valores penhorados em di
todos os que estiverem na livre administra
nheiro fiquem depositados no próprio banco.
ção de seus bens.
V. Fere o direito líquido e certo do impetran B) O menor púbere ou impúbere pode licitar
te o ato judicial que determina penhora cm
desde que o faça assistido ou representado
dinheiro do executado, em execução defini C) O credor também pode arrematar os bens,
tiva, para garantir crédito exequendo.
desde que exiba o preço.
Está correta a alternativa:
D) Se o valor do bem exceder ao crédito do exequente, no momento do lanço, poderá aque
A) I, II e IV.
le depositar dentro de 24 (vinte e quatro)
B) II, III e V.
horas a diferença, sob pena de ser tomada
C ) III, IV e V.
sem efeito a arrematação.
D) I, III e IV.
E) A expropriação dos bens pode ser efetuada,
E) I, II e V.
no processo do trabalho, na fase da segun
da praça.
V. a rt 8 8 4 , § I o, CLT; arts. 8 0 5 , 8 3 5 e 8 4 0 , 1,
C P C /2 0 1 5 ; OJs ns. 6 0 a 6 2 , SDI-2, TST.
V. arts. 686, VI, e 890, caput e § 1°, CPC/2015.
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29) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) No que tange à adjudicação, obser
ve as proposições abaixo e responda a alterna
tiva que contenha proposituras corretas:

precado, mas a competência para julgá-los
é sempre do juízo deprecante.
V arts. 747 e 896, § 2o, CLT; arts. 674, § 2o, I,
675 e 677, § 2o, CPC/2015.

I. É uma das formas de pagamento do credor,
e também um meio de aquisição da proprie
dade.
II. A transferência da propriedade dos bens le
vados à praça poderá se dar contra a vonta
de do devedor.
III. Pelo sistema do processo do trabalho com
preende somente os bens imóveis, que se
rão adquiridos pelo exequente, quando re
gularmente processado o procedimento licitatório.
IV. O credor somente pode requerê-la se hou
ver praça e nela comparecerem os licitantes.
V. É incabível ação rescisória para impugnar
decisão homologatória que a concede.
Está correta a alternativa:

41)
(Juiz do Trabalho/TRT-28 R./SP/Vunesp/2014) Quanto à admissibilidade recursal,
aponte a alternativa correta:

A) I, II e m .
B) III, IV eV.

C) n,IVeV.
D) I, III e IV.
E) I,IIeV .
V. art. 8 8 8 , § I o, CLT; Súm ula n. 3 9 9 , TST.

30) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Em relação aos embargos de tercei
ro, aponte a alternativa correta:
A) Equipara-se a terceiro, para efeito dos em
bargos, o cônjuge quando defende bens de
sua meação.
B) Os embargos de terceiro podem ser opostos
a qualquer tempo no processo de conheci
mento ainda que a sentença tenha passado
em julgado.
C) Uma vez que não está previsto na CLT, o re
curso oponível à decisão de embargos de ter
ceiro, na execução, lícito entender-se possí
vel a apelação.
D) O possuidor direto não pode alegar, com sua
posse, domínio alheio.
E) Na execução por carta precatória, os embar
gos de terceiro serão oferecidos no juízo de-

A) É cabível recurso de revista em procedimen
to sumaríssimo por contrariedade a Súmu
la ou Orientação Jurisprudencial do TST.
B) Admite-se a regularização da representação
processual em qualquer fase do processo,
aplicando-se subsidiariamente ao processo
do trabalho o art. 13 do CPC (regularização
da representação).
C) É inadmissível em instância recursal o ofe
recimento tardio de procuração, ainda que
mediante protesto por posterior juntada.
D) Não se conhece de recurso para o Tribunal
Regional do Trabalho, pela ausência do re
quisito de admissibilidade inscrito no art.
514, II do CPC (fundamentos de fato e de
direito) quando as razões do recorrente não
impugnam os fundamentos da decisão re
corrida.
E) Admite-se o recurso interposto antes de pu
blicada a sentença ou o acórdão impugnado.
V art 896, § 6o, CLT; Súmulas ns. 383, 422
e 434, TST.
32)
(Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Quanto aos efeitos dos recursos na
Justiça do Trabalho, aponte a alternativa cor
reta:
A) O efeito devolutivo em profundidade do re
curso ordinário, fixado no art. 515, § Io, do
CPC, transfere ao Tribunal o exame das pre
judiciais de mérito arguidas na defesa não
apreciadas na sentença, ainda que não reno
vadas nas contrarrazões.
B) O recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais, tanto no litisconsórcio unitário quanto no facultativo.
C) A antecipação de tutela concedida na sen
tença somente pode ter efeito suspensivo
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decretado pela via de mandado de segu
rança.
D) Em se tratando de execução provisória não
fere o direito líquido e certo do impetrante
a determinação de penhora em dinheiro
quando indicados outros bens à penhora.
E) Fere direito líquido e certo do devedor o
prosseguimento da execução até a comple
ta satisfação do credor quanto aos títulos e
valores não discutidos no agravo de peti
ção.
V. S úm ulas ns. 39 3, 41 4, 4 1 6 e 417, III, TST.

33) (Juiz do Trabalho/TRT-2® R./SP/Vunesp/2014) Em relação aos embargos de decla
ração, aponte a alternativa correta:
A) Na Justiça do Trabalho são admitidos, nos
termos do art. 897-A da CLT, apenas nas hi
póteses de contradição, omissão e manifes
to equívoco na apreciação dos pressupostos
extrínsecos de admissibilidade do recurso.
B) É passível de nulidade sentença ou acórdão
que os acolham com efeito modificativo sem
que seja concedida oportunidade de mani
festação prévia à parte contrária.
C) Na Justiça do Trabalho suspendem o prazo
recursal para ambas as partes no caso de ser
deferido efeito modificativo.
D) Nos casos de julgamento a tra p e tita a par
te que não opôs os embargos, não poderá
ajuizar ação rescisória.
E) É cabível a oposição de embargos para su
pressão de omissão contra decisão monocrática de cunho decisório que denega re
curso manifestamente inadmissível.
V. arts. 897, § 3 o, e 897-A, CLT; S ú m u la n. 42 1,
TST; O J n. 142, II, SDI-1, TST.

34) (Juiz do Trabalho/TRT-2« R./SP/Vunesp/2014) Quanto à execução, observe as pro
posições abaixo e responda a alternativa que
contenha proposituras corretas:
I. São títulos executivos extrajudiciais na Jus
tiça do Trabalho o Termo de Ajuste de Con
duta, os créditos previdenciários decorren
tes de condenação trabalhista e as certidões
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da dívida ativa decorrentes de multas apli
cadas por auditores fiscais do trabalho.
II. São obrigações acessórias à sentença declaratória, executáveis na Justiça do Trabalho,
custas, honorários advocatícios e periciais,
emolumentos c multas aplicadas no decor
rer do processo.
III. É admitida na Justiça do Trabalho a sub-rogação de dívida e a cessão do crédito.
IV. Elaborada a conta de liquidação por artigos,
simples cálculo ou arbitramento o Juiz po
derá homologá-la sem a abertura de prazo
para manifestação das partes.
V. É devido o recolhimento de contribuição
previdenciária em caso de acordo sem reco
nhecimento de vínculo empregatício, calcu
lada sobre a totalidade do valor, se não hou
ver discriminação da natureza das verbas
pagas.
Está correta a alternativa:
A) I, II e IV.
B) I, II e III.
C) II, IV e V.
D) I, III e V.
E) III, IV eV.
V. art 879, § 2o, CLT; OJ n. 368, SDI-1, TST.
35) (Juiz do Trabalho/TRT-2- R./SP/Vunesp/2014) No que concerne à produção da
prova no processo de conhecimento, aponte a
alternativa correta:
A) Ao juiz é vedado determinar a produção de
qualquer prova que não tenha sido requeri
da pela parte, sob pena de quebrar o prin
cípio da imparcialidade.
B) Admitida a assistência litisconsorcial na re
lação processual, o assistente terá interesse
na produção da prova, em razão da sua po
sição naquela relação.
C) Admitida a oposição na relação processual,
o opoente deverá fazer prova que irá bene
ficiar um dos opostos, cujo interesse colidir
com o seu.
D) Caso o autor, em depoimento pessoal, con
fesse os fatos que lhe são contrários, mesmo
assim o juiz deverá determinar a produção
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de outras provas sobre o mesmo fato con
fessado.
E) Apenas a prova produzida em audiência é
capaz de provocar o convencimento do Juiz,
pois os documentos não guardam fidelida
de uma vez que, cm geral, são sempre pro
duzidos pela empresa.
V. arts. 371 e 6 8 4 , C P C /2 0 1 5 ; Súm ula n. 82,
TST.

36) (Juiz do Trabalho/TRT-2» R./SP/Vunesp/2014) Em matéria de prova, observe as
proposições abaixo e ao final responda a alter
nativa que contenha proposituras corretas:
I. Aquele que não prestou depoimento pessoal
não poderá presenciar o depoimento do ou
tro.
II. Os incapazes, em princípio, não poderão de
por nem na qualidade de informantes, pois
presume-se que não possuam o discerni
mento necessário para esclarecer quanto aos
fatos que lhe serão perguntados.
III. Havendo necessidade de realização de pro
va pericial a ser concretizada fora da sede do
Juízo, a nomeação do profissional incumbi
rá ao Juízo deprecante.
IV. Cessará a fé de um documento público ou
particular quando lhe for declarada judicial
mente a falsidade, sendo certo que a com
petência do Juiz do Trabalho para fazer tal
declaração é meramente incidental.
V. Feita a prova do fato narrado, e reconheci
da a existência do direito, caberá ao julga
dor acolher o pedido, com o fundamento ju
rídico apontado pela parte, caso contrário
estar-se-ia modificando a causa de pedir.
Está correta a alternativa:
A) I, II c IV.
B) II, III e V.
C) I, III e V.
D) II, IV eV.
E) I, III e IV.
V. art. 8 2 4 , CLT; arts. 427, 4 3 0 , 447, 4 6 5 , § 5o,
e 4 9 2 , C P C /2 0 1 5 .

37) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) “x” ingressa com ação trabalhista
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pleiteando em liminar tutela antecipada para
se ver reintegrado ao trabalho. Diz que sofreu
acidente do trabalho e que foi dispensado in
justamente quando gozava de estabilidade. O
juiz não aprecia o pedido e designa audiência.
Inconformado, “x” pcticiona reiterando o pe
dido. Sobrevêm o despacho: “deixo de analisar
o requerido por ora. Aguarde-se a audiência
designada”.
Aponte a alternativa correta:
A) Não caberá qualquer recurso ou providên
cia, devendo se conformar. O juiz tem o po
der de polícia e decidiu corretamente, pois
a tutela antecipada pode ser apreciada a qual
quer momento.
B) Cabe ação cautelar, pois a decisão é incons
titucional ante a ausência de fundamento e,
considerando a fase processual, não se ad
mite qualquer recurso.
C) Cabe agravo, pois a decisão é inconstitucio
nal, ante a ausência de fundamento.
D) O pedido de tutela antecipada foi pleiteado
em caráter liminar e, portanto, o juiz deve
ria julgá-lo de forma fundamentada. Cabe
mandado de segurança.
E) O pedido de tutela antecipada foi pleitea
do em caráter liminar e, portanto, o juiz
deveria julgá-lo de forma fundamentada.
Não cabe mandado de segurança, pois ato
proferido nesta fase processual é irrecorrível.
V. Súm ula n. 417, TST.

38)
(Juiz do Trabalho/TRT-2* R./SP/Vunesp/2014) O trabalhador “x” ingressa com
ação trabalhista em face do seu ex-cmprcgador
pleiteando declaração de vinculo de emprego
e verbas consequentes, dentre elas indenização
por dano e seguro desemprego. Diz que cm ra
zão da dispensa não pode honrar negócio ju
rídico de compra de apartamento, com perda
do sinal dado como garantia do negócio. A em
presa contesta todos os pedidos além de arguir
a incompetência da Justiça do Trabalho, pois o
autor da ação era diretor estatutário da empre
sa, cuja natureza jurídica é de sociedade anô
nima. Alega também incompetência material
para apreciação do pedido de indenização de

CLT INTERPRETADA

seguro desemprego e indenização por dano
moral. Aponte a alternativa correta:
A) A competência para decidir e julgar todos
os pedidos é da Justiça do Trabalho, deven
do ser rejeitada a exceção e determinada a
abertura da instrução processual. O ônus da
prova é do autor.
B) A competência para decidir e julgar todos
os pedidos é da Justiça do Trabalho, deven
do ser rejeitada a exceção e determinada a
abertura da instrução processual. O ônus da
prova é da ré, à exceção do pedido de inde
nização por dano moral pela quebra do con
trato de natureza civil.
C) A Justiça do Trabalho é incompetente para
julgar a relação entre o diretor e a socieda
de anônima. O juiz deverá declinar de sua
competência e determinar a remessa dos au
tos ao juízo civil. Não se discutirá sobre o
ônus da prova.
D) A Justiça do Trabalho é incompetente para
julgar a relação entre o diretor e a socieda
de anônima. O juiz deverá declinar de sua
competência sentenciando o feito com extin
ção sem julgamento de mérito por ausência
de pressuposto processual.
E) Não cabe à Justiça do Trabalho julgar os pe
didos de indenizações do seguro desempre
go e dano moral, embora tenha competên
cia para conhecer e julgar dos pedidos de
declaração de vinculo de emprego e verbas
rescisórias. Sendo assim, deverá rejeitar a ex
ceção quanto àquele primeiro fundamento
e no que concerne aos pedidos de indeniza
ções, extinguir o feito sem julgamento de
mérito ante a inconveniência de fracionamento do processo.
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B) Prazo em dobro para contestar ações ordi
nárias e isenção de preparo.
C) Prazo em quádruplo para a designação da
audiência em que deverá apresentar defesa
e isenção de preparo.
D) Prazo em quádruplo para a designação da
audiência em que deverá apresentar defesa
e pagamento do preparo após o trânsito em
julgado da decisão.
E) Prazo de quinze dias para designação da au
diência em que deverá apresentar defesa e
pagamento do preparo após o trânsito em
julgado da decisão.
V. a rt 84 1, CLT; a r t 180, C P C /2 0 1 5 ; a rt I o, II,
Decreto-lei n. 7 7 9 /6 9 .

40) (Juiz do Trabalho/TRT-2- R./SP/Vunesp/2014) No que concerne à competência,
aponte a alternativa incorreta:

A) Caso sejam distribuídas duas ações conexas
em separado, estará prevento o juiz que des
pachou em primeiro lugar, desde que te
nham a mesma competência territorial.
B) Caso sejam distribuídas duas ações conexas
em separado, estará prevento o juiz cuja ci
tação válida foi realizada em primeiro lugar,
desde que tenham diferentes competências
territoriais.
Q A incompetência de foro ra cio n e loci é ma
téria de contestação. Por se tratar de incom
petência relativa o momento para arguição
dessa exceção, é, portanto, o da resposta ao
pedido do reclamante.
D) Tratando-se de atleta profissional a Justiça
Desportiva terá competência para conhecer
e julgar as causas relativas a direito de are
na, salários e indenizações.
V. a rt 1 1 4 ,1, CF; Súm ula n. 212, TST.
E) Não compete à Justiça do Trabalho decidir
sobre contribuições previdcnciárias oriun
39)
(Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vu- das de sentenças declaratórias de vinculo de
emprego.
nesp/2014) É correto afirmar que a União, enti
dades autárquicas, fundações de direito público,
V. a rt 58, C P C /2 0 1 5 ; arts. 1 1 4 , 1, e 217, § I o,
Estados e Municípios terão como privilégios:
CF; Súm ula n. 3 6 9 , TST.

41) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/VuA) Prazo de quinze dias para contestar ações
ordinárias e pagamento do preparo após o nesp/2014) Em matéria de resposta do réu,
trânsito em julgado da decisão.
aponte a alternativa correta:
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A) Pode-se arguir por meio de exceção o impe
dimento ou suspeição do servidor público.
B) A exceção de incompetência absoluta dis
pensa a forma de exceção e deve ser formu
lada em peça própria, separada da defesa.
C) O entendimento do Tribunal Superior do
Trabalho não admite, em hipótese alguma,
reconvenção em ações submetidas ao pro
cedimento sumaríssimo.
D) Na contestação o réu somente se defende pelo
mérito, através da defesa direta ou indireta.
E) As exceções de suspeição ou incompetência,
por força das disposições da CLT, não im
portarão em suspensão do feito.
1/ art. 79 9, CLT; art. 3 3 7 ,1, C P C / 2 0 1 5.

42) (Juiz do Trabalho/TRT-2» R./SP/Vunesp/2014) No que concerne às defesas do réu no
processo trabalhista, aponte a alternativa correta:
A) A compensação poderá ser arguida a qual
quer tempo, com fundamento na vedação
do principio do enriquecimento sem causa.
B) Após a contestação poderá o reclamado de
duzir novas alegações, que sejam importan
tes para dirimir o conflito, ainda que não
trate de direito superveniente.
C) Se for acolhida a exceção de incompetência
absoluta em razão da matéria, esta decisão
é recorrível porque terminativa do feito.
D) A contestação no rito sumaríssimo poderá
ser protocolizada no prazo de cinco dias, em
razão do principio da celeridade processual.
E) Réu poderá valer-se do protesto para for
malizar a defesa, sendo que ambos os insti
tutos possuem a mesma natureza.

V. arts.

7 6 7 e 8 4 1 , CLT; arts. 3 4 2 e 4 8 5 , IV,

C P C /2 0 1 5.

43) (Juiz do Trabalho/TRT-2" R./SP/Vunesp/2014) Quanto à Ação Rescisória na Justi
ça do Trabalho, aponte a alternativa correta:
A) É cabível com fundamento em ofensa a coi
sa julgada decorrente da ação de cumpri
mento em face de sentença normativa.
B) É incabível para impugnar decisão homologatória de adjudicação, arrematação ou
cálculos.

CLT INTERPRETADA

C) É cabível para invalidar a confissão real ou
ficta, resultante de erro, dolo ou coação, na
qual se baseou a sentença.
D) Litisconsórcio é necessário em relação ao
polo passivo da demanda, porque supõe uma
comunidade dc direitos ou de obrigações
que não admite solução díspar para os litisconsortes, em foce da indivisibilidade do ob
jeto.
E) Sindicato não possui legitimidade para pro
por ação rescisória sem a citação de todos
os empregados substituídos.

V. S úm ulas ns. 3 9 9 , 4 0 4

e 4 0 6 , 1 e II, TST.

44) (Juiz do Trabalho/TRT-2a R./SP/Vunesp/2014) Condiciona-se à demonstração de
divergência jurisprudencial a admissibilidade
do recurso de embargos contra acórdão de T\irma em recurso de revista em fase de execução,
publicada na vigência da Lei n. 11.496, de
26.06.2007 (que deu nova redação ao art. 894
da CLT, para modificar o recurso de embargos
no Tribunal Superior do Trabalho). Aponte a
alternativa correta:
A) Entre Turmas do Tribunal Superior do Tra
balho, em relação às decisões proferidas com
violação literal de disposição de lei federal.
B) Entre Turmas ou destas e a Seção Especiali
zada em Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho, em relação à inter
pretação de dispositivo constitucional.
C) Entre uma Turma e a Seção Especializada
em Dissídios Individuais do Tribunal Supe
rior do Trabalho, em relação à interpretação
de lei federal.
D) Entre as Turmas do Tribunal Superior do
Trabalho, ou destas e a Seção Especializada
em Dissídios Coletivos, em relação à inter
pretação de dispositivo constitucional.
E) Entre Turmas ou destas e a Seção Especiali
zada em Dissídios Individuais do Tribunal
Superior do Trabalho, em relação às decisões
que têm como conteúdo a análise da aplica
ção de correção monetária e juros legais.

V. Súm ula

n. 4 3 3 , TST.

45) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) A empresa XPTO Ltda., neces

CLT INTERPRETADA

sitando dispensar empregado estável, ajuizou
inquérito para apuração de falta grave em face
de seu empregado. No dia da audiência, a em
presa apresentou seis testemunhas, protestan
do pela oitiva de todas. O empregado apresen
tou três testemunhas, afirmando ser este o
limite na Justiça do Trabalho. Assinale a alter
nativa que mostra qual advogado agiu da for
ma determinada na CLT.
A) O advogado da empresa agiu corretamente,
pois trata-se de inquérito para apuração de
falta grave.
B) O juiz determinou que a empresa dispen
sasse três das seis testemunhas, pois é neces
sário o equilíbrio com a outra parte. Logo,
ambos os advogados agiram corretamente,
levando o número de testemunhas que en
tendiam cabível.
C) O advogado do empregado está correto, pois
o limite de testemunhas para o processo de
rito ordinário é de três para cada parte.
D) Os dois advogados se equivocaram, pois o
limite legal é de três por processo no rito or
dinário, sendo as testemunhas do juízo.
Kart 821, CLT.
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47) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Marcos ajuizou reclamação tra
balhista em face de sua ex-empregadora, a so
ciedade empresária Cardinal Roupas Ltda.,
afirmando ter sofrido acidente do trabalho
(doença profissional). Em razão disso, reque
reu indenização por danos material e moral.
Foi determinada a realização de perícia, que
concluiu pela ausência de nexo causai entre o
problema sofrido e as condições ambientais.
Na audiência de instrução, foram ouvidas cin
co testemunhas e colhidos os depoimentos pes
soais. Com base na prova oral, o juiz se con
venceu de que havia o nexo causai e os demais
requisitos para a responsabilidade civil, pelo
que deferiu o pedido. Diante da situação retra
tada, e em relação aos honorários periciais, as
sinale a afirmativa correta.

A) O trabalhador sucumbiu no objeto da perí
cia feita pelo e x p e rt, de modo que pagará os
honorários.
B) Uma vez que a perícia não identificou o nexo
causai, mas o juiz, sim, os honorários serão
rateados entre as partes.
Q A empresa pagará os honorários, pois foi sucumbente na pretensão objeto da perícia.
46)
(OAB/XV1II Exame de Ordem Unifica-D) Não havendo disposição a respeito, ficará a
do/FGV/2015) Em ação trabalhista, a parte ré
critério do juiz, com liberdade, determinar
recebeu a notificação da sentença em um sába
quem pagará os honorários,
do. Assinale a opção que, de acordo com a CLT,
tf art. 790-B, CLT.
indica o dia a partir do qual se iniciará a con
tagem do prazo recursal.
48) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Em sede de reclamação traba
A) O início do prazo será na segunda-feira e a lhista sob o rito sumaríssimo, as testemunhas
contagem do prazo deverá ser iniciada na do autor não compareceram à audiência, ape
sar de convidadas verbalmente por ele. Na au
terça-feira, se forem dias úteis.
B) O início do prazo será na segunda-feira e a diência, nada foi comprovado acerca da alega
contagem do prazo também deverá ser ini ção do convite às testemunhas. Diante disso,
ciada na própria segunda-feira, se dia útil.
assinale a afirmativa correta.
C) O início do prazo será no sábado, mas a con
tagem do prazo será iniciada na terça-feira, A) A audiência deverá prosseguir, pois não cabe
se dia útil.
a intimação das testemunhas, uma vez que
D) O início do prazo será no sábado, mas a con
não foi comprovado o convite a elas.
tagem do prazo será iniciada na segunda- B) As testemunhas deverão ser intimadas por
-feira, se dia útil.
que a busca da verdade real é um princípio
que deve sempre prevalecer.
tf Súm ula n. 2 6 2 , TST.
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C) As testemunhas deverão ser conduzidas coer
citivamente, porque não se admite que descumpram seu dever de cidadania.
D) O feito deverá ser adiado para novo comparecimento espontâneo das testemunhas.

V. art. 8 5 2-H , CLT.
49) (OAB/XVIII Exame de Ordem Unificado/FGV/2015) Na qualidade de advogado
de Mauro, você ajuizou reclamação trabalhis
ta no local da prestação de serviços do empre
gado. Entretanto, o advogado da empresa ré,
na audiência, apresentou exceção de incompe
tência em razão do lugar. Diante disso, à luz
da CLT,

A) o autor-exceto terá 24 horas improrrogáveis
para se manifestar.
B) o juiz julgará independentemente da mani
festação da parte contrária, pois não há pre
visão para tanto em razão do princípio da
celeridade.
C) o autor-exceto terá prazo de 48 horas para
manifestação.
D) o autor-exceto poderá se manifestar até a
sessão de julgamento da exceção de incom
petência.

V. art. 8 0 0 , CLT
50) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) A sociedade empresária Sucos
Naturais Ltda., empresa de pequeno porte, teve
contra si ajuizada uma reclamação trabalhista,
na qual Alice, uma de suas ex-empregadas, pos
tula o pagamento de horas extras. Para a au
diência, a sociedade empresária enviou como
preposto o empregado que foi contratado para
substituir Alice. Em razão disso, o advogado da
reclamante protestou contra tal fato, requeren
do a aplicação da confissão, pois o preposto não
havia presenciado os fatos. Segundo a sistemá
tica da CLT, assinale a afirmativa correta.
A) A impugnação deve ser acolhida, pois não
se pode admitir a existência de um prepos
to que não tenha testemunhado os fatos.
B) A lei é omissa acerca de o preposto precisar,
ou não, ter testemunhado os fatos, daí por

CLT INTERPRETADA

que, diante da omissão legislativa, caberá ao
juiz definir.
C) A impugnação deve ser acolhida, pois é ne
cessário que o preposto tenha vivenciado os
fatos, tanto assim que ele obrigatoriamente
deverá ser empregado da empresa.
D) A impugnação deve ser rejeitada, pois o pre
posto precisa apenas ter conhecimento dos
fatos.

V. a rt 8 4 3 , §

I o, CLT.

51) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Na fase de execução de uma re
clamação trabalhista, as partes se apresentaram
ao juiz da causa postulando a homologação de
acordo que envolvería 80% do valor que esta
va sendo executado. Diante dessa situação, de
acordo com a CLT e o entendimento consoli
dado do TST, assinale a afirmativa correta.
A) O juiz não pode homologar o acordo por
que estará violando a coisa julgada, pois o
pagamento estará sendo feito em valor in
ferior àquele determinado pela Justiça.
B) O juiz tem a obrigação de homologar o acor
do, se essa é a legítima vontade das partes,
sem vícios ou dúvidas.
C) O acordo, uma vez homologado, faz coisa
julgada material para todos, sem exceção,
somente podendo ser desconstituído por
ação anulatória.
D) É possível a homologação do acordo, que
pode ser realizado a qualquer momento, mas
ficará a critério do juiz fazê-lo à luz do caso
concreto.

V. Súm ula

n. 418, TST.

52) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) José ajuizou reclamação traba
lhista em face da sociedade empresária ABCD
Ltda., requerendo horas extras. A sociedade
empresária apresentou contestação negando as
horas extras e juntou os cartões de ponto, os
quais continham horários variados de entrada
e saída, marcados por meio de relógio de pon
to. O advogado do autor impugnou a docu
mentação. Com base no caso apresentado, as
sinale a afirmativa correta.

CLT INTERPRETADA

A) Na qualidade de advogado do autor, você
não precisará produzir qualquer outra pro
va, pois já impugnou a documentação.
B) Na qualidade de advogado da ré, você deve
rá produzir prova testemunhai, já que a do
cumentação foi impugnada.
Q Na qualidade de advogado do autor, o ônus
da prova será do seu cliente, razão pela qual
você deverá produzir outros meios de prova
em razão da sua impugnação à documentação.
D) Dada a variação de horários nos documen
tos, presumem-se os mesmos inválidos dian
te da impugnação, razão pela qual só cabe
rá o ônus da prova à empresa ré.

V. a rt 81 8, CLT.
53) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) Hudson ajuizou ação na Justiça
do Trabalho na qual postula exclusivamente di
ferenças na complementação de sua aposenta
doria. Hudson explica que, durante 35 anos, foi
empregado de uma empresa estatal e contri
buiu para o ente de previdência privada fecha
da, da qual a ex-empregadora é instituidora e
patrocinadora. Ocorre que, ao longo do tempo,
os empregados da ativa tiveram reajustes sala
riais que não foram observados na complemen
tação da aposentadoria de Hudson, gerando di
ferenças, que agora o autor cobra tanto da
ex-empregadora quanto do ente de previdên
cia privada. Considerando o caso e de acordo
com a CLT, assinale a afirmativa correta.
A) O processo deverá ser remetido pelo Juiz do
Trabalho para a justiça estadual.
B) A reclamação trabalhista deverá ser extinta
sem resolução do mérito por falta de com
petência.
C) A ação trabalhista deverá ter curso normal,
com citação e designação de audiência para
produção de provas.
D) O destino do feito dependerá dos termos da
contestação, pois pode haver prorrogação
de competência.

V. OJ n. 26, SDI-1, TST.
54) (OAB/XIX Exame de Ordem Unificado/FGV/2016) João foi empregado da socieda
de empresária Girassol Terceirização Ltda. e
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trabalhou como vigilante terceirizado na socie
dade empresária Passo Fundo Ltda. durante
todo o seu contrato. João foi dispensado e não
recebeu nenhuma verba da extinção contra
tual, motivando-o a ajuizar ação contra ambas
as sociedades empresárias. Em audiência, a so
ciedade empresária Girassol Terceirização Ltda.
comprovou documentalmente ter sido decre
tada a sua falência, ao passo que a sociedade
empresária Passo Fundo Ltda. comprovou, nas
mesmas condições, ter conseguido a recupera
ção judicial. As partes estiveram regularmente
representadas e assistidas, nenhuma delas re
quereu a sua exclusão da lide e o pedido foi jul
gado procedente em parte, com condenação
principal da sociedade empresária Girassol e
responsabilidade subsidiária da sociedade em
presária Passo Fundo. Diante da situação retra
tada, da previsão legal e do entendimento do
TST, considerando que as sociedades empresá
rias recorrerão, assinale a afirmativa correta.
A) Diante da situação jurídica das sociedades
empresárias, elas ficam dispensadas do pre
paro.
B) A sociedade empresária Girassol precisará
realizar preparo, mas a sociedade empresá
ria Passo Fundo, não.
C) Ambas as sociedades empresárias precisa
rão realizar o preparo integralmente.
D) A sociedade empresária Girassol não preci
sará realizar preparo, mas a sociedade em
presária.

V. Súm ula n. 86, TST.
55)
(OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Um determinado empregado é vi
gilante e, por meio do seu empregador, sempre
prestou serviços terceirizados a uma instituição
bancária privada. Após ser dispensado, o exempregado ajuizou ação contra o seu antigo em
pregador e a instituição bancária, reclamando
horas extras, diferença por acúmulo de funções
e indenização por dano moral. Sobre a situação
apresentada, assinale a afirmativa correta.
A) Caso haja sucesso na demanda, a instituição
bancária não poderá ser condenada em qual
quer nível porque não foi o empregador.
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B) A instituição bancária poderá ser condena
da de forma solidária pelos créditos porven
tura deferidos porque terceirizou atividade-fim.
C) O banco podería ser condenado de forma
mista, ou seja, pagaria todos os direitos de
vidos exceto dano moral.
D) A instituição bancária será condenada de
forma subsidiária por todos os créditos por
ventura deferidos.
tf Súm ula n. 3 3 1 , TST.

56) (OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Paulo é juridicamente pobre, razão
pela qual teve a gratuidade de justiça deferida
em sede de reclamação trabalhista ajuizada em
face de seu empregador, na qual pleiteava adi
cional de periculosidade. No curso do proces
so, o perito constatou que o local de trabalho
não era perigoso, uma vez que Paulo não tra
balhava em condição que ensejasse o pagamen
to do adicional de periculosidade. Diante dis
so, assinale a opção que indica a quem cabe
custear os honorários periciais.
A) Paulo deverá realizar o pagamento, pois ho
norários periciais não se incluem na gratui
dade de justiça, que alcança apenas as cus
tas.
B) A sociedade empresária deverá pagar a pe
rícia, já que Paulo não tem condições de fa
zê-lo.
C) A União será a responsável pelo pagamen
to dos honorários periciais.
D) O perito deverá se habilitar como credor de
Paulo até que esse tenha condição de cus
tear a perícia.
tf art. 790-B, CLT; Súm ula n. 457, TST.

57) (OAB/XX Exame dc Ordem Unificado/
FGV/2016) Mário ajuizou reclamação traba
lhista em face de seu ex-empregador. No dia da
audiência, não compareceu, razão pela qual o
processo foi arquivado. Em nova ação propos
ta em idênticos termos, o juiz extinguiu o fei
to sem resolução do mérito, pois a ré não foi
localizada. Imediatamente, Mário ajuizou a de
manda pela terceira vez. Na audiência, com to
dos presentes, o advogado da sociedade empre

CLT INTERPRETADA

sária aduziu que o juiz deveria extinguir o
processo sem resolução do mérito em razão da
perempção, pois não decorreu o prazo de seis
meses entre o segundo e o terceiro processo.
Sobre a hipótese apresentada, na qualidade de
advogado de Mário, assinale a afirmativa cor
reta.
A) Deverá ser requerido que o juiz apenas sus
penda o processo.
B) Deverá desistir da ação para evitar a conde
nação em custas.
C) Deverá aduzir que o prazo de seis meses é
contado da primeira ação.
D) Deverá aduzir que não houve perempção e
requerer o prosseguimento do feito.
tf arts. 73 1, 7 3 2 e 8 4 4 , CLT.

58) (OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Carlos tinha 17 anos quando co
meçou a trabalhar na sociedade empresária
ABCD Ltda. No dia seguinte ao completar 18
anos foi dispensado. A sociedade empresária
pagou as verbas rescisórias, mas não pagou as
horas extras trabalhadas ao longo de todo o
contrato de trabalho. Para o caso apresentado,
na qualidade de advogado de Carlos, assinale
a afirmativa correta.
A) A ação deverá ser ajuizada no prazo de dois
anos contados da dispensa.
B) Sendo Carlos menor na época da contrata
ção e durante quase todo o pacto laborai,
não corre prescrição bienal, iniciando-se a
quinquenal a partir da data da dispensa.
C) A ação deverá ser proposta no prazo de cin
co anos após a dispensa, já que Carlos era
menor quando da contratação, não corren
do prescrição.
D) Não há prazo prescricional para ajuizamento da ação, pois não corre prescrição para o
empregado menor e Carlos trabalhou sem
pre nessa condição.
tf a rt 7 o, XXIX, C F /8 8 .

59) (OAB/XX Exame de Ordem Unificado/
FGV/2016) Em audiência trabalhista sob o rito
sumaríssimo, o advogado da ré aduziu que suas
testemunhas estavam ausentes. Sem apresen-

CLT INTERPRETADA

tar qualquer justificativa ou comprovante de
comunicação às testemunhas, requereu o adia
mento do feito. Diante disso, estando presen
tes as testemunhas do autor, o juiz indagou do
advogado do autor se ele concordava ou não
com o adiamento, requerendo justificativa. So
bre o caso relatado, na qualidade de advogado
do autor, assinale a afirmativa correta.
A) Deve concordar com o adiamento, já que
ausentes as testemunhas, essas poderão ser
intimadas para comparecimento na próxi
ma audiência.
B) Deve se opor ao adiamento, requerendo o
prosseguimento do feito, pois, não havendo
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comprovação do convite às testemunhas, a
audiência não poderá ser adiada para inti
mação das mesmas.
C) Deve se opor ao adiamento imediato, reque
rendo a oitiva de suas testemunhas e pro
testar por depoimentos pessoais para, na
próxima audiência, serem ouvidas as teste
munhas da ré.
D) Deve concordar com o adiamento, pois a lei
não exige justificativa ou comprovação de
convite às testemunhas.
V. art 852-H, § 3o, CLT.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
1) (Juiz Federal Sub$tituto/2a R./Cespe-UnB/2013) Conforme a CF, a seguridade so
cial será financiada por toda a sociedade, de
forma direta e indireta, nos termos da lei, me
diante recursos provenientes dos orçamentos
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, e de determinadas contribuições.
Nesse sentido, as contribuições sociais cons
titucionalmente previstas incluem a contribuição
A) sobre o domínio econômico incidente so
bre a venda de petróleo e derivados.
B) do exportador de serviços para o exterior.
C) do aposentado pelo RGFS.
D) da pensionista de trabalhador falecido que
se tenha aposentado pelo RGPS.
E) da entidade equiparada a empresa, na for
ma da lei, incidente sobre o faturamento.

V. arts.

177, § 4 o, e 1 9 5 ,1,

b, II e IV, CF.

2) (Juiz Federal Substituto/2a R./Cespe-UnB/2013) A previdência social é regida por
princípios que foram consolidados na Lei n.
8.212/1991. Entre esses princípios, encontra-se o princípio
A) do cálculo dos benefícios considerando-se
os salários-de-contribuição nominais.
B) da preservação do valor real dos benefícios.
C) da previdência complementar facultativa,
custeada por parcela das contribuições so
ciais previdenciárias.
D) da universalidade de participação nos pla
nos previdenciários, independentemente de
contribuição.
E) do valor da renda mensal dos benefícios,
substitutos do salário-de-contribuição ou
do rendimento do trabalho do segurado, su
perior ao valor do salário mínimo.

V.

a r t 3 o, parágrafo único,

a

a e, Lei n.

8 .2 1 2 /9 1 .

3) (Juiz Federal Substituto/2a R./Ccspc-UnB/2013) A I>ei n. 8.212/91 prevê que tem a
faculdade, e não a obrigatoriedade, de ser se
gurado da previdência social

CLT INTERPRETADA

A) o maior de quatorze anos de idade que se fi
liar ao RGPS mediante contribuição desde
que não incluído em uma das hipóteses de
segurado obrigatório.
B) o estrangeiro domiciliado e contratado no
Brasil para trabalhar como empregado cm
sucursal ou agência de empresa nacional no
exterior.
C) o estrangeiro que, com residência perma
nente no Brasil, preste serviço no Brasil a
missão diplomática estrangeira.
D) o brasileiro civil domiciliado e contratado
no exterior que trabalhe para a União, em
organismos oficiais brasileiros localizados
no exterior, e que não seja segurado na for
ma da legislação vigente do país do domicí
lio.
E) o empregado doméstico.

V. arts.

12, l , c a e , e l l , e 14, Lei n. 8 .2 1 2 /9 1 .

4) (Juiz Federal Substituto/2a R./Cespe-UnB/2013) A Lei n. 8.212/1991, que institui o
plano de custeio da seguridade social, distingue
as pessoas que são consideradas empresas da
quelas que se equiparam a empresas. Entre as
que se equiparam a empresa encontram-se as
A) fundações públicas.
B) cooperativas.
C) firmas individuais.
D) sociedades que assumam o risco de ativida
de econômica rural com fins lucrativos.
E) autarquias.

V. a rt

15, parágrafo único, Lei n. 8 .2 1 2 /9 1 .

5) (Juiz Federal Substituto/2a R./Cespe-UnB/2013) Com base nas normas da Lei n.
8.112/1990, que dispõe sobre o regime jurídi
co dos servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais,
assinale a opção correspondente à situação em
que o indivíduo que for servidor público civil
federal efetivo, se atender apenas ao requisito
descrito, poderá se aposentar com proventos
integrais.
A) ao completar setenta anos de idade, inde
pendentemente do tempo de contribuição.

CLT INTERPRETADA

B) ao completar trinta anos de efetivo exercí
cio em funções de magistério, se for homem.
C) ao completar sessenta e cinco anos de ida
de, se for homem.
D) ao completar sessenta anos de idade, se for
mulher.
E) por invalidez permanente, se for acometi
do por qualquer doença grave incurável,
independentemente do tempo de contribui
ção.

V. a rt
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organismo internacional e o Brasil sejam
partes e que versem sobre matéria previdenciária são interpretadas como leis ordinárias
gerais.

V. arts.

194, III, e 20 1, CF; a rt 85-A, Lei n.

8 .2 1 2 /9 1 ; a r t 9 o, I, c, D ecreto n. 3 .0 4 8 /9 9 .

7) (Juiz Federal Substituto/5a R./Cespe-UnB/2013) A respeito dos auxílios previden
ciários, assinale a opção correta.

186, III, ò, Lei n. 8 .1 1 2 /9 0 .

6) (Juiz Federal Substituto/5a R./Cespe-UnB/2013) No que concerne aos princípios, à
eficácia e à interpretação das normas de segu
ridade social, assinale a opção correta.
A) Embora não haja nas normas previdenciárias preceito equivalente ao previsto no CPC,
segundo o qual o juiz somente se pode va
ler da equidade quando autorizado por lei,
essa técnica tem sido utilizada na solução de
conflitos que envolvam matéria previdenciária, como os casos de concessão de benefí
cios previdenciários nas relações homoafetivas.
B) De acordo com o princípio do equilíbrio fi
nanceiro e atuarial, o poder público, na exe
cução das políticas relativas à saúde e à as
sistência social, assim como à previdência
social, deve atentar sempre para a relação
entre custo e pagamento de benefícios, a fim
de manter o sistema em condições superavitárias.
C) Por adotar os princípios da seletividade e
distributividade, o poder público pode ave
riguar a capacidade contributiva do indiví
duo para fins de concessão dos benefícios e
dos serviços da seguridade social.
D) Como as normas prcvidenciárias aplicam-se somente às pessoas que vivem no terri
tório nacional, o brasileiro ou estrangeiro
domiciliado e contratado no Brasil para tra
balhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior
não pode ser segurado da previdência so
cial.
E) Os tratados, convenções e outros acordos
internacionais de que Estado estrangeiro ou

A) O salário-família é devido apenas aos de
pendentes do segurado de baixa renda, in
clusive do segurado doméstico, na propor
ção do número de filhos de até catorze anos
de idade ou de filhos inválidos de qualquer
idade.
B) Independe de carência a concessão de salário-matemidade para mulher que presta ser
viço de natureza urbana ou rural, em cará
ter eventual, a uma ou mais empresas, sem
relação de emprego.
C) O auxílio-doença não será devido ao segu
rado que se filiar ao regime geral de previ
dência social com doença preexistente e a
invocar para a concessão do benefício, mes
mo que a incapacidade sobrevier por moti
vo de progressão da doença.
D) O salário-maternidade não pode ser acu
mulado com o benefício por incapacidade,
de forma que, havendo incapacidade con
comitante, o benefício pago em razão da in
capacidade será suspenso enquanto durar o
pagamento do salário-maternidade ou a data
de seu início será adiada para o primeiro dia
seguinte ao término do período de cento e
vinte dias.
E) O auxílio-acidente é devido quando há re
dução da capacidade para o trabalho habitualmentc exercido e equivale a 50% do sa
lário de contribuição, desde que não inferior
ao salário mínimo.

V. arts.

11, V, 59, 6 5 e 86, Lei n. 8 .2 1 3 /9 1 .

8) (Juiz Federal Substituto/5a R./Cespe-UnB/2013) Com relação aos serviços da pre
vidência social, aos benefícios previdenciários
e à forma como são calculados, assinale a op
ção correta.
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A) De acordo com a CF, nenhum benefício pago
pela previdência social pode ter valor infe
rior a um salário mínimo.
B) Tratando-se de mulher, para aplicação do
fator previdenciário, cujo cálculo baseia-se
na idade, na expectativa de sobrcvida c no
tempo de contribuição do segurado ao se
aposentar, adicionam-se ao tempo de con
tribuição cinco anos.
C) O segurado pelo regime geral de previdên
cia social faz jus ao recebimento de auxílio-doença e auxílio-reclusão.
D) Havendo perda da qualidade de segurado,
as contribuições anteriores a essa data não
poderão ser computadas para efeito de ca
rência.
E) Veda-se a acumulação de auxílio-acidente
com proventos de aposentadoria, mesmo
nos casos em que a manifestação da lesão
incapacitante, ensejadora da concessão do
auxílio, e o início da aposentadoria sejam
anteriores ao ano de 1997.
V. arts. 24, parágrafo único, 29, §§ 7o e 9o, I, e
201, § Io, Lei n. 8.213/91.
9) (Juiz Federal Substituto/5a R./Cespe-UnB/2013) Em relação ao regime geral da pre
vidência social, assinale a opção correta.
A) Não se requer prova de dependência econô
mica para que cônjuge, companheira, com
panheiro, filho não emancipado com me
nos de vinte e um anos de idade ou pais do
segurado façam jus aos benefícios previdenciários na condição de seu dependente.
B) O menor de quatorze anos de idade pode
ser segurado facultativo do regime geral da
previdência social, desde que não esteja exer
cendo atividade remunerada que o enqua
dre como segurado obrigatório.
C) É permitida a filiação ao regime geral da pre
vidência social, na qualidade de segurado
facultativo, de pessoa participante de regi
me próprio previdenciário.
D) O segurado que deixa de exercer atividade
remunerada abrangida pela previdência so
cial mantém a qualidade de segurado até
doze meses após a cessação das contribui

CLT INTERPRETADA

ções, independentemente do pagamento de
novas contribuições.
E) O servidor público ocupante de cargo em
comissão, sem vínculo efetivo com a União,
suas autarquias ou fundações públicas, é
considerado segurado facultativo da previ
dência social.
V. arts. 11, caput e I, g, 15, II, e 16, Lei n.
8.213/91; art 201, § 5o, CF.
10) (Assembléia Legislativa-PB/Procurador/
FCC/2013) Conforme previsão contida na Cons
tituição da República Federativa do Brasil, a
previdência social atenderá, nos termos da lei,
A) de forma integral, sem caráter contributivo,
com prioridade para as atividades preven
tivas.
B) a proteção ao trabalhador em situação de
desemprego involuntário.
C) a valorização da diversidade étnica e regio
nal.
D) o amparo às crianças e aos adolescentes ca
rentes.
E) a vigilância sanitária e epidemiológica, fis
calização de substâncias psicoativas, tóxicas
e radioativas.
V. art 201,111, CF.
11) (Assembléia Legislativa-PB/Procurador/FCC/2013) Conforme previsão contida na
Lei n. 8.212/91 que dispõe sobre a organização
da Seguridade Social, as propostas orçamentá
rias anuais ou plurianuais da Seguridade So
cial serão elaboradas pela Comissão integrada
por
A) três representantes: um da área de saúde, um
da área da previdência social e um da área
de assistência social.
B) três representantes: um dos trabalhadores,
um dos empresários e um do governo fede
ral.
C) três representantes: um da União, um dos
Estados membros e um dos Municípios.
D) quatro representantes: um da União, um do
Distrito Federal, um dos Estados-Membros
e um dos Municípios.

CLT INTERPRETADA
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E) quatro representantes: um dos Municípios,
ne absoluta ou relativamente incapaz, assim
um dos trabalhadores, um dos empresários
declarado judicialmente.
D) são excluídos do Regime Geral de Previdên
e um dos aposentados,
cia Social, desde que amparados por regime
tf a rt 8 o, Lei n. 8 .2 1 2 /9 1 .
próprio de previdência social, o servidor ci
vil ocupante dc cargo efetivo ou o militar da
12) (Assembléia Legislativa-PB/Procurador/FCC/2013) A Seguridade Social está inse
União, dos Estados, do Distrito Federal ou
dos Municípios, bem como o das respecti
rida na Constituição da República Federativa
do Brasil como objetivo da ordem social, ca
vas autarquias e fundações.
bendo ao Poder Público organizá-la com base E) será segurado facultativo na qualidade de
em alguns objetivos ou princípios. Assim sen
segurado especial, o ministro de confissão
do, a escolha d e u m p la n o básico c o m p a tív e l com
religiosa e o membro de instituto de vida
a fo rça econôm ico-financeira do sistem a e as reais
consagrada, de congregação ou de ordem
necessidades d o s p ro teg id o s, refere-se ao objeti
religiosa.
vo ou princípio da
tf a r t 11,V, c, Lei n. 8 .2 1 3 /9 1 .
A) universalidade da cobertura e atendimento.
B) uniformidade e equivalência dos benefícios
às populações urbanas e rurais.
C) seletividade na prestação dos benefícios e
serviços.
D) equidade na participação do custeio.
E) diversidade na base de financiamento,
tf art. 194, parágrafo único, III, CF.
13) (Assembléia Legislativa-PB/Procurador/
FCC/2013) A Lei n. 8.213/91 institui o Plano de
Benefícios da Previdência Social, inserindo o
Regime Geral da Previdência Social, tendo como
beneficiários segurados e dependentes. Nos ter
mos do referido diploma legal, é INCORRETO
afirmar que
A) será segurado obrigatório como emprega
do o exercente de mandato eletivo federal,
estadual ou municipal, desde que não vin
culado a regime próprio de Previdência So
cial.
B) será segurado obrigatório como emprega
do doméstico aquele que presta serviço de
natureza contínua a pessoa ou família, no
âmbito residencial desta, em atividades sem
fins lucrativos.
C) será beneficiário do Regime Geral, como de
pendente do segurado, o irmão não eman
cipado, de qualquer condição, menor de 21
(vinte e um) anos ou inválido ou que tenha
deficiência intelectual ou mental que o tor

14) (Assembléia Legislativa-PB/Procurador/FCC/2013) Nos termos da Lei Orgânica da
Assistência Social - Lei n. 8.742/93, é correto
afirmar que
A) é competência estadual a prestação dos ser
viços assistenciais cujos custos ou ausência
de demanda municipal justifiquem uma rede
regional de serviços, desconcentrada, no âm
bito do respectivo Estado.
B) a promoção da integração ao mercado de
trabalho não se constitui em objetivo da as
sistência social por feita de previsão legal.
Q é da competência concorrente dos Estados
e dos Municípios responder ela concessão e
manutenção dos benefícios de prestação con
tinuada definidos no art. 203 da Constitui
ção Federal.
D) o benefício de prestação continuada é a ga
rantia de 02 (dois) salários mínimos men
sais à pessoa com deficiência e ao idoso com
70 (setenta) anos ou mais que comprovem
não possuir meios de prover a própria ma
nutenção nem dc tê-la provida por sua fa
mília.
E) a organização da assistência social tem como
base a diretriz da centralização político-administrativa e o comando único das ações
apenas pelos municípios, onde estarão in
seridas as políticas sociais próximas da po
pulação carente.
tf arts. 2 o, 5o, 12, 13 e 20, Lei n. 8 .7 4 2 /9 3 .

1132

|

EXAMES DE ORDEM E CONCURSOS

15) (Juiz do Trabalho/TRT-20 R./SP/Vunesp/2014) Em relação ao tratamento consti
tucional da seguridade e da previdência social,
aponte a alternativa correta:
A) A seguridade social se rege pelo princípio
democrático, consubstanciado na descen
tralização de sua administração, mediante
gestão tripartite, com participação dos tra
balhadores, empregadores e governo nos ór
gãos colegiados.
B) A previdência social se constitui no conjun
to de ações do Poder Público e da socieda
de que assegura os direitos relativos à saú
de, à seguridade social e à assistência social.
C) São princípios da previdência e da seguri
dade social a universalidade do atendimen
to, a seletividade e distributividade na pres
tação dos serviços e a diversidade da base de
financiamento.
D) A seguridade será financiada observando-se o princípio da equidade e abrangerá, en
tre outros, os lucros, os rendimentos do tra
balho pagos ou creditados a qualquer título
à pessoa física que preste serviço e aposen
tadoria concedida pelo regime geral de pre
vidência.
E) A previdência social atenderá, nos termos
da lei e de forma universal, entre outros, os
eventos de doença, proteção à maternidade,
em especial ao nascituro, invalidez, auxílio
reclusão, morte e idade avançada.

V. a r t

194,

caput, I, III e VI, CF;

a rt 2 o, III, Lei

n. 8 .2 1 3 /9 1 ; art. 4 o, VIII, D ecreto n. 3 .0 4 8 /9 9 .

16) (Juiz do Trabalho/TRT-2* R./SP/Vunesp/2014) Quanto ao seguro desemprego,
aponte a alternativa correta:

CLT INTERPRETADA

A) Tem por objetivos a assistência temporária
do trabalhador desempregado, a qualifica
ção profissional e a preservação do emprego.
B) O trabalhador comprovadamente resgata
do de regime forçado ou da condição aná
loga à escravidão terá direito a 6 (seis) par
celas de seguro-desemprego, no valor de 1
(um) salário mínimo, sendo vedado o rece
bimento do mesmo benefício, em situação
similar, nos 12 (doze) meses seguintes à per
cepção da última parcela.
C) O Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)
é destinado ao custeio do seguro desempre
go, do abono salarial e de programas de qua
lificação profissional, sendo gerido por Con
selho Deliberativo composto por membros
indicados pelos Ministérios do Trabalho e
Emprego, Previdência Social e Desenvolvi
mento Social e Combate à Fome.
D) É assegurado o recebimento de abono sala
rial ao trabalhador que receba até 2 (dois)
salários mínimos médios de remuneração
mensal e que tenham exercido atividade re
munerada no período mínimo de 3 (três)
meses no ano base de empregador que con
tribua para o Programa de Integração So
cial (PIS).
E) O trabalhador empregado poderá receber
bolsa de qualificação profissional, desde que
tenha o contrato suspenso para participa
ção em curso previsto em Acordo ou Con
venção Coletiva com essa finalidade.

V. arts.

2 o, I, 2°-A, 2 °-Q 9 o, I, e 18, Lei n.

7 .9 9 8 /9 0 .
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