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VCLT Estratégica

Apresentação
A Editora Rideel, reconhecida no mercado editorial pela excelência de seus vade‑mécuns, apresenta a Coleção 

Vade‑Mécum Estratégia OAB.

Trata‑se de compêndio legislativo para atender ao aluno que presta o Exame de Ordem, notadamente a prova 
prático‑profissional. Compõem a coleção o Vade‑mécum Penal, o Vade‑mécum Constitucional e Administrativo, o 
Vade‑mécum Civil e Empresarial, o Vade‑mécum Tributário e a CLT Estratégica.

Elaborado pelos professores do corpo docente do Estratégia OAB, o conteúdo reflete a legislação que o aluno 
precisa para realizar a prova de 2a fase, com absoluta atenção aos parâmetros definidos no edital.

Os volumes estão estruturados com a Constituição Federal, códigos e legislação complementar na íntegra e 
em excertos relevantes para cada matéria. Consta ainda do conteúdo notas remissivas nos principais dispositivos 
legais, que auxiliam na correção de temas para consulta ágil, assertiva e segura dos enunciados normativos.

As obras observam estritamente o edital FGV do Exame de Ordem, de modo que podem ser consultados durante 
a realização da prova prático‑profissional. Não há no material qualquer conteúdo vedado pela banca examinadora.

Com diagramação agradável e recursos facilitadores de consulta, nossa Coleção será muito útil para a preparação 
e bem profícua para a realização da prova de 2a fase. Entre eles, destacam‑se:

•  Índice cronológico geral, contendo todos os diplomas legais publicados na obra com as respectivas ementas 
oficiais; 

•  Notas remissivas objetivas e diretas a outros artigos, diplomas legais e súmulas dos tribunais superiores;

• Índices sistemático e alfabético‑remissivo para cada código;

• Índice por assuntos geral da obra (que abrange a legislação complementar e súmulas);

• Atualizações de 2020 em destaque (negrito e itálico);

• Tarjas laterais para identificação das seções da obra;

• Indicação do número dos artigos no cabeçalho dos Códigos;

• Indicação do número das leis no cabeçalho da legislação.

Além disso, diante da rica produção legislativa no Brasil, mantemos gratuitamente as atualizações publicadas 
até 31 de maio de 2021 em nosso site www.apprideel.com.br.

Empenhada no aprimoramento de suas obras, a Editora permanece à disposição por e‑mail  
(sac@rideel.com.br), para elogios, críticas e sugestões.

Bons estudos.

O Editor
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PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assem‑
bleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrá‑
tico, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 
individuais, a liberdade, a segurança, o bem‑estar, o desenvolvi‑
mento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 
sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 
harmonia social e comprometida, na ordem interna e interna‑
cional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, 
sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚ‑
BLICA FEDERATIVA DO BRASIL.
c Publicada no DOU no 191‑A, de 5‑10‑1988.

 TÍTULO I – DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS
Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui‑se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos:
c No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado na EC no 2, de 

25‑8‑1992, foram mantidos a república e o presidencialismo, como 
forma e sistema de governo, respectivamente.

I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce 
por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos 
desta Constituição.
Art. 2o São Poderes da União, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 3o Constituem objetivos fundamentais da República Fe‑
derativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigual‑
dades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de ori‑
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação.
c O STF, por unanimidade de votos, julgou procedentes a ADPF no 132 

(como ação direta de inconstitucionalidade) e a ADIN no 4.277, com 
eficácia erga omnes e efeito vinculante, para dar ao art. 1.723 do CC 
interpretação conforme à CF para dele excluir qualquer significado 
que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e duradou‑
ra entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar (DOU de 
13‑5‑2011). 

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege‑se nas suas rela‑
ções internacionais pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;

III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;
VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a 
integração econômica, política, social e cultural dos povos da 
América Latina, visando à formação de uma comunidade lati‑
no‑americana de nações.

 TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS

Capítulo I
 DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qual‑
quer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição;
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 
coisa senão em virtude de lei;
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desu‑
mano ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, 
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença re‑
ligiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar 
para eximir‑se de obrigação legal a todos imposta e recusar‑se a 
cumprir prestação alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, cien‑
tífica e de comunicação, independentemente de censura ou 
licença;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a ima‑
gem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação;
XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo 
penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de fla‑
grante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante 
o dia, por determinação judicial;

 CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA 

DO BRASIL
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Art. 5o

XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunica‑
ções telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, 
salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal 
ou instrução processual penal;
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e resguarda‑
do o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;
c O STF, ao julgar a ADPF no 130, declarou como não recepcionada pela 

Constituição de 1988 a Lei de Imprensa (Lei no 5.250/1967).
XV – é livre a locomoção no território nacional em tempo de 
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 
permanecer ou dele sair com seus bens;
XVI – todos podem reunir‑se pacificamente, sem armas, em 
locais abertos ao público, independentemente de autorização, 
desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada 
para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à auto‑
ridade competente;
XVII – é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada 
a de caráter paramilitar;
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de coopera‑
tivas independem de autorização, sendo vedada a interferência 
estatal em seu funcionamento;
XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dis‑
solvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, 
exigindo‑se, no primeiro caso, o trânsito em julgado;
XX – ninguém poderá ser compelido a associar‑se ou a perma‑
necer associado;
c O STF, ao julgar a ADIN no 3.464, declarou a inconstitucionalidade 

do art. 2o, IV, a, b, e c, da Lei no 10.779/2003, por condicionar a habi‑
litação ao seguro‑desemprego na hipótese descrita na lei à filiação 
à colônia de pescadores.

XXI – as entidades associativas, quando expressamente autori‑
zadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial 
ou extrajudicialmente;
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social;
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação 
por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, 
mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados 
os casos previstos nesta Constituição;
XXV – no caso de iminente perigo público, a autoridade com‑
petente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao 
proprietário indenização ulterior, se houver dano;
XXVI – a pequena propriedade rural, assim definida em lei, 
desde que trabalhada pela família, não será objeto de penho‑
ra para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade 
produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu 
desenvolvimento;
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos her‑
deiros pelo tempo que a lei fixar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e 

à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas ativi‑
dades desportivas;

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das 
obras que criarem ou de que participarem aos criadores, 
aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e 
associativas;

XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privi‑
légio temporário para sua utilização, bem como proteção às cria‑
ções industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de em‑
presas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
XXX – é garantido o direito de herança;

XXXI – a sucessão de bens de estrangeiros situados no País 
será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos 
filhos brasileiros, sempre que não lhes seja mais favorável a lei 
pessoal do de cujus;
XXXII – o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor;
XXXIII – todos têm direito a receber dos órgãos públicos infor‑
mações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou 
geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de respon‑
sabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à 
segurança da sociedade e do Estado;
XXXIV – são a todos assegurados, independentemente do pa‑
gamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direi‑

tos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;
c Ao julgar a ADPF no 156, o Plenário do STF declarou não recepciona‑

da pela Constituição de 1988 a exigência de depósito prévio do valor 
correspondente à multa por infração trabalhista como condição de 
admissibilidade de recurso administrativo interposto junto à auto‑
ridade trabalhista, constante do § 1o do art. 636 da CLT. No mesmo 
sentido, o Plenário do STF, ao julgar a ADIN no 1.976, concluiu pela 
inconstitucionalidade da regra constante do art. 32 da MP no 1.699‑
41, convertida na Lei no 10.522, de 19‑7‑2002, que exigia depósito 
ou arrolamento prévio de bens e direitos como condição de admissi‑
bilidade de recurso administrativo.

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para de‑
fesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse 
pessoal;

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 
ou ameaça a direito;
c O Plenário do STF, ao julgar as cautelares das Ações Diretas de In‑

constitucionalidade nos 2.139 e 2.160 deram interpretação conforme 
à Constituição ao art. 625‑D da CLT, para declararem que a submis‑
são do litígio à Comissão de Conciliação Prévia não constitui fase 
administrativa obrigatória e antecedente ao exercício do direito de 
ação.

c Ao julgar a ADC no 4, o Plenário do STF declarou a constitucionalida‑
de do art. 1o da Lei no 9.494, de 10‑9‑1997, a restringir o poder geral 
de cautela do juiz nas ações contra a Fazenda Pública.

XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico 
perfeito e a coisa julgada;
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra 

a vida;
XXXIX – não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena 
sem prévia cominação legal;
XL – a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu;
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos 
e liberdades fundamentais;
XLII – a prática do racismo constitui crime inafiançável e impres‑
critível, sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei;
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de 
graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpe‑
centes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes 
hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores 
e os que, podendo evitá‑los, se omitirem;
XLIV – constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de gru‑
pos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional 
e o Estado Democrático;
XLV – nenhuma pena passará da pessoa do condenado, poden‑
do a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimen‑
to de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores 
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Arts. 6o e 7o

e contra eles executadas, até o limite do valor do patrimônio 
transferido;
XLVI – a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre 
outras, as seguintes:
a) privação ou restrição da liberdade;
b) perda de bens;
c) multa;
d) prestação social alternativa;
e) suspensão ou interdição de direitos;
XLVII – não haverá penas:
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do 

artigo 84, XIX;
b) de caráter perpétuo;
c) de trabalhos forçados;
d) de banimento;
e) cruéis;
XLVIII – a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, 
de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;
XLIX – é assegurado aos presos o respeito à integridade física 
e moral;
L – às presidiárias serão asseguradas condições para que 
possam permanecer com seus filhos durante o período de 
amamentação;
LI – nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em 
caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de 
comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e 
drogas afins, na forma da lei;
LII – não será concedida extradição de estrangeiro por crime 
político ou de opinião;
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão pela 
autoridade competente;
LIV – ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem 
o devido processo legal;
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e 
aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
LVI – são inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por 
meios ilícitos;
LVII – ninguém será considerado culpado até o trânsito em jul‑
gado de sentença penal condenatória;
LVIII – o civilmente identificado não será submetido à identifica‑
ção criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei;
LIX – será admitida ação privada nos crimes de ação pública, se 
esta não for intentada no prazo legal;
LX – a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais 
quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;
LXI – ninguém será preso senão em flagrante delito ou por or‑
dem escrita e fundamentada de autoridade judiciária compe‑
tente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propria‑
mente militar, definidos em lei;
LXII – a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre se‑
rão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família 
do preso ou à pessoa por ele indicada;
LXIII – o preso será informado de seus direitos, entre os quais 
o de permanecer calado, sendo‑lhe assegurada a assistência da 
família e de advogado;
LXIV – o preso tem direito à identificação dos responsáveis por 
sua prisão ou por seu interrogatório policial;
LXV – a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autori‑
dade judiciária;
LXVI – ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a 
lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança;
LXVII – não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável 
pelo inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação ali‑
mentícia e a do depositário infiel;

LXVIII – conceder‑se‑á habeas corpus sempre que alguém so‑
frer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em 
sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;
LXIX – conceder‑se‑á mandado de segurança para proteger direi‑
to líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas 
data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder 
for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício 
de atribuições do Poder Público;
LXX – o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por:
a) partido político com representação no Congresso Nacional;
b) organização sindical, entidade de classe ou associação le‑

galmente constituída e em funcionamento há pelo menos 
um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou 
associados;

LXXI – conceder‑se‑á mandado de injunção sempre que a falta 
de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direi‑
tos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania;
LXXII – conceder‑se‑á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à 

pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de 
dados de entidades governamentais ou de caráter público;

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê‑lo por 
processo sigiloso, judicial ou administrativo;

LXXIII – qualquer cidadão é parte legítima para propor ação po‑
pular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de 
entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, 
ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o 
autor, salvo comprovada má‑fé, isento de custas judiciais e do 
ônus da sucumbência;
LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita 
aos que comprovarem insuficiência de recursos;
LXXV – o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, as‑
sim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
LXXVI – são gratuitos para os reconhecidamente pobres, na 
forma da lei:
a) o registro civil de nascimento;
b) a certidão de óbito;
LXXVII – são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data 
e, na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania;
LXXVIII – a todos, no âmbito judicial e administrativo, são asse‑
gurados a razoável duração do processo e os meios que garan‑
tam a celeridade de sua tramitação.
c Inciso LXXVIII acrescido pela EC no 45, de 8‑12‑2004.
§ 1o As normas definidoras dos direitos e garantias fundamen‑
tais têm aplicação imediata.
§ 2o Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não 
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela 
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República 
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3o Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respec‑
tivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
§ 4o O Brasil se submete à jurisdição de Tribunal Penal Interna‑
cional a cuja criação tenha manifestado adesão.
c §§ 3o e 4o acrescidos pela EC no 45, de 8‑12‑2004.

Capítulo II
 DOS DIREITOS SOCIAIS
Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimenta‑
ção, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
c Artigo com a redação dada pela EC no 90, de 15‑9‑2015.
Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além 
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
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Art. 8o

I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou 
sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenização compensatória, dentre outros direitos;
II – seguro‑desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
IV – salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, ca‑
paz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua 
família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, ves‑
tuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes 
periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada 
sua vinculação para qualquer fim;
c Ao julgar a ADIN no 4.568, o Plenário do STF declarou a constitucio‑

nalidade da Lei no 12.382, de 25‑2‑2011, que estipula os parâmetros 
para fixação do salário mínimo, cabendo ao Presidente da República 
aplicar os índices definidos para reajuste e aumento e divulgá‑los 
por meio de decreto.

V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 
trabalho;
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto 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 aposentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua 
retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da 
remuneração, e, excepcionalmente, participação na gestão da 
empresa, conforme definido em lei;
XII – salário‑família pago em razão do dependente do trabalha‑
dor de baixa renda nos termos da lei;
c Inciso XII com a redação dada pela EC no 20, de 15‑12‑1998.
XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diá‑
rias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de 
horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho;
XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva;
XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 
domingos;
XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no míni‑
mo, em cinquenta por cento à do normal;
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 cento e vinte dias;
c O STF, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente 

a ADIN no 1.946‑5, para dar, ao art. 14 da EC no 20, de 15‑12‑1998, 
interpretação conforme a CF, excluindo‑se sua aplicação ao salário 
da licença gestante, a que se refere este inciso (DJU de 16‑5‑2003 e 
DOU de 3‑6‑2003).

XIX – licença‑paternidade, nos termos fixados em lei;
XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante in‑
centivos específicos, nos termos da lei;
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no 
mínimo de trinta dias, nos termos da lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, 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 dependentes desde o nas‑
cimento até 5 (cinco) anos de idade em creches e pré‑escolas;
c Inciso XXV com a redação dada pela EC no 53, de 19‑12‑2006.
XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de 
trabalho;

XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do em‑
pregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, 
quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalha‑
dores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção 
do contrato de trabalho;
c Inciso XXIX com a redação dada pela EC no 28, de 25‑5‑2000.
a) e b) Revogadas. EC no 28, de 25‑5‑2000.
XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de fun‑
ções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor 
ou estado civil;
XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário 
e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência;
XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezes‑
seis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos;
c Inciso XXXIII com a redação dada pela EC no 20, de 15‑12‑1998.
XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 
empregatício permanente e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhado‑
res domésticos os direitos previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, 
X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, XXVI, XXX, XXXI 
e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e obser‑
vada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, 
principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e 
suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, XII, 
XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social.
c Parágrafo único com a redação dada pela EC no 72, de 3‑4‑2013.
Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado 
o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a funda‑
ção de sindicato, ressalvado o registro no órgão competente, 
vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical;
II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, 
em qualquer grau, representativa de categoria profissional ou 
econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos 
trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser 
inferior à área de um município;
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coleti‑
vos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas;
IV – a assembleia‑geral fixará a contribuição que, em se tratan‑
do de categoria profissional, será descontada em folha, para 
custeio do sistema confederativo da representação sindical 
respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
c Ao julgar a ADIN no 4.033, o Plenário do STF julgou constitucional a 

isenção de contribuição sindical patronal das microempresas e em‑
presas de pequeno porte, optantes do regime SIMPLES NACIONAL, 
constante do art. 13, § 3o, da LC no 123, 14‑12‑2006.

c No julgamento da ADIN no 2.522, o Plenário do STF julgou consti‑
tucional o art. 47 da Lei no 8.906, de 4‑7‑1994 (Estatuto da OAB) 
a isentar o recolhimento da contribuição sindical obrigatória aos 
advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil.

V – ninguém será obrigado a filiar‑se ou manter‑se filiado a 
sindicato;
VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações 
coletivas de trabalho;
c O STF, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 1.861 

e 1.361, declararam a inconstitucionalidade de regra constante da 
MP no 1.698‑46, de 30‑6‑1998 e art. 2o da MP no 1.136, de 26‑9‑1995, 
que previam a possibilidade de negociação coletiva para instituição 
de participação nos lucros, por meio de comissão de trabalhadores 
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Arts. 9o a 14

integrada por um representante indicado pelo sindicato, em alterna‑
tiva ao acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho.

VII – o aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas 
organizações sindicais;
VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado, a partir 
do registro da candidatura a cargo de direção ou representação 
sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final 
do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam‑se à 
organização de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, 
atendidas as condições que a lei estabelecer.
Art. 9o É assegurado o direito de greve, competindo aos tra‑
balhadores decidir sobre a oportunidade de exercê‑lo e sobre os 
interesses que devam por meio dele defender.
§ 1o A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e dis‑
porá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da 
comunidade.
§ 2o Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas 
da lei.
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e em‑
pregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus 
interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de dis‑
cussão e deliberação.
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é 
assegurada a eleição de um representante destes com a fina‑
lidade exclusiva de promover‑lhes o entendimento direto com 
os empregadores.

Capítulo III
 DA NACIONALIDADE

Art. 12. São brasileiros:
I – natos:
a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de 

pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de 
seu país;

b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasilei‑
ra, desde que qualquer deles esteja a serviço da República 
Federativa do Brasil;

c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe bra‑
sileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir na República Federativa do 
Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a 
maioridade, pela nacionalidade brasileira;

c Alínea c com a redação dada pela EC no 54, de 20‑9‑2007.
II – naturalizados:
a) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, 

exigidas aos originários de países de língua portuguesa ape‑
nas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral;

b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos inin‑
terruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a 
nacionalidade brasileira.

c Alínea b com a redação dada pela ECR no 3, de 7‑6‑1994.
§ 1o Aos portugueses com residência permanente no País, se 
houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos 
os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nes‑
ta Constituição.
c § 1o com a redação dada pela ECR no 3, de 7‑6‑1994.
§  2o A lei não poderá estabelecer distinção entre brasilei‑
ros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta 
Constituição.
§ 3o São privativos de brasileiro nato os cargos:
I – de Presidente e Vice‑Presidente da República;
II – de Presidente da Câmara dos Deputados;
III – de Presidente do Senado Federal;
IV – de Ministro do Supremo Tribunal Federal;

V – da carreira diplomática;
VI – de oficial das Forças Armadas;
VII – de Ministro de Estado da Defesa.
c Inciso VII acrescido pela EC no 23, de 2‑9‑1999.
§ 4o Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que:
I – tiver cancelada sua naturalização, por sentença judicial, em 
virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
II – adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos:
a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei 

estrangeira;
b) de imposição de naturalização, pela norma estrangeira, ao 

brasileiro residente em Estado estrangeiro, como condição 
para permanência em seu território ou para o exercício de 
direitos civis.

c Inciso II, alíneas a e b, com a redação dada pela ECR no  3, de 
7‑6‑1994.

Art. 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República 
Federativa do Brasil.
§ 1o São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, 
o hino, as armas e o selo nacionais.
§ 2o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão ter 
símbolos próprios.

Capítulo IV
 DOS DIREITOS POLÍTICOS
Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio uni‑
versal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, 
e, nos termos da lei, mediante:
I – plebiscito;
II – referendo;
III – iniciativa popular.
§ 1o O alistamento eleitoral e o voto são:
I – obrigatórios para os maiores de dezoito anos;
II – facultativos para:
a) os analfabetos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.
§ 2o Não podem alistar‑se como eleitores os estrangeiros e, 
durante o período do serviço militar obrigatório, os conscritos.
§ 3o São condições de elegibilidade, na forma da lei:
I – a nacionalidade brasileira;
II – o pleno exercício dos direitos políticos;
III – o alistamento eleitoral;
IV – o domicílio eleitoral na circunscrição;
V – a filiação partidária;
VI – a idade mínima de:
a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice‑Presidente da Re‑

pública e Senador;
b) trinta anos para Governador e Vice‑Governador de Estado e 

do Distrito Federal;
c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual 

ou Distrital, Prefeito, Vice‑Prefeito e juiz de paz;
d) dezoito anos para Vereador.
§ 4o São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos.
§ 5o O Presidente da República, os Governadores de Estado e 
do Distrito Federal, os Prefeitos e quem os houver sucedido ou 
substituído no curso dos mandatos poderão ser reeleitos para 
um único período subsequente.
c § 5o com a redação dada pela EC no 16, de 4‑6‑1997.
§ 6o Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da Repú‑
blica, os Governadores de Estado e do Distrito Federal e os 
Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis 
meses antes do pleito.
§ 7o São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o côn‑
juge e os parentes consanguíneos ou afins, até o segundo grau 
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ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de 
Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem 
os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, 
salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.
§  8o O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes 
condições:
I – se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar‑se 
da atividade;
II – se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela 
autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente, no 
ato da diplomação, para a inatividade.
§ 9o Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibi‑
lidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probi‑
dade administrativa, a moralidade para o exercício do mandato, 
considerada a vida pregressa do candidato, e a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econô‑
mico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta.
c § 9o com a redação dada pela ECR no 4, de 7‑6‑1994.
§ 10. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça 
Eleitoral no prazo de quinze dias contados da diplomação, ins‑
truída a ação com provas de abuso do poder econômico, cor‑
rupção ou fraude.
c O STF, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nos 3.999 e 

4.086, confirmou a constitucionalidade da Res. do TSE no 22.610, de 
25‑10‑2007, que disciplina o processo de perda do mandato eletivo 
por infidelidade partidária.

§ 11. A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo 
de justiça, respondendo o autor, na forma da lei, se temerária 
ou de manifesta má‑fé.
Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda 
ou suspensão só se dará nos casos de:
I – cancelamento da naturalização por sentença transitada em 
julgado;
II – incapacidade civil absoluta;
III – condenação criminal transitada em julgado, enquanto du‑
rarem seus efeitos;
IV – recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 
alternativa, nos termos do artigo 5o, VIII;
V – improbidade administrativa, nos termos do artigo 37, § 4o.
Art. 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor 
na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra 
até um ano da data de sua vigência.
c Artigo com a redação dada pela EC no 4, de 14‑9‑1993.

Capítulo V
 DOS PARTIDOS POLÍTICOS

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de 
partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime 
democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da 
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
I – caráter nacional;
II – proibição de recebimento de recursos financeiros de entida‑
de ou governo estrangeiros ou de subordinação a estes;
III – prestação de contas à Justiça Eleitoral;
IV – funcionamento parlamentar de acordo com a lei.
§ 1o É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir 
sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, forma‑
ção e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e so‑
bre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios 
de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majori‑
tárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem 
obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus esta‑
tutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.
c § 1o com a redação dada pela EC no 97, de 4‑10‑2017.

§ 2o Os partidos políticos, após adquirirem personalidade jurídi‑
ca, na forma da lei civil, registrarão seus estatutos no Tribunal 
Superior Eleitoral.
§ 3o Somente terão direito a recursos do fundo partidário e aces‑
so gratuito ao rádio e à televisão, na forma da lei, os partidos 
políticos que alternativamente:
I – obtiverem, nas eleições para a Câmara dos Deputados, no 
mínimo, 3% (três por cento) dos votos válidos, distribuídos em 
pelo menos um terço das unidades da Federação, com um mí‑
nimo de 2% (dois por cento) dos votos válidos em cada uma 
delas; ou
II – tiverem elegido pelo menos quinze Deputados Federais dis‑
tribuídos em pelo menos um terço das unidades da Federação.
c § 3o com a redação dada pela EC no 97, de 4‑10‑2017.
§ 4o É vedada a utilização pelos partidos políticos de organização 
paramilitar.
§ 5o Ao eleito por partido que não preencher os requisitos pre‑
vistos no § 3o deste artigo é assegurado o mandato e facultada 
a filiação, sem perda do mandato, a outro partido que os tenha 
atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distri‑
buição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao 
tempo de rádio e de televisão.
c § 5o acrescido pela EC no 97, de 4‑10‑2017.

 TÍTULO III – DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
Capítulo I
 DA ORGANIZAÇÃO POLÍTICO‑ADMINISTRATIVA
Art. 18. A organização político‑administrativa da República 
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta 
Constituição.
§ 1o Brasília é a Capital Federal.
§ 2o Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, 
transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 
serão reguladas em lei complementar.
§ 3o Os Estados podem incorporar‑se entre si, subdividir‑se 
ou desmembrar‑se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da 
população diretamente interessada, através de plebiscito, e do 
Congresso Nacional, por lei complementar.
§ 4o A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de 
Municípios, far‑se‑ão por lei estadual, dentro do período deter‑
minado por lei complementar federal, e dependerão de consulta 
prévia, mediante plebiscito, às populações dos Municípios en‑
volvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei.
c § 4o com a redação dada pela EC no 15, de 12‑9‑1996.
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios:
I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná‑los, 
embaraçar‑lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, 
na forma da lei, a colaboração de interesse público;
II – recusar fé aos documentos públicos;
III – criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si.

Capítulo II
 DA UNIÃO
Art. 20. São bens da União:
I – os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser 
atribuídos;
II – as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, 
das fortificações e construções militares, das vias federais de 
comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei;
III – os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos 
de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam de 
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c Publicado no DOU de 9‑8‑1943.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere 
o artigo 180 da Constituição, decreta:
c O art. 180 citado refere‑se à CF/1937.
Art. 1o Fica aprovada a Consolidação das Leis do Trabalho, 
que a este Decreto‑Lei acompanha, com as alterações por ela 
introduzidas na legislação vigente.
Parágrafo único. Continuam em vigor as disposições legais 
transitórias ou de emergência, bem como as que não tenham 
aplicação em todo o território nacional.
Art. 2o O presente Decreto‑Lei entrará em vigor em 10 de 
novembro de 1943.

Rio de Janeiro, 1o de maio de 1943;
122o da Independência e

55o da República.
Getúlio Vargas

CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

 TÍTULO I – INTRODUÇÃO
Art. 1o Esta Consolidação estatui as normas que regulam as 
relações individuais e coletivas de trabalho, nela previstas.
Art. 2o Considera‑se empregador a empresa, individual ou co‑
letiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admi‑
te, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços.
c Art. 10 desta Consolidação: “Qualquer alteração na estrutura ju‑

rídica da empresa não afetará os direitos adquiridos por seus 
empregados”.

c Art. 448 desta Consolidação: “A mudança na propriedade ou na es‑
trutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos 
respectivos empregados”.

c Art. 3o, §§ 1o e 2o, da Lei no 5.889, de 8-6-1973: “Art. 3o Considera‑se 
empregador, rural, para os efeitos desta Lei, a pessoa física ou ju‑
rídica, proprietário ou não, que explore atividade agroeconômica, 
em caráter permanente ou temporário, diretamente ou através de 
prepostos e com auxílio de empregados. § 1o Inclui‑se na atividade 
econômica referida no caput deste artigo, além da exploração indus‑
trial em estabelecimento agrário não compreendido na Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto‑Lei no 5.452, de 1o

de maio de 1943, a exploração do turismo rural ancilar à exploração 
agroeconômica. § 2o Sempre que uma ou mais empresas, embora 
tendo cada uma delas personalidade jurídica própria, estiverem sob 
direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mes‑
mo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico 
ou financeiro rural, serão responsáveis solidariamente nas obriga‑
ções decorrentes da relação de emprego”.

c Art. 4o da Lei no 5.889, de 8-6-1973: “Equipara‑se ao empregador 
rural, a pessoa física ou jurídica que, habitualmente, em caráter 
profissional, e por conta de terceiros, execute serviços de natureza 
agrária, mediante utilização do trabalho de outrem”.

§ 1o Equiparam‑se ao empregador, para os efeitos exclusivos 
da relação de emprego, os profissionais liberais, as instituições 
de beneficência, as associações recreativas ou outras institui‑

ções sem fins lucrativos, que admitirem trabalhadores como 
empregados.
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada 
uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a di‑
reção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, 
mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo 
econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obriga‑
ções decorrentes da relação de emprego.
c § 2o com a redação dada pela Lei no 13.467, de 13‑7‑2017.
c Art. 3o, § 2o, da Lei no 5.889, de 8-6-1973: “Sempre que uma ou mais 

empresas, embora tendo cada uma delas personalidade jurídica pró‑
pria, estiverem sob direção, controle ou administração de outra, ou 
ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem 
grupo econômico ou financeiro rural, serão responsáveis solidaria‑
mente nas obrigações decorrentes da relação de emprego”.

c Art. 3o, II, da Port. do MTE no 1.964, de 1-12-1999: “Art. 3o Feito o 
levantamento físico e tendo o Auditor‑Fiscal do Trabalho identificado 
trabalhadores contratados por ‘Consórcio de Empregadores Rurais’, 
deverá solicitar os seguintes documentos, que deverão estar cen‑
tralizados no local de administração do Consórcio: [...] II – pacto 
de solidariedade, consoante previsto no art. 896 do Código Civil, 
devidamente registrado em cartório”.

c Súm. no 93 do TST: “BANCÁRIO. Integra a remuneração do bancário 
a vantagem pecuniária por ele auferida na colocação ou na venda de 
papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo 
grupo econômico, se exercida essa atividade no horário e no local 
de trabalho e com o consentimento, tácito ou expresso, do banco 
empregador”.

c Súm. no 129 do TST: “CONTRATO DE TRABALHO. GRUPO ECONÔMI‑
CO. A prestação de serviços a mais de uma empresa do mesmo grupo 
econômico, durante a mesma jornada de trabalho, não caracteriza 
a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em 
contrário”.

c Súm. no 239 do TST: “BANCÁRIO. EMPREGADO DE EMPRESA DE 
PROCESSAMENTO DE DADOS. É bancário o empregado de empresa 
de processamento de dados que presta serviço a banco integrante 
do mesmo grupo econômico, exceto quando a empresa de processa‑
mento de dados presta serviços a banco e a empresas não bancárias 
do mesmo grupo econômico ou a terceiros”.

§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de 
sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a 
demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de 
interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes.
c § 3o acrescido pela Lei no 13.467, de 13‑7‑2017.
Art. 3o Considera‑se empregado toda pessoa física que pres‑
tar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a de‑
pendência deste e mediante salário.
c Art. 2o, §§ 1o a 3o, desta Consolidação: “Art. 2o Considera‑se em‑

pregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os ris‑
cos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação 
pessoal de serviço. § 1o Equiparam‑se ao empregador, para os efei‑
tos 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. § 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embo‑

 CONSOLIDAÇÃO DAS 
LEIS DO TRABALHO

DECRETO‑LEI No 5.452, DE 1o DE MAIO DE 1943
Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho.
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Art. 4o

ra, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a 
direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mes‑
mo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, 
serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da 
relação de emprego. § 3o Não caracteriza grupo econômico a mera 
identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do 
grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão 
de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes”.

c Art. 6o desta Consolidação: “Não se distingue entre o trabalho rea‑
lizado no estabelecimento do empregador, o executado no domicílio 
do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracte‑
rizados os pressupostos da relação de emprego. Parágrafo único. Os 
meios telemáticos e informatizados de comando, controle e super‑
visão se equiparam, para fins de subordinação jurídica, aos meios 
pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho 
alheio.”

c Art. 442 desta Consolidação: “Art. 442 Contrato individual de tra‑
balho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação de 
emprego. 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”.

c Art. 2o da Lei no 5.889, de 8-6-1973: “Empregado rural é toda pessoa 
física que, em propriedade rural ou prédio rústico, presta serviços de 
natureza não eventual a empregador rural, sob a dependência deste 
e mediante salário”.

c Art. 1o, caput, da Lei no 6.932, de 7-7-1981: “A Residência Médi‑
ca constitui modalidade de ensino de pós‑graduação, destinada a 
médicos, sob a forma de cursos de especialização, caracterizada 
por treinamento em serviço, funcionando sob a responsabilidade de 
instituições de saúde, universitárias ou não, sob a orientação de 
profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional”.

c Art. 100, caput, da Lei no 9.504, de 30-9-1997: “A contratação de 
pessoal para prestação de serviços nas campanhas eleitorais não 
gera vínculo empregatício com o candidato ou partido contratantes, 
aplicando‑se à pessoa física contratada o disposto na alínea h do 
inciso V do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991”.

c Art. 1o, caput, do Dec. no 80.281, de 5-9-1977: “A Residência em Me‑
dicina constitui modalidade do ensino de pós‑graduação destinada 
a médicos, sob a forma de curso de especialização, caracterizada 
por treinamento em serviço, em regime de dedicação exclusiva, 
funcionando em Instituições de saúde, universitárias ou não, sob a 
orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e 
profissional”.

c Súm. no 386 do TST: “POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA. Preenchidos os 
requisitos do art. 3o da CLT, é legítimo o reconhecimento de relação 
de emprego entre policial militar e empresa privada, independente‑
mente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no 
Estatuto do Policial Militar”.

c Súm. no 430 do TST: “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CON‑
TRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. ULTE‑
RIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO. 
Convalidam‑se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado 
nulo por ausência de concurso público, quando celebrado original‑
mente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir 
após a sua privatização”.

c OJ da SBDI-I no 199 do TST: “JOGO DO BICHO. CONTRATO DE TRA‑
BALHO. 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 
validade para a formação do ato jurídico”.

c OJ da SBDI-I no 366 do TST: “ESTAGIÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO 
CONTRATO DE ESTÁGIO. RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EMPRE‑
GATÍCIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA. 
PERÍODO POSTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSI‑
BILIDADE. Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio 
celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o 
reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração 
Pública direta ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/1988, bem 
como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação 
às parcelas previstas na Súmula no 363 do TST, se requeridas”.

Parágrafo único. Não haverá distinções relativas à espécie de 
emprego e à condição de trabalhador, nem entre o trabalho in‑
telectual, técnico e manual.
c Art. 7o, XXXII, da CF: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos 

e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e 
intelectual ou entre os profissionais respectivos”.

c Súm. no 6, VII, do TST: “EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT. 
[...] VII – Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é 
possível a equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode 
ser avaliado por sua perfeição técnica, cuja aferição terá critérios 
objetivos”.

Art. 4o Considera‑se como de serviço efetivo o período em 
que o empregado esteja à disposição do empregador, aguar‑
dando ou executando ordens, salvo disposição especial expres‑
samente consignada.
c Art. 58, §§ 1o e 2o, desta Consolidação: “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 expres‑
samente outro limite. § 1o Não serão descontadas nem computadas 
como jornada extraordinária as variações de horário no registro de 
ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo 
de dez minutos diários. § 2o O tempo despendido pelo empregado 
desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho 
e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transpor‑
te, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na 
jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador”.

c Art. 294 desta Consolidação: “O tempo despendido pelo empregado 
da boca da mina ao local do trabalho e vice‑versa será computado 
para o efeito de pagamento do salário”.

c Súm. no 96 do TST: “MARÍTIMO. A permanência do tripulante a bordo 
do navio, no período de repouso, além da jornada, não importa pre‑
sunção de que esteja à disposição do empregador ou em regime de 
prorrogação de horário, circunstâncias que devem resultar provadas, 
dada a natureza do serviço”.

c Súm. no 118 do TST: “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”.

c Súm. no 428 do TST: “SOBREAVISO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO 
ART. 244, § 2o DA CLT. I – O uso de instrumentos telemáticos ou in‑
formatizados fornecidos pela empresa ao empregado, por si só, não 
caracteriza o regime de sobreaviso. II – Considera‑se em sobreaviso 
o empregado que, à distância e submetido a controle patronal por 
instrumentos telemáticos ou informatizados, permanecer em regime 
de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento o cha‑
mado para o serviço durante o período de descanso”.

§ 1o Computar‑se‑ão, na contagem de tempo de serviço, para 
efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o em‑
pregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar 
e por motivo de acidente do trabalho.
c Parágrafo único transformado em § 1o e com a redação dada pela Lei 

no 13.467, de 13‑7‑2017.
§ 2o Por não se considerar tempo à disposição do empregador, 
não será computado como período extraordinário o que exceder 
a jornada normal, ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos 
previsto no § 1o do art. 58 desta Consolidação, quando o em‑
pregado, por escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso 
de insegurança nas vias públicas ou más condições climáticas, 
bem como adentrar ou permanecer nas dependências da em‑
presa para exercer atividades particulares, entre outras:
I – práticas religiosas;
II – descanso;
III – lazer;
IV – estudo;
V – alimentação;
VI – atividades de relacionamento social;
VII – higiene pessoal;
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VIII – troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigato‑
riedade de realizar a troca na empresa.
c § 2o acrescido pela Lei no 13.467, de 13‑7‑2017.
Art. 5o A todo trabalho de igual valor corresponderá salário 
igual, sem distinção de sexo.
c Art. 5o, I, da CF: “Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção 

de qualquer natureza, garantindo‑se aos brasileiros e aos estrangei‑
ros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: I – 
homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 
desta Constituição”.

c Art. 7o, XXX, da CF: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções 
e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil; [...]”.

c Art. 373-A, III, desta Consolidação: “Art. 373‑A. Ressalvadas as 
disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam 
o acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificida‑
des estabelecidas nos acordos trabalhistas, é vedado: [...] III – con‑
siderar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável 
determinante para fins de remuneração, formação profissional e 
oportunidades de ascensão profissional;

c Art. 461 desta Consolidação: “Art. 461. Sendo idêntica a função, 
a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, no 
mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, 
sem distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade. § 1o Trabalho 
de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com 
igual produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas 
cuja diferença de tempo de serviço para o mesmo empregador não 
seja superior a quatro anos e a diferença de tempo na função não 
seja superior a dois anos. § 2o Os dispositivos deste artigo não preva‑
lecerão quando o empregador tiver pessoal organizado em quadro de 
carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de ne‑
gociação coletiva, plano de cargos e salários, dispensada qualquer 
forma de homologação ou registro em órgão público. § 3o No caso do 
§ 2o deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento 
e por antiguidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada 
categoria profissional. § 4o O trabalhador readaptado em nova fun‑
ção por motivo de deficiência física ou mental atestada pelo órgão 
competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins 
de equiparação salarial. § 5o A equiparação salarial só será possível 
entre empregados contemporâneos no cargo ou na função, ficando 
vedada a indicação de paradigmas remotos, ainda que o paradigma 
contemporâneo tenha obtido a vantagem em ação judicial própria. 
§ 6o No caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou 
etnia, o juízo determinará, além do pagamento das diferenças sala‑
riais devidas, multa, em favor do empregado discriminado, no valor 
de 50% (cinquenta por cento) do limite máximo dos benefícios do 
Regime Geral de Previdência Social.”.

c OJ da SBDI-I no 297 do TST: “EQUIPARAÇÃO SALARIAL. SERVIDOR 
PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA E FUNDACIO‑
NAL. ART. 37, XIII, DA CF/1988. O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, 
veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de remunera‑
ção do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível 
a aplicação da norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT 
quando se pleiteia equiparação salarial entre servidores públicos, 
independentemente de terem sido contratados pela CLT”.

Art. 6o Não se distingue entre o trabalho realizado no estabele‑
cimento do empregador, o executado no domicílio do emprega‑
do e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados 
os pressupostos da relação de emprego.
c Art. 83 desta Consolidação: “É devido o salário mínimo ao trabalha‑

dor em domicílio, considerado este como o executado na habitação 
do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que 
o remunere”.

Parágrafo único. Os meios telemáticos e informatizados de 
comando, controle e supervisão se equiparam, para fins de su‑
bordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de comando, 
controle e supervisão do trabalho alheio.
c Art. 6o com a redação dada pela Lei no 12.551, de 15‑12‑2011.

Art. 7o Os preceitos constantes da presente Consolidação, 
salvo quando for, em cada caso, expressamente determinado 
em contrário, não se aplicam:
c Caput com a redação dada pelo Dec.‑lei no 8.079, de 11‑10‑1945.
a) aos empregados domésticos, assim considerados, de um 

modo geral, os que prestam serviços de natureza não eco‑
nômica à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas;

b) aos trabalhadores rurais, assim considerados aqueles que, 
exercendo funções diretamente ligadas à agricultura e à 
pecuária, não sejam empregados em atividades que, pelos 
métodos de execução dos respectivos trabalhos ou pela fina‑
lidade de suas operações, se classifiquem como industriais 
ou comerciais;

c Art. 7o, XXIX, da CF: “Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: 
[...] XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de 
trabalho, com prazo prescricional de cinco anos para os trabalha‑
dores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a extinção do 
contrato de trabalho; [...]”.

c Art. 505 desta Consolidação: “São aplicáveis aos trabalhadores ru‑
rais os dispositivos constantes dos Capítulos I, II e VI do presente 
Título”.

c Art. 4o do Dec. no 73.626, de 12-2-1974: “Art. 4o Nas relações de 
trabalho rural aplicam‑se os artigos 4o a 6o; 8o a 10; 13 a 19; 21; 25 a 
29; 31 a 34; 36 a 44; 48 a 50; 62 alínea b; 67 a 70; 74; 76; 78 e 79; 83; 
84; 86; 116 a 118; 124; 126; 129 a 133; 134 alíneas a, c, d, e, e f; 135 
a 142; parágrafo único do artigo 143; 144; 147; 359; 366; 372; 377; 
379; 387 a 396; 399; 402; 403; 405 caput e § 5o; 407 a 410; 414 a 427; 
437; 439; 441 a 457; 458 caput e § 2o; 459 a 479; 480 caput e § 1o; 
481 a 487; 489 a 504; 511 a 535; 537 a 552; 553 caput e alíneas b, c, 
d, e e, e §§ 1o e 2o; 554 a 562; 564 a 566; 570 caput; 601 a 603; 605 a 
629; 630 caput e §§ 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 7o e 8o; 631 a 685; 687 a 690; 693; 
694; 696; 697; 699 a 702; 707 a 721; 722 caput, alíneas b e c e §§ 1o, 
2o e 3o; 723 a 725; 727 a 733; 735 a 754; 763 a 914; da Consolidação 
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto‑lei no 5.452, de 1o de 
maio de 1943; com suas alterações. Parágrafo único. Aplicam‑se, 
igualmente, nas relações de trabalho rural: I – os artigos 1o, 2o caput
e alínea a; 4o; 5o (este com as limitações do Decreto‑lei no 86, de 
27 de dezembro de 1966); 6o; 7o; 8o; 9o; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 do 
Regulamento da Lei número 605, de 5 de janeiro de 1949, aprovado 
pelo Decreto no 27.048, de 12 de agosto de 1949; II – os artigos 1o, 2o; 
3o; 4o; 5o; 6o; 7o; do Regulamento da Lei número 4.090, de 13 de junho 
de 1962, com as alterações da Lei no 4.749, de 12 de agosto de 1965, 
aprovado pelo Decreto número 57.155, de 3 de novembro de 1965; 
III – os artigos 1o; 2o; 3o; 6o; 11; 12; da Lei no 4.725, de 13 de junho de 
1965, com as alterações da Lei número 4.903, de 16 de dezembro de 
1965; IV – os artigos 1o; 2o; 3o; 5o; 7o; 8o; 9o; 10, do Decreto‑lei no 15, 
de 29 de julho de 1966, com a redação do Decreto‑lei no 17, de 22 de 
agosto de 1966.”.

c Súm. no 196 do STF: “Ainda que exerça atividade rural, o empregado 
de empresa industrial ou comercial é classificado de acordo com a 
categoria do empregador”.

c OJ da SBDI-I no 417 do TST: “PRESCRIÇÃO. RURÍCOLA. EMENDA 
CONSTITUCIONAL No 28, DE 26‑5‑2000. CONTRATO DE TRABALHO 
EM CURSO. Não há prescrição total ou parcial da pretensão do tra‑
balhador rural que reclama direitos relativos a contrato de trabalho 
que se encontrava em curso à época da promulgação da Emenda 
Constitucional no 28, de 26‑5‑2000, desde que ajuizada a demanda 
no prazo de cinco anos de sua publicação, observada a prescrição 
bienal”.

c) aos funcionários públicos da União, dos Estados e dos Mu‑
nicípios e aos respectivos extranumerários em serviço nas 
próprias repartições;

d) aos servidores de autarquias paraestatais, desde que su‑
jeitos a regime próprio de proteção ao trabalho, que lhes 
assegure situação análoga à dos funcionários públicos;

c Alíneas c e d com a redação dada pelo Dec.‑lei no  8.079, de 
11‑10‑1945.

e) aos empregados das empresas de propriedade da União Fe‑
deral, quando por esta ou pelos Estados administradas, salvo 
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 Índice Alfabético-Remissivo Geral

A
ABANDONO DE EMPREGO
• aviso‑prévio: Súm. no 73 do TST
• falta grave: art. 482, i, da CLT
• não retorno ao serviço em 30 dias: Súm. no 32 do TST
• prazo de decadência para ajuizar inquérito: Súm. 

no 62 do TST

ABONO ANUAL
• previsão legal: Lei no 7.998/1990

ABONO DE FALTA
• abandono de emprego; presunção: Súm. no 32 do TST
• ausência da parte e testemunha para comparecer à 

Justiça: art. 473, VIII, da CLT
• ausência da parte em serviço para comparecer à Jus‑

tiça: Súm. no 155 do TST
• ausência da testemunha para comparecer à Justiça: 

art. 822 da CLT
• comparecimento à Justiça do Trabalho: arts. 473, VIII, 

e 822, da CLT, e Súm. no 155 do TST
• exame preventivo de câncer: art. 473, XII, da CLT
• falta justificada; aborto: art. 395 da CLT
• falta justificada; consulta na gravidez: art. 392, § 4o, 

II, da CLT
• falta justificada; trabalhar em eleição: art. 98 da Lei 

no 9.504/1997
• falta justificada; um dia por ano para acompanha‑

mento do filho de até 6 anos em consulta médica: 
art. 473, XI, da CLT

• faltas decorrentes de acidente do trabalho; férias e 
décimo terceiro: Súm. no 46 do TST

• faltas justificadas: art. 473 da CLT
• faltas justificadas; dois dias para acompanhamento 

de esposa ou companheira em exames e consultas: 
art. 473, X, da CLT

• faltas justificadas não são computadas para férias: 
Súm. no 89 do TST

• não serão consideradas faltas para desconto do pe‑
ríodo de férias: art. 131 da CLT

• por doença: ordem preferencial do atestado médico: 
Súmulas nos 15 e 282 do TST, e art. 60, § 4o, da Lei 
no 8.213/1991

• repouso semanal remunerado; perda: art.  6o Lei 
no 605/1949

ABONO PECUNIÁRIO – FÉRIAS
• abono de férias: art. 7o, XVII, da CF
• abono de férias; não integração à remuneração do 

empregado: art. 144 da CLT
• conversão de férias em abono pecuniário: art. 143 

da CLT
• de férias; prazo para requerer: art. 143, § 1o, da CLT
• de férias; trabalho em regime parcial: art. 58‑A, § 6o, 

da CLT
• férias coletivas: art. 143, § 2o, da CLT
• integração ao salário; gratificações legais e comis‑

sões: art. 457, § 1o, da CLT
• prazo de pagamento; quitação: art. 145 da CLT
• prestações habituais; não integração: art. 457, § 2o, 

CLT

ABONO SALARIAL
• abono previsto em norma coletiva apenas aos em‑

pregados em atividade: OJ da SBDI‑I no 346 do TST
• não integra o salário para todos os efeitos legais: 

art. 457, § 2o, da CLT
• norma coletiva: OJ da SBDI‑I no 346 do TST

ABORTO
• comprovação por atestado médico oficial; repouso 

remunerado: art. 395 da CLT
• não criminoso; previsão legal: art. 395 da CLT
• não será considerada falta ao serviço; licenciamento 

compulsório: art. 131, II, da CLT

ABRIGOS
• empregadores rurais – obrigatoriedade de construção 

de abrigos rústicos: P N da SDC no 108 do TST

ABUSO DO PODER ECONÔMICO
• previsão constitucional: art. 173, § 4o, da CF

AÇÃO ANULATÓRIA
• ação anulatória de débito fiscal; depósito prévio: IN 

do TST no 34/2009
• anulação de cláusula de acordo ou convenção coleti‑

va: art. 611‑A, § 4o, da CLT
• anulação de cláusula de acordo ou convenção cole‑

tiva; litisconsórcio necessário sindicatos: art. 611‑A, 
§ 5o, da CLT

• competência: OJ da SBDI‑II no 129 do TST
• legitimidade do Ministério Público do Trabalho; nu‑

lidade de cláusula de contrato, acordo coletivo ou 
convenção coletiva: art. 83, IV, da LC no 75/1993

• previsão legal: art. 966, § 4o, do CPC

AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO
• depósito; admissibilidade da ação; inconstitucionali‑

dade: Súm. Vinc. no 28 do STF
• previsão legal: art. 38 da Lei no 6.830/1980

AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULA 
CONVENCIONAL
• anulação de cláusula de acordo ou convenção coleti‑

va; litisconsórcio necessário; sindicatos: art. 611‑A, 
§ 5o, da CLT

• legitimidade do Ministério Público do Trabalho: 
art. 83, IV, da LC no 75/1993

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
• competência territorial; local do dano: art. 93 do CDC, 

e OJ da SBDI‑II no 130 do TST
• legitimidade: art. 5o da Lei no 7.347/1985
• litispendência: art. 104 do CDC

AÇÃO COLETIVA
• direitos transindividuais; difusos, coletivos e indivi‑

duais homogêneos: art. 81 do CDC
• julgamento do TST: Súm. no190 do TST
• legitimidade: art. 82 do CDC
• proposta por entidade associativa; substituídos: 

art. 2o‑A da Lei no 9.494/1997
• reivindicações da categoria; forma clausulada e fun‑

damentada: OJ da SDC no 32

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
• fundamentação legal: arts. 539 a 549 do CPC
• cabimento: art. 335 do CPC
• extinção contratual; prazo para quitação: art. 477, 

§ 6o, da CLT
• matéria: arts. 334 a 345 do CC

AÇÃO DE CUMPRIMENTO
• coisa julgada: OJ da SBDI‑I no 277 do TST
• competência: art. 114, III, da CF, e Lei no 8.984/1995
• fundamento legal: art. 872 da CLT
• inviabilidade da ação rescisória; desconstituição: 

Súm. no 397 do TST
• legitimidade sindical; observância de acordo e con‑

venção coletiva: Súm. no 286 do TST
• para cumprimento de norma coletiva; incabível ação 

individual: OJ da SBDI‑I no 188
• prazo prescricional; trânsito em julgados da sentença 

normativa: Súm. no 350 do TST
• representação dos empregados em audiência; sindi‑

cato: art. 843 da CLT
• trânsito em julgado da sentença normativa: Súm. 

no 246 do TST

AÇÃO DECLARATÓRIA
• custas processuais: art. 789, caput e III, da CLT
• imprescritível; anotação na CTPS; fins previdenciá‑

rios: art. 11, § 1o, da CLT
• incabível; complementação de aposentadoria: OJ da 

SBDI‑I no 276, I, do TST
• prescrição para ação condenatória; trânsito em julga‑

do da ação declaratória: OJ da SBDI‑I no 401 do TST
• reconhecimento de tempo de serviço; fins previden‑

ciários: Súm. no 242 do STJ
• reconvenção: Súm. no 258 do STF

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
• competência originária; STF: art. 102, I, a, da CF
• legitimidade: art. 103 da CF

AÇÃO EXECUTIVA
• cheques e notas promissórias: art. 13 da IN do TST 

no 39/2016
• cobrança; contribuição sindical: art. 606 da CLT
• cobrança; multa administrativa: art. 642 da CLT
• competência; título extrajudicial: art. 877‑A da CLT
• julgamento: art. 678 da CLT
• multas administrativas; órgãos de fiscalização: 

art. 114, VII, da CF
• títulos executivos extrajudiciais: arts. 876 da CLT, e 

13 da IN do TST no 39/2016

AÇÃO MONITÓRIA
• cabimento: arts. 700 a 702 do CPC
• fundamento legal: arts. 700 e ss. do CPC

AÇÃO PLÚRIMA
• audiência; representação dos empregados; sindicato: 

art. 843 da CLT
• custas; incidência sobre o valor global: Súm. no 36 

do TST
• litisconsórcio ativo; empregados da mesma empresa 

ou estabelecimento: art. 842 da CLT
• precatória; reclamações trabalhistas plúrimas; crédito 

de cada reclamante: Orientações Jurisprudenciais do 
Tribunal Pleno nos 9 e 13 do TST

AÇÃO REGRESSIVA
• contratos de subempreitada; empreiteiro principal 

contra subempreiteiro: art. 455 da CLT
• incompetência da Justiça do Trabalho; empresa ver-

sus empresa: art. 114 da CF

AÇÃO RESCISÓRIA
• ação cautelar: Orientações Jurisprudenciais da 

SBDI‑II nos 76 e 131 do TST
• ação de cumprimento: Súm. no 397 do TST
• ação rescisória de ação rescisória: Súm. no 400 do TST
• ação rescisória preventiva; não cabimento: Súm. 

no 299, III, do TST
• acordo judicial ou extrajudicial; homologado: art. 831, 

par. ún., da CLT; Súmulas nos 100, V, 259 e 403 do TST 
e OJ da SBDI‑II no 132 do TST

• adicional de caráter pessoal; Banco do Brasil: OJ da 
SBDI‑II no 4 do TST

• adicional de insalubridade; base de cálculo: OJ da 
SBDI‑II no 2 do TST

• alçada; inaplicável; ação rescisória e mandado de 
segurança: Súm. no 365 do TST

• ausência de capitulação ou capitulação errônea; não 
configura inépcia: Súm. no 408 do TST

• Banco do Brasil; adicional de caráter pessoal: OJ da 
SBDI‑II no 4 do TST

• Banespa; complementação de aposentadoria: OJ da 
SBDI‑II no 8 do TST

• cabível; ascensão de professor adjunto para titular 
sem concurso: OJ da SBDI‑II no 38 do TST

• cabível; contradição entre fundamentação e parte 
dispositiva do julgado: OJ da SBDI‑II no 103 do TST

• cabível; contratação sem concurso; contrato nulo: OJ 
da SBDI‑II no 10 do TST

• cabível; decisão de agravo regimental que analisa o 
mérito: Súm. no 411 do TST

• cabível; decisão de deferir verbas em concurso público 
anulado: OJ da SBDI‑II no 128 do TST

• cabível; decisão homologatória de acordo: Súm. 
no 259 do TST

• cabível; decisão que determina reintegração após o 
período de estabilidade: OJ da SBDI‑II no 24 do TST

• cabível; decisão que extingue a execução: OJ da 
SBDI‑II no 107 do TST

• cabível; decisão que nega garantia de emprego ao 
suplente da CIPA: OJ da SBDI‑II no 6 do TST

• cabível; desnecessário o esgotamento dos recursos: 
Súm. no 514 do STF

• cabível; lide simulada; fraude à lei: OJ da SBDI‑II no 94 
do TST e Súm. no 100, VI, do TST

• cabível; nova reclamação trabalhista após acordo 
que dá plena quitação ao contrato: OJ da SBDI‑II 
no 132 do TST
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• cabível; sentença citra petita: OJ da SBDI‑II no 41 
do TST

• cabível; única ação rescisória; sentença e acórdão; 
cumulação sucessiva de pedidos: OJ da SBDI‑II no 78 
do TST

• cabível; vinculação do reajuste ao percentual de au‑
mento do mínimo: OJ da SBDI‑II no 71 do TST

• cabível; violação ao art. 37 CF; prequestionamento do 
princípio da legalidade: OJ da SBDI‑II no 135 do TST

• cálculos; decisão homologatória: Súm. no  399, II, 
do TST

• cipeiro suplente; estabilidade: OJ da SBDI‑II no  6 
do TST

• cláusula penal: art. 412 do CC; e OJ da SBDI‑II no 30 
do TST

• coisa julgada; obrigatória demonstração de similitude 
das ações: OJ da SBDI‑II no 101 do TST

• colusão; acordo prévio ao ajuizamento da reclamação; 
quitação geral; lide simulada; vício de consentimento: 
OJ da SBDI‑II no 154 do TST

• colusão; rescisão de decisão homologatória de acor‑
do: OJ da SBDI‑II no 158 do TST

• competência da SDI; decisão que julga agravo regi‑
mental: Súm. no 192, V, do TST

• competência do TRT; acórdão do TRT substitui sen‑
tença: Súm. no 192, III do TST

• competência do TRT; decisão que julga agravo de ins‑
trumento de recurso de revista: Súm. no 192, IV, do TST

• competência do TRT; recurso de revista e embargos 
não conhecidos; exame de mérito: Súm. no 192, II, 
do TST

• competência do TRT; recurso de revista e embargos 
não conhecidos: Súm. no 192, I, do TST

• confissão; fundamento para invalidar: Súm. no 404 
do TST

• contestação; aplicação do art.  774 da CLT: OJ da 
SBDI‑II no 146 do TST

• contestação; ausência; inaplicáveis os efeitos da 
revelia: Súm. no 398 do TST

• contestação; prazo: art. 970 do CPC; e OJ da SBDI‑II 
no 146 do TST

• contrato nulo; administração pública: OJ da SBDI‑II 
no 10 do TST

• correção monetária; universidades federais: OJ da 
SBDI‑II no 11 do TST

• decisão homologatória; arrematação e adjudicação: 
Súm. no 399, I, do TST

• depósito prévio; regulamentação TST: IN do TST 
no 31/2007

• depósito prévio; reversão para outra parte: arts. 968, 
II, e 974, caput e par. ún., do CPC

• descontos previdenciários e fiscais: Súm. no 401 do 
TST

• documentos indispensáveis; certidão de trânsito em 
julgado: Súm. no 299, II, do TST

• documentos indispensáveis; certidão/decisão rescin‑
denda; prazo para juntada na fase recursal: OJ da 
SBDI‑II no 84 do TST

• documentos; ausência de certidão de trânsito em 
julgado; 15 dias: Súm. no 299, II, do TST

• dolo; acordo; inexistência de parte vencedora ou 
vencida; ausência de dolo: Súm. no 403, II, do TST

• dolo; silêncio da parte vencedora; não caracterização 
de dolo processual: Súm. no 403, I, do TST

• duplo grau; fazenda pública: arts. 496 e parágrafos do 
CPC, e 14, § 1o, da Lei no 12.016/2009;

• em tutela cautelar para suspender execução; perma‑
nência dos efeitos da liminar enquanto pendente o 
trânsito em julgado da ação rescisória principal: OJ 
da SBDI‑II no131 do TST

• erro de fato; caracterização: Orientações Jurispru‑
denciais nos Orientações Jurisprudenciais da SBDI‑II 
nos 103 e 136 do TST

• exceção de incompetência e coisa julgada: Súm. 
no 100, VIII, do TST

• execução; ação rescisória: art. 836, par. ún., da CLT
• execução; tutela provisória; suspensão: art. 969 do 

CPC
• fazenda pública: Súm. no 303 do TST
• fundamento legal: arts. 836 da CLT; e 966 e ss. do CPC
• honorários advocatícios; art.  836 da CLT, e Súm. 

no 219, II, do TST
• incabível; ação rescisória de decisão em ação de 

cumprimento: Súm. no 397 do TST
• incabível; controvertida a aplicação de imposto de 

renda em PDV: OJ da SBDI‑II no 19 do TST
• incabível; decisão que julga agravo de instrumento: 

Súm. no 192, IV, do TST

• incabível; decisão que não se submeteu ao duplo grau 
obrigatório: OJ da SBDI‑II no 21 do TST

• incabível; decisão que nega recurso de revista com 
base em violação ao art. 896, a, da CLT: Súm. no 413 
do TST

• incabível; erro grosseiro; recurso de revista de deci‑
são do TRT em ação rescisória: OJ da SBDI‑II no 152 
do TST

• incabível; estabilidade pré‑eleitoral; decisão anterior 
à OJ da SBDI‑II no 51: OJ da SBDI‑II no 23

• incabível; homologação de arrematação e adjudica‑
ção; incabível: Súm. no 399, I, do TST

• incabível; mandado de segurança; erro grosseiro; 
recurso de revista de decisão do TRT em mandado de 
segurança: OJ da SBDI‑II no 152 do TST

• incabível; mera violação a princípios constitucionais: 
OJ da SBDI‑II no 97 do TST

• incabível; para discussão de prescrição: Súm. no 409 
do TST

• incabível; reconhecimento da preclusão; irrescindibi‑
lidade: OJ da SBDI‑II no 134 do TST

• incabível; regra; decisão homologatória de cálculos: 
Súm. no 399, II, do TST

• incabível; salário profissional fixado em múltiplos do 
salário mínimo: OJ da SBDI‑II no 71 do TST

• incabível; sentença de extinção sem resolução de 
mérito: OJ da SBDI‑II no 150 do TST

• incabível; violação ao art. 412 do CC; decisão anterior 
à OJ da SBDI‑II no 54: OJ da SBDI‑II no 30

• incompetência absoluta; prequestionamento; desne‑
cessidade: OJ da SBDI‑II no 124 do TST

• indeferimento liminar de ação rescisória: recurso 
ordinário recebido como agravo regimental: OJ da 
SBDI‑II no 69 do TST

• inépcia da inicial: manifesto equívoco no direciona‑
mento: OJ da SBDI‑II no 70 do TST

• irregularidade de representação; procuração com 
poderes específicos para reclamação trabalhista: OJ 
da SBDI‑II no 151 do TST

• jus postulandi; não cabimento: Súm. no 425 do TST
• legitimidade: art. 967 do CPC
• legitimidade; litisconsórcio facultativo (ativa) e ne‑

cessário (passiva): Súm. no 406, I, do TST
• legitimidade do Ministério Público do Trabalho: Súm. 

no 407 do TST, e art. 967, III, do CPC
• legitimidade do sindicato para figurar como réu na 

rescisória: Súm. no 406, II, do TST
• manifesto equívoco no direcionamento; ação rescisó‑

ria no TST; julgado proferido pelo TRT: OJ da SBDI‑II 
no 70 do TST

• ofensa à coisa julgada; dissonância entre decisões: 
OJ da SBDI‑II no 123 do TST

• para definir a competência; efeito substitutivo das 
decisões: art. 1.008 do CPC

• pedido de antecipação de tutela recebido como me‑
dida acautelatória; entidade pública: OJ da SBDI‑II 
no 3 do TST

• planos econômicos: OJ da SBDI‑II no 34 do TST
• planos econômicos; data‑base; diferenças salariais: 

OJ da SBDI‑II no 35 do TST
• prazo; contestação apresentada em ação rescisória: 

OJ da SBDI‑II no 146 do TST
• prazo decadencial; certidão de trânsito em julgado: 

Súm. no 100, IV, do TST
• prazo decadencial; exceção de incompetência; termo 

inicial: Súm. no 100, VIII, do TST
• prazo decadencial; início da contagem do prazo: Súm. 

no 100, I, do TST, e art. 975, § 2o, do CPC
• prazo decadencial; Ministério Público do Trabalho: 

Súm. no 100, VI, do TST
• prazo decadencial; prorrogação do termo final; férias 

forenses, feriado, finais de semana, recesso ou dias 
sem expediente forense: art. 975, § 1o, do CPC, e Súm. 
no 100, IX, do TST

• prazo decadencial; recurso deserto; contagem do 
prazo do não conhecimento do recurso: OJ da SBDI‑II 
no 80 do TST

• prazo decadencial; recurso extraordinário; esgotadas 
as vias ordinárias: Súm. no 100, X, do TST

• prazo decadencial; recurso intempestivo ou incabível: 
Súm. no 100, III, do TST

• prazo decadencial; recurso parcial: Súm. no 100, II, 
do TST

• procuração exclusiva para ajuizamento de reclama‑
ção trabalhista; não autoriza ação rescisória: OJ da 
SBDI‑II no 151 do TST

• produção de provas: art. 972 do CPC
• prova nova: Súm. no 402, II, do TST

• questão processual; objeto de rescisão: Súm. no 412 
do TST

• reajustes bimestrais e quadrimestrais: OJ da SBDI‑II 
no 39 do TST

• recurso; cabimento de recurso ordinário ao TST: Súm. 
no 158 do TST

• recurso; depósito para recurso ordinário; pedido pro‑
cedente: Súm. no 99 do TST

• recurso; não aplicação de alçada: Súm. no 365 do TST
• revelia; pessoa jurídica de direito público: OJ da 

SBDI‑I no 152 do TST
• violação a norma jurídica; capitulação ausente ou 

errônea; inépcia: Súm. no 408 do TST
• violação a norma jurídica; decisão rescindenda por 

duplo fundamento: OJ da SBDI‑II no 112 do TST
• violação a norma jurídica; impossibilidade de reexame 

de fatos e provas: Súm. no 410 do TST
• violação a norma jurídica; matéria controvertida: Súm. 

no 83 do TST
• violação a norma jurídica; pronunciamento explícito; 

remessa ex officio: Súm. no 298, III, do TST
• violação a norma jurídica; rescisória de rescisória: 

Súm. no 400 do TST
• violação a norma jurídica; violação a disposição de 

lei; pronunciamento explícito; prequestionamento: 
Súm. no 298 do TST

ACIDENTE DE TRABALHO
• ação acidentária; empregado versus empregador; 

Justiça do Trabalho: art. 114, I e VI, da CF; Súm. Vinc. 
no 22 do STF, e Súm. no 392 do TST

• ação acidentária; segurado versus INSS; Justiça Es‑
tadual: art. 109, I, da CF, e Súmulas nos 15 do STJ, e 
235 e 501 do STF

• ação regressiva do INSS versus empregador: arts. 109 
da CF, e 120 da Lei no 8.213/1991

• afastamento inferior a seis meses; direito a férias 
integrais: art. 131, III, da CLT

• afastamento superior a 15 dias: arts. 476 da CLT; 59 
e 60 da Lei no 8.213/1991; 80 do Dec. no 3.048/1999, 
e Súm. no 440 do TST

• afastamento superior a 15 dias; afastamento pelo 
empregador: arts. 60, § 3o, da Lei no 8.213/1991; 476 
da CLT, e 75 do Dec. no 3.048/1999

• afastamento superior a seis meses; perda do direito 
de férias: art. 133, IV, da CLT

• anotações da CTPS; presunção relativa de veracidade: 
Súm. no 12 do TST

• aposentadoria por invalidez; suspensão do contrato: 
art. 475 da CLT

• competência: art. 643, § 2o, da CLT
• computo como tempo de serviço; serviço militar e 

acidente do trabalho: art. 4o, § 1o, da CLT
• estagiário ; seguro privado; acidentes pessoais: 

art. 9o, IV, da Lei no 11.788/2008
• falta por acidente; não consideração para fins de 

férias e gratificação natalina: Súmulas nos 46 do TST, 
e 198 do STF

• fundamento legal; acidente do trabalho: art. 19 da 
Lei no 8.213/1991

• garantia provisória de emprego; auxílio‑doença aci‑
dentário: art. 118 da Lei no 8.213/1991

• garantia provisória de emprego; requisitos legais: 
Súm. no 378 do TST, e OJ da SBDI‑I no 41 do TST

• plano de saúde; auxílio‑doença acidentário; aposen‑
tadoria por invalidez: Súm. no 440 do TST

• por equiparação: arts. 20 e 21 da Lei no 8.213/1991
• recolhimento de FGTS; afastamento: arts. 28, III, do 

Dec. no 99.684/1990, e 15, § 5o, da Lei no 8.036/1990.
• responsabilidade; acidente no teletrabalho: art. 75‑E, 

par. ún., da CLT
• responsabilidade do empregador; seguro privado; 

inadimplemento da seguradora: Súm. no 529 do STF.
• responsabilidade objetiva do empregador; atividade 

de risco: art. 927, par. ún., do CC
• responsabilidade subjetiva do empregador: art. 7o, 

XXVIII, da CF
• trabalho em serviços de eletricidade; métodos de so‑

corro; acidentados por choque elétrico: art. 181 da CLT
• utilização da CTPS para fins probatórios: art. 40, I 

e III, da CLT

ACIDENTE FERROVIÁRIO
• obrigatoriedade de horas extras; casos de urgência 

ou de acidente: art. 240, par. ún., da CLT

ACORDO DE COMPENSAÇÃO
• jornada de trabalho; banco de horas anual; negocia‑

ção coletiva: art. 59, § 2o, da CLT
• jornada de trabalho; banco de horas mensal; acordo 

individual, tácito ou escrito: art. 59, § 6o, da CLT
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