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VVade 
Mecum TRABALHISTA

Apresentação
É com grande satisfação que apresentamos a primeira edição do Vade Mecum Trabalhista, organizado pelos 

professores Leone Pereira, Marcos Scalercio, Vinicius Mota e Renato Santiago. 

A obra é resultante de larga experiência docente em cursos preparatórios para concursos públicos e Exames de 

Ordem, bem como em cursos de graduação e pós-graduação, aliada a anos de prática de advocacia e magistratura.

O material apresentado contém o texto integral da Constituição Federal, da Consolidação das Leis do Trabalho, 

do Código Civil, do Código de Processo Civil, além de farta legislação pertinente ao direito do trabalho, ao direito 

processual do trabalho e ao direito previdenciário.

Ademais, a obra foi idealizada observando os parâmetros estabelecidos nos editais do Exame de Ordem, de 

modo que os candidatos poderão consultar seu Vade Mecum Trabalhista na prova de segunda fase.

Naturalmente, o material também foi confeccionado visando contribuir com acadêmicos, estudantes para con-

curso público e aqueles que militam na prática jurídica trabalhista.

Com efeito, os dispositivos da CLT são acompanhados de notas remissivas, simples remissões e transcrições 

de artigos, súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos pertinentes, facilitando a consulta e o 

estudo.

Além disso, oferecemos aos leitores um vasto índice alfabético-remissivo, acompanhado de índices cronológico 

e sistemático com a finalidade de auxiliar na pesquisa dos assuntos.

Com isso, almejamos que esta obra seja de grande serventia ao leitor, sobretudo no que respeita aos seus 

estudos e à conquista de seus objetivos profissionais.

Leone Pereira

Marcos Scalercio

Vinicius Mota 

Renato Santiago
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Constituição da República 
Federativa do Brasil

PREÂMBULO
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des-
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

	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 indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

	No plebiscito realizado em 21‑4‑1993, disciplinado na EC no 
2, de 25‑8‑1992, foram mantidos a república e o presidencia‑
lismo, 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 Federa-
tiva 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 origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.

	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 reco‑
nhecimento da união contínua, pública e duradoura entre 
pessoas do mesmo sexo como entidade familiar (DOU de 
13‑5‑2011). 

Art. 4o A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios:
I – independência nacional;
II – prevalência dos direitos humanos;
III – autodeterminação dos povos;
IV – não intervenção;
V – igualdade entre os Estados;
VI – defesa da paz;

VII – solução pacífica dos conflitos;
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
IX – cooperação entre os povos para o progresso da humanidade;
X – concessão de asilo político.
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a inte-
gração econômica, política, social e cultural dos povos da América 
Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana 
de nações.

TÍTULO II – DOS DIREITOS E 
GARANTIAS FUNDAMENTAIS
CAPÍTULO I
DOS DIREITOS E DEVERES INDIVIDUAIS E COLETIVOS

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 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 desumano 
ou degradante;
IV – é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o 
anonimato;
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano material, moral ou à imagem;
VI – é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na 
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
VII – é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência 
religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva;
VIII – ninguém será privado de direitos por motivo de crença religio-
sa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para 
eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir 
prestação alternativa, fixada em lei;
IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica 
e de comunicação, independentemente de censura ou licença;
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 
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 flagran-
te delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por 
determinação judicial;
XII – é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações 
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 pro-
cessual penal;
XIII – é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 
atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;
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A
ABUSO DO DIREITO DE DEFESA
	 tutela de evidência: art. 311, I

AÇÃO
	 propositura: art. 312
	 valor da causa: arts. 291 a 293

AÇÃO ACESSÓRIA
	 propositura no juízo competente para a ação principal: 
art. 61

AÇÃO ANULATÓRIA
	 partilha: art. 657, par. ún.

AÇÃO DE ALIMENTOS
	 vide ALIMENTOS

AÇÃO DECLARATÓRIA
	 violação de direito; cabimento: art. 20

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
	 vide CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

AÇÃO DE DEMARCAÇÃO
	 auto de demarcação; lavratura e homologação: arts. 586 
e 587
	 citação: arts. 576 e 577
	 colocação de marcos: arts. 582 a 584
	 elaboração de laudo: art. 580
	 legitimidade: arts. 569, I, e 575
	 pedido cumulado com divisão: art. 570
	 peritos: art. 579
	 petição inicial: art. 574
	 planta: art. 583
	 procedimento comum: art. 578
	 sentença: art. 581
	 sentença; efeito meramente devolutivo: art. 1.012, § 1o, I

AÇÃO DE DIVISÃO
	 auto de divisão: art. 597
	 benfeitorias; confinantes: art. 593
	 citação: arts. 576 a 589
	 condomínio; apresentação de títulos e quinhões: art. 591
	 confinantes; restituição de terreno usurpado: art. 594
	 demarcação dos quinhões: art. 596, par. ún.
	 fundamentação do laudo: art. 595
	 oitiva das partes: art. 592
	 partilha: art. 596
	 pedido cumulado com demarcação: art. 570
	 pedido impugnado: art. 592, § 2o

	 pedido não impugnado: art. 592, § 1o

	 perícia; dispensa: art. 573
	 peritos; procedimentos: art. 595
	 petição inicial: art. 588

AÇÃO DE EXIGIR CONTAS: arts. 550 a 553
	 apresentação de contas pelo réu fora do prazo previsto: 
art. 550, § 6o

	 apresentação de contas pelo réu no prazo previsto: art. 550, 
§ 6o

	 apresentação pelo réu: art. 551
	 contas de inventariante, tutor, curador, depositário ou outro 
administrador: art. 553
	 contas de inventariante, tutor, curador, depositário ou outro 
administrador; condenação a pagar saldo não cumprida no 
prazo; destituição do cargo: art. 553, par. ún.
	 contas do autor; apresentação: art. 551, § 2o

	 impugnação: art. 550, § 3o

	 impugnação pelo autor; prazo para o réu dar justificativa: 
art. 551, § 1o

	 pedido não contestado: art. 550, § 4o

	 petição inicial: art. 550, § 1o

	 prestação de contas; prazo para manifestação do autor: 
art. 550, § 2o

	 procedência do pedido: art. 550, § 5o

	 requerimento: art. 550
	 sentença; constituição de título executivo judicial: art. 552

AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER
	 sentença: art. 497

AÇÃO DE RECONHECIMENTO
	 causa relativa ao mesmo ato jurídico; conexão: art. 55, § 2o, I

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO
	 vide REPARAÇÃO DE DANO

AÇÃO MONITÓRIA
	 ação rescisória: art. 701, § 3o

	 adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer: 
art. 700, III
	 citação: art. 700, § 7o

	 competência: art. 700
	 constituição de título executivo judicial: art. 701, § 2o

	 embargos: art. 702
	 entrega de bem móvel ou imóvel: art. 700, II
	 entrega de coisa fungível ou infungível: art. 700, II
	 evidência do direito do autor: art. 701
	 Fazenda Pública: art. 700, § 6o

	 Fazenda Pública como ré: art. 701, § 4o

	 pagamento de quantia em dinheiro: art. 700, I
	 petição inicial: art. 700, §§ 2o e 4o

	 prova documental; dúvida sobre a idoneidade: art. 700, § 5o

	 prova escrita: art. 700, § 1o

	 réu; cumprimento do mandado no prazo; isenção de custas 
processuais: art. 701, § 1o

	 valor da causa: art. 700, § 3o

AÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA
	 sentença: art. 498

AÇÃO PAULIANA
	 embargos de terceiro: arts. 674 a 681
	 fraude contra credores: art. 792

AÇÃO POSSESSÓRIA
	 ampla publicidade: art. 554, § 3o

	 citação pessoal: art. 554, § 2o

	 conhecimento do pedido: art. 554
	 contestação: art. 556
	 demanda pendente; reconhecimento de domínio; impossi-
bilidade: art. 557
	 litisconsórcio passivo numeroso; citação pessoal e por 
edital: art. 554, § 1o

	 medida para cumprir-se tutela provisória ou final: art. 555, 
par. ún., II
	 medida para evitar nova turbação ou esbulho: art.  555, 
par. ún., I
	 pedido cumulado com indenização dos frutos: art. 555, II
	 pedido cumulado com perdas e danos: art. 555, I

AÇÃO POSSESSÓRIA IMOBILIÁRIA
	 competência: art. 47, § 2o

AÇÃO RESCISÓRIA
	 admissibilidade: art. 966
	 concessão de tutela provisória: art. 969
	 decadência: art. 975
	 delegação de competência: art. 972
	 indeferimento de petição inicial: art. 968, § 3o

	 legitimidade: art. 967
	 partilha; julgamento por sentença: art. 658
	 petição inicial; requisitos: art. 968
	 razões finais: art. 973
	 relatório: art. 971

ACAREAÇÃO
	 art. 461, II

ACIDENTE DE VEÍCULOS
	 reparação de dano; competência: art. 53, V

AÇÕES DE FAMÍLIA
	 abuso ou alienação parental: art. 699
	 acordo não aceito; regras do procedimento comum: art. 697
	 audiência de mediação e conciliação: art. 696
	 citação: art. 695, §§ 1o a 4o

	 citação do réu: art. 695

	 citação do réu; comparecimento a audiência de mediação 
e conciliação: art. 695
	 divórcio; processo contencioso: art. 693
	 guarda: art. 693
	 mediação extrajudicial ou atendimento multidisciplinar: 
art. 694, par. ún.
	 Ministério Público; intervenção; interesse de incapaz: 
art. 698
	 solução consensual da controvérsia: art. 694
	 união estável; reconhecimento e extinção: art. 698

ACÓRDÃO
	 definição: art. 204
	 embargos de declaração: art. 1.022
	 obediência à ordem cronológica de conclusão: art. 12
	 registro em arquivo eletrônico: art. 943

ADJUDICAÇÃO: arts. 876 a 878
	 auto; lavratura: art. 877
	 bens penhorados: art. 904, II
	 execução; bens do devedor: art. 825, I
	 exequente; oferecimento de preço não inferior ao da ava-
liação: art. 876
	 requerimento: art. 878

ADVOCACIA‑GERAL DA UNIÃO
	 representação processual; União: art. 75, I

ADVOCACIA PÚBLICA: arts. 182 a 184
ADVOGADO
	 vide HONORÁRIOS DE ADVOGADO
	 ato atentatório à dignidade da justiça; inaplicabilidade dos 
§§ 2o a 5o do art. 77; providências a serem tomadas pelo 
órgão de classe: art. 77, § 6o

	 atuação em causa própria: art. 106
	 atuação sem procuração: art. 104
	 direitos: art. 107
	 falecimento no curso do processo; restituição de prazo para 
recurso: art. 1.004
	 recurso perante Tribunal; sustentação: art. 937
	 representação em juízo: art. 103

ADVOGADO PÚBLICO
	 restituição dos autos; prazo: art. 234

AERONAVE
	 penhora; efeitos: art. 835, VIII

AFORAMENTO
	 resgate: art. 549

AGRAVO
	 recurso especial: art. 1.042
	 recurso extraordinário: art. 1.042

AGRAVO DE INSTRUMENTO
	 atribuição de efeito suspensivo: art. 1.019, I
	 decisão interlocutória em fase de liquidação de sentença 
ou de cumprimento de sentença, processo de execução e 
processo de inventário: art. 1.015, par. ún.
	 dia para julgamento; prazo: art. 1.020
	 hipóteses de cabimento: art. 1.015
	 intimação do agravado: art. 1.019, II
	 intimação do Ministério Público: art. 1.019, III
	 julgamento antecipado parcial do mérito; impugnação: 
art. 356, § 5o

	 juntada de cópia da petição, do comprovante de interposi-
ção e da relação de documentos que instruíram o recurso: 
art. 1.018
	 petição; instrução: art. 1.017
	 requisitos: art. 1.016

AGRAVO INTERNO
	 cabimento: art. 1.021
	 declaração de recurso manifestamente inadmissível ou 
improcedente; votação unânime; pagamento de multa ao 
agravado: art. 1.021, § 4o

	 direcionamento ao relator: art. 1.021, § 2o

	 indeferimento; reprodução de fundamentação da decisão 
agravada; vedação: art. 1.021, § 3o
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516 Vade 
Mecum TRABALHISTA

PARTE GERAL

LIVRO I – DAS PESSOAS 

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS 
 Capítulo I –  Da personalidade e da capacidade – arts. 1o 

a 10 ..........................................................  521
 Capítulo II –  Dos direitos da personalidade – arts. 11 a 

21 .............................................................  521
 Capítulo III –  Da ausência – arts. 22 a 39 .......................  522
 Seção I –  Da curadoria dos bens do ausente – arts. 22 

a 25 ..........................................................  522
 Seção II –  Da sucessão provisória – arts. 26 a 36 .......  522
 Seção III –  Da sucessão definitiva – arts. 37 a 39 ........  522

TÍTULO II – DAS PESSOAS JURÍDICAS 
 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 40 a 52 ............. 523
 Capítulo II – Das associações – arts. 53 a 61 .................  524
 Capítulo III –  Das fundações – arts. 62 a 69 ....................  524

TÍTULO III – DO DOMICÍLIO 
 Arts. 70 a 78   ................................................................  525

LIVRO II – DOS BENS 

TÍTULO ÚNICO – DAS DIFERENTES CLASSES DE BENS 
 Capítulo I –  Dos bens considerados em si mesmos – 

arts. 79 a 91 ..............................................  525
 Seção I –  Dos bens imóveis – arts. 79 a 81 ................  525
 Seção II –  Dos bens móveis – arts. 82 a 84 .................  525
 Seção III –  Dos bens fungíveis e consumíveis – arts. 85 

e 86 ..........................................................  525
 Seção IV –  Dos bens divisíveis – arts. 87 e 88 .............  525
 Seção V –  Dos bens singulares e coletivos – arts. 89 a 

91 .............................................................  525
 Capítulo II –  Dos bens reciprocamente considerados – 

arts. 92 a 97 ..............................................  526
 Capítulo III –  Dos bens públicos – arts. 98 a 103 .............  526

LIVRO III – DOS FATOS JURÍDICOS 

TÍTULO I – DO NEGÓCIO JURÍDICO 
 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 104 a 114 ..........  526
 Capítulo II –  Da representação – arts. 115 a 120 ...........  526
 Capítulo III –  Da condição, do termo e do encargo – 

arts. 121 a 137 ..........................................  527
 Capítulo IV –  Dos defeitos do negócio jurídico – arts. 138 

a 165 .........................................................  527
 Seção I –  Do erro ou ignorância – arts. 138 a 144 ......  527
 Seção II –  Do dolo – arts. 145 a 150 ...........................  527
 Seção III –  Da coação – arts. 151 a 155 .......................  527
 Seção IV –  Do estado de perigo – art. 156 ...................  528
 Seção V –  Da lesão – art. 157 ....................................  528
 Seção VI –  Da fraude contra credores – arts. 158 a 

165 ...........................................................  528
 Capítulo V –  Da invalidade do negócio jurídico – arts. 166 

a 184 .........................................................  528

TÍTULO II – DOS ATOS JURÍDICOS LÍCITOS 
 Art. 185   ................................................................  529

TÍTULO III – DOS ATOS ILÍCITOS 
 Arts. 186 a 188   ................................................................  529

TÍTULO IV – DA PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA 
 Capítulo I –  Da prescrição – arts. 189 a 206-A ..............  529
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 189 a 196 ..........  529

 Seção II –  Das causas que impedem ou suspendem a 
prescrição – arts. 197 a 201 .......................  529

 Seção III –  Das causas que interrompem a prescrição – 
arts. 202 a 204 ..........................................  529

 Seção IV –  Dos prazos da prescrição – arts.  205 a 
206-A ........................................................  530

 Capítulo II –  Da decadência – arts. 207 a 211 ................  530

TÍTULO V – DA PROVA 
 Arts. 212 a 232   ................................................................  530

PARTE ESPECIAL 

LIVRO I – DO DIREITO DAS OBRIGAÇÕES 

TÍTULO I – DAS MODALIDADES DAS OBRIGAÇÕES 
 Capítulo I – Das obrigações de dar – arts. 233 a 246 .....  531
 Seção I –  Das obrigações de dar coisa certa – arts. 233 

a 242 .........................................................  531
 Seção II –  Das obrigações de dar coisa incerta – 

arts. 243 a 246 ..........................................  531
 Capítulo II –  Das obrigações de fazer – arts. 247 a 249 ..  532
 Capítulo III –  Das obrigações de não fazer – arts. 250 e 

251 ...........................................................  532
 Capítulo IV –  Das obrigações alternativas – arts. 252 a 

256 ...........................................................  532
 Capítulo V –  Das obrigações divisíveis e indivisíveis – 

arts. 257 a 263 ..........................................  532
 Capítulo VI –  Das obrigações solidárias – arts.  264 a 

285 ...........................................................  532
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 264 a 266 ..........  532
 Seção II –  Da solidariedade ativa – arts. 267 a 274 ....  532
 Seção III –  Da solidariedade passiva – arts.  275 a 

285 ...........................................................  533

TÍTULO II – DA TRANSMISSÃO DAS OBRIGAÇÕES 
 Capítulo I –  Da cessão de crédito – arts. 286 a 298 .......  533
 Capítulo II –  Da assunção de dívida – arts. 299 a 303 ....  533

TÍTULO III – DO ADIMPLEMENTO E 
EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES
 Capítulo I –  Do pagamento – arts. 304 a 333 ................  533
 Seção I –  De quem deve pagar – arts. 304 a 307 .......  533
 Seção II –  Daqueles a quem se deve pagar – arts. 308 

a 312 .........................................................  534
 Seção III –  Do objeto do pagamento e sua prova – 

arts. 313 a 326 ..........................................  534
 Seção IV –  Do lugar do pagamento – arts. 327 a 330 ...  534
 Seção V –  Do tempo do pagamento – arts. 331 a 333 . 534
 Capítulo II –  Do pagamento em consignação – arts. 334 a 

345 ...........................................................  534
 Capítulo III –  Do pagamento com sub-rogação – arts. 346 

a 351 .........................................................  535
 Capítulo IV –  Da imputação do pagamento – arts. 352 a 

355 ...........................................................  535
 Capítulo V –  Da dação em pagamento – arts. 356 a 359 . 535
 Capítulo VI –  Da novação – arts. 360 a 367 .....................  535
 Capítulo VII –  Da compensação – arts. 368 a 380 .............  535
 Capítulo VIII –  Da confusão – arts. 381 a 384....................  536
 Capítulo IX –  Da remissão das dívidas – arts. 385 a 388 . 536

TÍTULO IV – DO INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 389 a 393 ..........  536
 Capítulo II –  Da mora – arts. 394 a 401 ..........................  536
 Capítulo III –  Das perdas e danos – arts. 402 a 405 .........  536
 Capítulo IV –  Dos juros legais – arts. 406 e 407 ..............  537
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 Capítulo V –  Da cláusula penal – arts. 408 a 416 ...........  537
 Capítulo VI –  Das arras ou sinal – arts. 417 a 420 ...........  537

TÍTULO V – DOS CONTRATOS EM GERAL 
 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 421 a 471 ..........  537
 Seção I –  Preliminares – arts. 421 a 426 ...................  537
 Seção II –  Da formação dos contratos – arts. 427 a 

435 ...........................................................  537
 Seção III –  Da estipulação em favor de terceiro – 

arts. 436 a 438 ..........................................  538
 Seção IV –  Da promessa de fato de terceiro – arts. 439 

e 440 .........................................................  538
 Seção V –  Dos vícios redibitórios – arts. 441 a 446 ....  538
 Seção VI –  Da evicção – arts. 447 a 457 ......................  538
 Seção VII –  Dos contratos aleatórios – arts. 458 a 461 . 538
 Seção VIII –  Do contrato preliminar – arts. 462 a 466 ....  539
 Seção IX –  Do contrato com pessoa a declarar – arts. 467 

a 471 .........................................................  539
 Capítulo II –  Da extinção do contrato – arts. 472 a 480 ..  539
 Seção I –  Do distrato – arts. 472 e 473 .....................  539
 Seção II – Da cláusula resolutiva – arts. 474 e 475..... 539
 Seção III –  Da exceção de contrato não cumprido – 

arts. 476 e 477 ..........................................  539
 Seção IV –  Da resolução por onerosidade excessiva – 

arts. 478 a 480 ..........................................  539

TÍTULO VI – DAS VÁRIAS ESPÉCIES DE CONTRATO 
 Capítulo I –  Da compra e venda – arts. 481 a 532 .........  539
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 481 a 504 ..........  539
 Seção II –  Das cláusulas especiais à compra e venda – 

arts. 505 a 532 ..........................................  540
 Subseção I –  Da retrovenda – arts. 505 a 508 .................  540
 Subseção II –  Da venda a contento e da sujeita a prova – 

arts. 509 a 512 ..........................................  541
 Subseção III –  Da preempção ou preferência – arts. 513 a 

520 ...........................................................  541
 Subseção IV –  Da venda com reserva de domínio – arts. 521 

a 528 .........................................................  541
 Subseção V –  Da venda sobre documentos – arts. 529 a 

532 ...........................................................  541
 Capítulo II –  Da troca ou permuta – art. 533 ..................  541
 Capítulo III –  Do contrato estimatório – arts. 534 a 537 ..  541
 Capítulo IV –  Da doação – arts. 538 a 564 ......................  542
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 538 a 554 ..........  542
 Seção II –  Da revogação da doação – arts. 555 a 564 . 542
 Capítulo V –  Da locação de coisas – arts. 565 a 578 ......  542
 Capítulo VI –  Do empréstimo – arts. 579 a 592 ...............  543
 Seção I –  Do comodato – arts. 579 a 585 ..................  543
 Seção II –  Do mútuo – arts. 586 a 592 ........................  543
 Capítulo VII –  Da prestação de serviço – arts. 593 a 609 ..  543
 Capítulo VIII –  Da empreitada – arts. 610 a 626 ................  544
 Capítulo IX –  Do depósito – arts. 627 a 652 ....................  545
 Seção I –  Do depósito voluntário – arts. 627 a 646 ....  545
 Seção II –  Do depósito necessário – arts. 647 a 652 ...  545
 Capítulo X –  Do mandato – arts. 653 a 692 ....................  545
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 653 a 666 ..........  545
 Seção II –  Das obrigações do mandatário – arts. 667 a 

674 ...........................................................  546
 Seção III –  Das obrigações do mandante – arts. 675 a 

681 ...........................................................  546
 Seção IV –  Da extinção do mandato – arts. 682 a 691 .. 546
 Seção V –  Do mandato judicial – art. 692 ...................  547
 Capítulo XI –  Da comissão – arts. 693 a 709 ...................  547
 Capítulo XII –  Da agência e distribuição – arts. 710 a 721  547
 Capítulo XIII –  Da corretagem – arts. 722 a 729 ................  548
 Capítulo XIV –  Do transporte – arts. 730 a 756.................. 548
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 730 a 733 ..........  548
 Seção II –  Do transporte de pessoas – arts. 734 a 742  548
 Seção III –  Do transporte de coisas – arts. 743 a 756 ..  549
 Capítulo XV –  Do seguro – arts. 757 a 802 .......................  549
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 757 a 777 ..........  549
 Seção II –  Do seguro de dano – arts. 778 a 788 ..........  550
 Seção III –  Do seguro de pessoa – arts. 789 a 802 .......  550
 Capítulo XVI –  Da constituição de renda – arts. 803 a 813  551
 Capítulo XVII –  Do jogo e da aposta – arts. 814 a 817 ........  551

 Capítulo XVIII –  Da fiança – arts. 818 a 839 ........................  551
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 818 a 826 ..........  551
 Seção II –  Dos efeitos da fiança – arts. 827 a 836 ......  552
 Seção III –  Da extinção da fiança – arts. 837 a 839 .....  552
 Capítulo XIX –  Da transação – arts. 840 a 850 ..................  552
 Capítulo XX –  Do compromisso – arts. 851 a 853 .............  553

TÍTULO VII – DOS ATOS UNILATERAIS 
 Capítulo I –  Da promessa de recompensa – arts. 854 a 

860 ...........................................................  553
 Capítulo II –  Da gestão de negócios – arts. 861 a 875 ....  553
 Capítulo III –  Do pagamento indevido – arts. 876 a 883 .. 553
 Capítulo IV –  Do enriquecimento sem causa – arts. 884 a 

886 ...........................................................  554

TÍTULO VIII – DOS TÍTULOS DE CRÉDITO 
 Capítulo I –  Disposições gerais – arts. 887 a 903 ..........  554
 Capítulo II –  Do título ao portador – arts. 904 a 909 .......  554
 Capítulo III –  Do título à ordem – arts. 910 a 920 ............  555
 Capítulo IV –  Do título nominativo – arts. 921 a 926 .......  555

TÍTULO IX – DA RESPONSABILIDADE CIVIL 
 Capítulo I –  Da obrigação de indenizar – arts. 927 a 

943 ...........................................................  555
 Capítulo II –  Da indenização – arts. 944 a 954 ...............  556

TÍTULO X – DAS PREFERÊNCIAS E 
PRIVILÉGIOS CREDITÓRIOS 
 Arts. 955 a 965   ................................................................  556

LIVRO II – DO DIREITO DE EMPRESA 

TÍTULO I – DO EMPRESÁRIO 
 Capítulo I –  Da caracterização e da inscrição – arts. 966 

a 971 .........................................................  557
 Capítulo II –  Da capacidade – arts. 972 a 980 ................  558

TÍTULO I‑A – DA EMPRESA INDIVIDUAL 
DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
 Art. 980-A   ................................................................  558

TÍTULO II – DA SOCIEDADE 
 Capítulo Único – Disposições gerais – arts. 981 a 985 ..........  558

SUBTÍTULO I – DA SOCIEDADE NÃO PERSONIFICADA 
 Capítulo I –  Da sociedade em comum – arts. 986 a 990 . 559
 Capítulo II –  Da sociedade em conta de participação – 

arts. 991 a 996 ..........................................  559

SUBTÍTULO II – DA SOCIEDADE PERSONIFICADA 
 Capítulo I –  Da sociedade simples – arts. 997 a 1.038 ..  559
 Seção I –  Do contrato social – arts. 997 a 1.000 ........  559
 Seção II –  Dos direitos e obrigações dos sócios – 

arts. 1.001 a 1.009.....................................  559
 Seção III –  Da administração – arts. 1.010 a 1.021 ......  560
 Seção IV –  Das relações com terceiros – arts. 1.022 a 

1.027 ........................................................  560
 Seção V –  Da resolução da sociedade em relação a um 

sócio – arts. 1.028 a 1.032 .........................  561
 Seção VI –  Da dissolução – arts. 1.033 a 1.038 ...........  561
 Capítulo II –  Da sociedade em nome coletivo – arts. 1.039 

a 1.044 ......................................................  561
 Capítulo III –  Da sociedade em comandita simples – 

arts. 1.045 a 1.051.....................................  561
 Capítulo IV –  Da sociedade limitada – arts.  1.052 a 

1.087 ........................................................  562
 Seção I –  Disposições preliminares – arts. 1.052 a 

1.054 ........................................................  562
 Seção II – Das quotas – arts. 1.055 a 1.059 ................  562
 Seção III –  Da administração – arts. 1.060 a 1.065 ......  562
 Seção IV –  Do conselho fiscal – arts. 1.066 a 1.070 ..... 562
 Seção V –  Das deliberações dos sócios – arts. 1.071 a 

1.080-A .....................................................  563
 Seção VI –  Do aumento e da redução do capital – 

arts. 1.081 a 1.084.....................................  564
 Seção VII –  Da resolução da sociedade em relação a só-

cios minoritários – arts. 1.085 e 1.086 .......  564

 VMTrabalhista - 1ª ed.indb   517 VMTrabalhista - 1ª ed.indb   517 27/01/2022   11:3727/01/2022   11:37



Índice Sistemático do Código Civil

518 Vade 
Mecum TRABALHISTA

 Seção VIII –  Da dissolução – art. 1.087 .........................  564
 Capítulo V –  Da sociedade anônima – arts.  1.088 e 

1.089 ........................................................  564
 Seção Única –  Da caracterização – arts. 1.088 e 1.089 .....  564
 Capítulo VI –  Da sociedade em comandita por ações – 

arts. 1.090 a 1.092.....................................  564
 Capítulo VII –  Da sociedade cooperativa – arts. 1.093 a 

1.096 ........................................................  564
 Capítulo VIII –  Das sociedades coligadas – arts. 1.097 a 

1.101 ........................................................  565
 Capítulo IX –  Da liquidação da sociedade – arts. 1.102 a 

1.112 ........................................................  565
 Capítulo X –  Da transformação, da incorporação, da fusão 

e da cisão das sociedades – arts. 1.113 a 
1.122 ........................................................  565

 Capítulo XI –  Da sociedade dependente de autorização – 
arts. 1.123 a 1.141.....................................  566

 Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.123 a 1.125 ....  566
 Seção II –  Da sociedade nacional – arts.  1.126 a 

1.133 ........................................................  566
 Seção III –  Da sociedade estrangeira – arts. 1.134 a 

1.141 ........................................................  566

TÍTULO III – DO ESTABELECIMENTO 
 Capítulo Único – Disposições gerais – arts. 1.142 a 1.149 ....  567

TÍTULO IV – DOS INSTITUTOS COMPLEMENTARES 
 Capítulo I –  Do registro – arts. 1.150 a 1.154 ................  568
 Capítulo II –  Do nome empresarial – arts. 1.155 a 1.168  568
 Capítulo III –  Dos prepostos – arts. 1.169 a 1.178 ...........  568
 Seção I –  Disposições gerais – arts. 1.169 a 1.171 ....  568
 Seção II –  Do gerente – arts. 1.172 a 1.176 ................  569
 Seção III –  Do contabilista e outros auxiliares – 

arts. 1.177 e 1.178.....................................  569
 Capítulo IV –  Da escrituração – arts. 1.179 a 1.195 .........  569

LIVRO III – DO DIREITO DAS COISAS 

TÍTULO I – DA POSSE 
 Capítulo I –  Da posse e sua classificação – arts. 1.196 a 

1.203 ........................................................  570
 Capítulo II –  Da aquisição da posse – arts.  1.204 a 

1.209 ........................................................  570
 Capítulo III –  Dos efeitos da posse – arts. 1.210 a 1.222 ..  570
 Capítulo IV –  Da perda da posse – arts. 1.223 e 1.224 .....  571

TÍTULO II – DOS DIREITOS REAIS 
 Capítulo Único – Disposições gerais – arts. 1.225 a 1.227 ...  571

TÍTULO III – DA PROPRIEDADE 
 Capítulo I –  Da propriedade em geral – arts.  1.228 a 

1.237 ........................................................  571
 Seção I –  Disposições preliminares – arts. 1.228 a 

1.232 ........................................................  571
 Seção II –  Da descoberta – arts. 1.233 a 1.237 ...........  571
 Capítulo II –  Da aquisição da propriedade imóvel – 

arts. 1.238 a 1.259.....................................  572
 Seção I –  Da usucapião – arts. 1.238 a 1.244 ............  572
 Seção II –  Da aquisição pelo registro do título – 

arts. 1.245 a 1.247.....................................  572
 Seção III –  Da aquisição por acessão – arts. 1.248 a 

1.259 ........................................................  572
 Subseção I –  Das ilhas – art. 1.249 ................................  572
 Subseção II –  Da aluvião – art. 1.250 ..............................  572
 Subseção III –  Da avulsão – art. 1.251 ..............................  572
 Subseção IV –  Do álveo abandonado – art. 1.252 ..............  573
 Subseção V –  Das construções e plantações – arts. 1.253 

a 1.259 ......................................................  573
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	Publicada no DOU de 11‑1‑2002.
O Presidente da República:  
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

PARTE GERAL

LIVro I – DAS PeSSoAS

TÍTULO I – DAS PESSOAS NATURAIS
CAPÍTULO I
DA PERSONALIDADE E DA CAPACIDADE
Art. 1o Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
Art. 2o A personalidade civil da pessoa começa do nascimento 
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos 
do nascituro.
Art. 3o São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil os menores de 16 (dezesseis) anos.

	Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
I a III – Revogados. Lei no 13.146, de 6-7-2015.
Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira 
de os exercer:

	Caput com a redação dada pela Lei no 13.146, de 6‑7‑2015.
I – os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – aqueles que, por causa transitória ou permanente, não pude-
rem exprimir sua vontade;

	Incisos II e III com a redação dada pela Lei no  13.146, de 
6‑7‑2015.

IV – os pródigos.
Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por 
legislação especial.

	Parágrafo único com a redação dada pela Lei no 13.146, de 
6‑7‑2015.

Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando 
a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil.
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I – pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, me-
diante instrumento público, independentemente de homologação 
judicial, ou por sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver 
dezesseis anos completos;
II – pelo casamento;
III – pelo exercício de emprego público efetivo;
IV – pela colação de grau em curso de ensino superior;
V – pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência 
de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 
dezesseis anos completos tenha economia própria.
Art. 6o A existência da pessoa natural termina com a morte; pre-
sume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza 
a abertura de sucessão definitiva.
Art. 7o Pode ser declarada a morte presumida, sem decretação 
de ausência:
I – se for extremamente provável a morte de quem estava em pe-
rigo de vida;

II – se alguém, desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, não 
for encontrado até dois anos após o término da guerra.
Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses ca-
sos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as bus-
cas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do 
falecimento.
Art. 8o Se dois ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, 
não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos 
outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos.
Art. 9o Serão registrados em registro público:
I – os nascimentos, casamentos e óbitos;
II – a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz;
III – a interdição por incapacidade absoluta ou relativa;
IV – a sentença declaratória de ausência e de morte presumida.
Art. 10. Far-se-á averbação em registro público:
I – das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do ca-
samento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da 
sociedade conjugal;
II – dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reco-
nhecerem a filiação;
III – Revogado. Lei no 12.010, de 3-8-2009.

CAPÍTULO II
DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE
Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da 
personalidade são intransmissíveis e irrenunciáveis, não podendo 
o seu exercício sofrer limitação voluntária.
Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito 
da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de ou-
tras sanções previstas em lei.
Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para 
requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, 
ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.
Art. 13. Salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição 
do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da inte-
gridade física, ou contrariar os bons costumes.
Parágrafo único. O ato previsto neste artigo será admitido para fins 
de transplante, na forma estabelecida em lei especial.
Art. 14. É válida, com objetivo científico, ou altruístico, a dispo-
sição gratuita do próprio corpo, no todo ou em parte, para depois 
da morte.
Parágrafo único. O ato de disposição pode ser livremente revogado 
a qualquer tempo.
Art. 15. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco 
de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica.
Art. 16. Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o 
prenome e o sobrenome.
Art. 17. O nome da pessoa não pode ser empregado por outrem 
em publicações ou representações que a exponham ao desprezo 
público, ainda quando não haja intenção difamatória.
Art. 18. Sem autorização, não se pode usar o nome alheio em 
propaganda comercial.
Art. 19. O pseudônimo adotado para atividades lícitas goza da 
proteção que se dá ao nome.

Código Civil
LEI No 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002

Institui o Código Civil.
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Seção VII
DA DISTRIBUIÇÃO DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
Art. 68. A Lei no 8.001, de 13 de março de 1990, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

 “Art. 1o  ....................................................................................
   ...............................................................................................
 III – 3% (três por cento) ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional;
   ...............................................................................................
 § 4o A cota destinada ao Ministério do Desenvolvimento 

Regional será empregada na implementação da Política 
Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos e na gestão da rede 
hidrometereológica nacional.

   ..............................................................................................”

Seção VIII
DA COMPETÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
Art. 69. O art. 33 da Lei no 11.952, de 25 de junho de 2009, passa 
a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 33. Ficam transferidas da Secretaria Especial de Agri‑
cultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário da Casa Civil 
da Presidência da República para o Incra as competências 
para coordenar, normatizar e supervisionar o processo de 
regularização fundiária de áreas rurais na Amazônia Legal, 
expedir os títulos de domínio correspondentes e efetivar 
a doação prevista no § 1o do art. 21 desta Lei, mantidas as 
atribuições do Ministério da Economia na administração 
do patrimônio imobiliário das áreas não afetadas à regula‑
rização fundiária, e as demais previstas nesta Lei.”

Seção IX
DA COMISSÃO DE ANISTIA
Art. 70. A Lei no 10.559, de 13 de novembro de 2002, passa a 
vigorar com as seguintes alterações:

 “Art. 10. Caberá ao Ministro de Estado da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos decidir a respeito dos requerimen‑
tos baseados nesta Lei.”

 “Art. 12. Fica criada, no âmbito do Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos Humanos, a Comissão de Anistia, 
com a finalidade de examinar os requerimentos referidos 
no art. 10 desta Lei e de assessorar o Ministro de Estado em 
suas decisões.

 § 1o Os membros da Comissão de Anistia serão designados 
por meio de portaria do Ministro de Estado da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, e participarão da Comis‑
são, entre outros, 1 (um) representante do Ministério da De‑
fesa, indicado pelo respectivo Ministro de Estado, e 1 (um) 
representante dos anistiados.

 § 2o O representante dos anistiados será indicado pelas res‑
pectivas associações e designado conforme procedimento 
estabelecido pelo Ministro de Estado da Mulher, da Família 
e dos Direitos Humanos.

   ...............................................................................................
 § 4o As requisições e as decisões proferidas pelo Ministro de 

Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos nos 
processos de anistia política serão obrigatoriamente cum‑
pridas no prazo de 60 (sessenta) dias, por todos os órgãos 
da administração pública e por quaisquer outras entida‑
des a que estejam dirigidas, ressalvada a disponibilidade 
orçamentária.

   ..............................................................................................”

Seção X
DA ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 
EXTERIOR BRASILEIRO
Art. 71. O caput do art. 1o da Lei no 11.440, de 29 de dezembro de 
2006, passa a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 1o O Serviço Exterior Brasileiro, essencial à execu‑
ção da política exterior da República Federativa do Brasil, 
constitui‑se do corpo de servidores, ocupantes de cargos de 

provimento efetivo, capacitados profissionalmente como 
agentes do Ministério das Relações Exteriores, no País e no 
exterior, organizados em carreiras definidas e hierarquiza‑
das, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão e 
para funções de chefia, incluídas as atribuições correspon‑
dentes, nos termos de ato do Poder Executivo.

   ..............................................................................................”

Seção XI
DAS ALTERAÇÕES NO CONSELHO DE 
CONTROLE DE ATIVIDADES FINANCEIRAS
Art. 72. VETADO.

Seção XII
DAS ALTERAÇÕES NA COOPERAÇÃO FEDERATIVA 
NO ÂMBITO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Art. 73. A Lei no 11.473, de 10 de maio de 2007, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

	Alterações inseridas no texto da referida lei.

Seção XIII
DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS DO 
PODER EXECUTIVO (FCPE)
Art. 74. A Lei no 13.346, de 10 de outubro de 2016, passa a vigorar 
com as seguintes alterações:

 “Art. 2o  ....................................................................................
   ...............................................................................................
 § 3o O servidor designado para ocupar FCPE receberá a re‑

muneração do cargo efetivo acrescida do valor da função 
para a qual foi designado.

   ...............................................................................................
 § 6o Poderão ser criadas FCPE de níveis 5 e 6 por meio de 

substituição de cargo em comissão do Grupo‑DAS de mes‑
mo nível, sem aumento de despesa, na proporção de 1 (uma) 
para 1 (um).”

 “Art. 3o As FCPE equiparam‑se, para todos os efeitos legais e 
regulamentares, aos cargos em comissão do Grupo‑DAS de 
mesmo nível.

 Parágrafo único. Revogado.
 § 1o O valor das FCPE será o correspondente a 60% (sessenta 

por cento) do valor dos cargos em comissão do Grupo‑DAS 
de mesmo nível.

 § 2o Para os ocupantes de FCPE de nível 4 ou superior, o valor 
mensal do auxílio moradia a que se referem o inciso IV do 
caput do art. 51 e os arts. 60‑A, 60‑B, 60‑C, 60‑D e 60‑E da 
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, será calculado com 
base na remuneração do cargo em comissão do Grupo‑DAS 
de mesmo nível.”

CAPÍTULO VII
DISPOSIÇÕES GERAIS E MEDIDAS TRANSITÓRIAS

Seção I
DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO 
DE CONFIANÇA DEVIDAS A MILITARES
Art. 75. Ficam transformadas, sem aumento de despesa, as Fun-
ções Comissionadas Técnicas (FCT), de que trata a Medida Provi-
sória no 2.229-43, de 6 de setembro de 2001, das quais 29 (vinte 
e nove) de nível FCT-15 e 1 (uma) de nível FCT-4, nas seguintes 
Gratificações de Exercício de Cargo de Confiança Devidas a Mi-
litares (RMP):
I – 4 (quatro) gratificações do Grupo 0003 (C);
II – 3 (três) gratificações do Grupo 0004 (D); e
III – 7 (sete) gratificações do Grupo 0005 (E).

Seção II
DA TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS
Art. 76. As competências e as atribuições estabelecidas em 
lei para os órgãos extintos ou transformados por esta Lei, assim 
como para os seus agentes públicos, ficam transferidas para os 
órgãos, as entidades e os agentes públicos que receberem essas 
atribuições.
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I – na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário, 
será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo o percentual 
da redução; e
II – na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho, 
terá valor mensal:
a) equivalente a 100% (cem por cento) do valor do seguro-desem-

prego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista no 
caput do art. 8o desta Lei; ou

b) equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do seguro-de-
semprego a que o empregado teria direito, na hipótese prevista 
no § 5o do art. 8o desta Lei.

§ 1o O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Ren-
da será pago ao empregado independentemente do:
I – cumprimento de qualquer período aquisitivo;
II – tempo de vínculo empregatício; e
III – número de salários recebidos.
§ 2o O Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Ren-
da não será devido ao empregado que esteja:
I – ocupando cargo ou emprego público ou cargo em comissão de 
livre nomeação e exoneração ou seja titular de mandato eletivo; ou
II – em gozo:
a) de benefício de prestação continuada do Regime Geral de Previ-

dência Social ou dos regimes próprios de previdência social, res-
salvado o disposto no parágrafo único do art. 124 da Lei no 8.213, 
de 24 de julho de 1991;

b) do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e
c) da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2o-A da 

Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990.
§ 3o O empregado com mais de um vínculo formal de emprego po-
derá receber cumulativamente um Benefício Emergencial de Pre-
servação do Emprego e da Renda para cada vínculo com redução 
proporcional de jornada de trabalho e de salário ou com suspensão 
temporária do contrato de trabalho, observado o valor previsto no 
caput do art. 18 e o disposto no § 3o do art. 18, se houver vínculo na 
modalidade de contrato intermitente, nos termos do § 3o do art. 443 
da CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.
§ 4o Nos casos em que o cálculo do benefício emergencial resultar 
em valores decimais, o valor a ser pago deverá ser arredondado 
para a unidade inteira imediatamente superior.

Seção III
DA REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA 
DE TRABALHO E DE SALÁRIO
Art. 7o Durante o estado de calamidade pública a que se refere o 
art. 1o desta Lei, o empregador poderá acordar a redução propor-
cional de jornada de trabalho e de salário de seus empregados, de 
forma setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos 
de trabalho, por até 90 (noventa) dias, prorrogáveis por prazo de-
terminado em ato do Poder Executivo, observados os seguintes 
requisitos:
I – preservação do valor do salário-hora de trabalho;
II – pactuação, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei, 
por convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou 
acordo individual escrito entre empregador e empregado; e
III – na hipótese de pactuação por acordo individual escrito, enca-
minhamento da proposta de acordo ao empregado com antecedên-
cia de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos, e redução da jornada de 
trabalho e do salário exclusivamente nos seguintes percentuais:
a) 25% (vinte e cinco por cento);
b) 50% (cinquenta por cento);
c) 70% (setenta por cento).
§ 1o A jornada de trabalho e o salário pago anteriormente serão 
restabelecidos no prazo de 2 (dois) dias corridos, contado da:
I – cessação do estado de calamidade pública;
II – data estabelecida como termo de encerramento do período de 
redução pactuado; ou
III – data de comunicação do empregador que informe ao emprega-
do sua decisão de antecipar o fim do período de redução pactuado.

§ 2o Durante o período de redução proporcional de jornada de tra-
balho e de salário, a contribuição de que tratam o art. 20 da Lei 
no 8.212, de 24 de julho de 1991, e o art. 28 da Emenda Constitucio-
nal no 103, de 12 de novembro de 2019, poderá ser complementada 
na forma do art. 20 desta Lei.
§ 3o Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pú-
blica a que se refere o art. 1o desta Lei, o Poder Executivo poderá 
prorrogar o prazo máximo de redução proporcional de jornada de 
trabalho e de salário previsto no caput deste artigo, na forma do 
regulamento.

Seção IV
DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO 
CONTRATO DE TRABALHO

Art. 8o Durante o estado de calamidade pública a que se refe-
re o art. 1o desta Lei, o empregador poderá acordar a suspensão 
temporária do contrato de trabalho de seus empregados, de forma 
setorial, departamental, parcial ou na totalidade dos postos de tra-
balho, pelo prazo máximo de 60 (sessenta) dias, fracionável em 2 
(dois) períodos de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por 
prazo determinado em ato do Poder Executivo.
§ 1o A suspensão temporária do contrato de trabalho será pactua-
da, conforme o disposto nos arts. 11 e 12 desta Lei, por convenção 
coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho ou acordo indivi-
dual escrito entre empregador e empregado, devendo a proposta 
de acordo, nesta última hipótese, ser encaminhada ao empregado 
com antecedência de, no mínimo, 2 (dois) dias corridos.
§ 2o Durante o período de suspensão temporária do contrato de 
trabalho, o empregado:
I – fará jus a todos os benefícios concedidos pelo empregador aos 
seus empregados; e
II – ficará autorizado a contribuir para o Regime Geral de Previ-
dência Social na qualidade de segurado facultativo, na forma do 
art. 20 desta Lei.
§ 3o O contrato de trabalho será restabelecido no prazo de 2 (dois) 
dias corridos, contado da:
I – cessação do estado de calamidade pública;
II – data estabelecida como termo de encerramento do período de 
suspensão pactuado; ou
III – data de comunicação do empregador que informe ao empre-
gado sua decisão de antecipar o fim do período de suspensão 
pactuado.
§ 4o Se, durante o período de suspensão temporária do contrato de 
trabalho, o empregado mantiver as atividades de trabalho, ainda 
que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou tra-
balho a distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária 
do contrato de trabalho, e o empregador estará sujeito:
I – ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais 
e trabalhistas referentes a todo o período;
II – às penalidades previstas na legislação em vigor; e
III – às sanções previstas em convenção coletiva ou acordo coletivo 
de trabalho.
§ 5o A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, re-
ceita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos 
mil reais) somente poderá suspender o contrato de trabalho de 
seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória 
mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor do salário do 
empregado, durante o período de suspensão temporária do con-
trato de trabalho pactuado, observado o disposto neste artigo e 
no art. 9o desta Lei.
§ 6o Respeitado o limite temporal do estado de calamidade pú-
blica a que se refere o art. 1o desta Lei, o Poder Executivo poderá 
prorrogar o prazo máximo de suspensão temporária do contrato de 
trabalho previsto no caput deste artigo, na forma do regulamento.
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I – dos requisitos estabelecidos no art. 7o e no caput do art. 8o 
desta Lei;
II – da obrigatoriedade de realização da licitação sob a forma ele-
trônica a que se refere o § 2o do art. 17 desta Lei;
III – das regras relativas à divulgação em sítio eletrônico oficial.
Parágrafo único. Enquanto não adotarem o PNCP, os Municípios a 
que se refere o caput deste artigo deverão:
I – publicar, em diário oficial, as informações que esta Lei exige que 
sejam divulgadas em sítio eletrônico oficial, admitida a publicação 
de extrato;
II – disponibilizar a versão física dos documentos em suas repar-
tições, vedada a cobrança de qualquer valor, salvo o referente ao 
fornecimento de edital ou de cópia de documento, que não será 
superior ao custo de sua reprodução gráfica.

CAPÍTULO II
DAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS
Art. 177. O caput do art. 1.048 da Lei no 13.105, de 16 de março 
de 2015 (Código de Processo Civil), passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso IV:

	Alterações inseridas no texto do referido Código.

Art. 178. O Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar acrescido 
do seguinte Capítulo II-B:

	Alterações inseridas no texto do referido Código.

Art. 179. Os incisos II e III do caput do art. 2o da Lei no 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995, passam a vigorar com a seguinte redação:

	Alterações inseridas no texto da referida Lei.

Art. 180. O caput do art. 10 da Lei no 11.079, de 30 de dezembro 
de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação:

	Alterações inseridas no texto da referida Lei.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS
Art. 181. Os entes federativos instituirão centrais de compras, 
com o objetivo de realizar compras em grande escala, para atender 
a diversos órgãos e entidades sob sua competência e atingir as 
finalidades desta Lei.
Parágrafo único. No caso dos Municípios com até 10.000 (dez mil) 
habitantes, serão preferencialmente constituídos consórcios pú-
blicos para a realização das atividades previstas no caput deste 
artigo, nos termos da Lei no 11.107, de 6 de abril de 2005.
Art. 182. O Poder Executivo federal atualizará, a cada dia 1o de 
janeiro, pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Es-
pecial (IPCA-E) ou por índice que venha a substituí-lo, os valores 
fixados por esta Lei, os quais serão divulgados no PNCP.
Art. 183. Os prazos previstos nesta Lei serão contados com exclu-
são do dia do começo e inclusão do dia do vencimento e observarão 
as seguintes disposições:
I – os prazos expressos em dias corridos serão computados de 
modo contínuo;
II – os prazos expressos em meses ou anos serão computados de 
data a data;
III – nos prazos expressos em dias úteis, serão computados somen-
te os dias em que ocorrer expediente administrativo no órgão ou 
entidade competente.
§ 1o Salvo disposição em contrário, considera-se dia do começo 
do prazo:
I – o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação 
na internet;
II – a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a 
notificação for pelos correios.
§ 2o Considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil se-
guinte se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, 
se o expediente for encerrado antes da hora normal ou se houver 
indisponibilidade da comunicação eletrônica.

§ 3o Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, se no mês do 
vencimento não houver o dia equivalente àquele do início do prazo, 
considera-se como termo o último dia do mês.
Art. 184. Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber e na 
ausência de norma específica, aos convênios, acordos, ajustes e 
outros instrumentos congêneres celebrados por órgãos e entidades 
da Administração Pública, na forma estabelecida em regulamento 
do Poder Executivo federal.
Art. 185. Aplicam-se às licitações e aos contratos regidos pela 
Lei no 13.303, de 30 de junho de 2016, as disposições do Capítulo 
II-B do Título XI da Parte Especial do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de 
dezembro de 1940 (Código Penal).
Art. 186. Aplicam-se as disposições desta Lei subsidiariamente 
à Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, à Lei no 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004, e à Lei no 12.232, de 29 de abril de 2010.
Art. 187. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão 
aplicar os regulamentos editados pela União para execução desta 
Lei.
Art. 188. VETADO.
Art. 189. Aplica-se esta Lei às hipóteses previstas na legislação 
que façam referência expressa à Lei no 8.666, de 21 de junho de 
1993, à Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e aos arts. 1o a 47-A 
da Lei no 12.462, de 4 de agosto de 2011.
Art. 190. O contrato cujo instrumento tenha sido assinado antes 
da entrada em vigor desta Lei continuará a ser regido de acordo 
com as regras previstas na legislação revogada.
Art. 191. Até o decurso do prazo de que trata o inciso II do caput 
do art. 193, a Administração poderá optar por licitar ou contratar 
diretamente de acordo com esta Lei ou de acordo com as leis ci-
tadas no referido inciso, e a opção escolhida deverá ser indicada 
expressamente no edital ou no aviso ou instrumento de contratação 
direta, vedada a aplicação combinada desta Lei com as citadas no 
referido inciso.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, se a Adminis-
tração optar por licitar de acordo com as leis citadas no inciso II do 
caput do art. 193 desta Lei, o contrato respectivo será regido pelas 
regras nelas previstas durante toda a sua vigência.
Art. 192. O contrato relativo a imóvel do patrimônio da União ou 
de suas autarquias e fundações continuará regido pela legislação 
pertinente, aplicada esta Lei subsidiariamente.
Art. 193. Revogam-se:
I – os arts. 89 a 108 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, na data 
de publicação desta Lei;
II – a Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, a Lei no 10.520, de 17 
de julho de 2002, e os arts. 1o a 47-A da Lei no 12.462, de 4 de 
agosto de 2011, após decorridos 2 (dois) anos da publicação oficial 
desta Lei.
Art. 194. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 1o de abril de 2021;  
200o da Independência e  

133o da República.
Jair Messias Bolsonaro

NOVA

LEI No 14.151,  
DE 12 DE MAIO DE 2021

Dispõe sobre o afastamento da empregada gestante 
das atividades de trabalho presencial durante 

a emergência de saúde pública de importância 
nacional decorrente do novo coronavírus.

	Publicada no DOU de 13‑5‑2021.

Art. 1o Durante a emergência de saúde pública de importância 
nacional decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante 
deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, 
sem prejuízo de sua remuneração.
Parágrafo único. A empregada afastada nos termos do caput deste 
artigo ficará à disposição para exercer as atividades em seu domi-
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cílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de 
trabalho a distância.
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 12 de maio de 2021;  
200o da Independência e  

133o da República.
Jair Messias Bolsonaro

NOVA

PORTARIA CONJUNTA DO SEPRT RFB No 71,  
DE 29 DE JUNHO DE 2021

Dispõe sobre o cronograma de implantação do 
Sistema Simplificado de Escrituração Digital de 

Obrigações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais 
(eSocial). (Processo no 19964.107809/2021‑34).

	Publicada no DOU de 2‑7‑2021.

Art. 1o Esta Portaria Conjunta dispõe sobre o cronograma de im-
plantação do Sistema Simplificado de Escrituração Digital de Obri-
gações Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais (eSocial).
Art. 2o Para os fins desta Portaria Conjunta consideram-se:
I – 1o grupo: as entidades integrantes do “Grupo 2 – Entidades 
Empresariais” do Anexo V da Instrução Normativa RFB no 1.863, de 
27 de dezembro de 2018, com faturamento no ano de 2016 acima 
de R$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais);
II – 2o grupo: as demais entidades integrantes do “Grupo 2 – Entida-
des Empresariais” do Anexo V da Instrução Normativa RFB no 1.863, 
de 2018, exceto:
a) as optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de 

Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empre-
sas de Pequeno Porte (Simples Nacional) de que trata o art. 12 
da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que 
constem nessa situação no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídi-
ca (CNPJ) em 1o de julho de 2018; e

b) as que fizeram opção pelo Simples Nacional no momento de sua 
constituição, se posterior à data mencionada na alínea a;

III – 3o grupo – pessoas jurídicas: as entidades obrigadas ao eSo-
cial não pertencentes ao 1o, 2o e 4o grupos a que se referem respec-
tivamente os incisos I, II e V;
IV – 3o grupo – pessoas físicas: os empregadores e contribuintes 
pessoas físicas, exceto os empregadores domésticos; e
V – 4o grupo: os entes públicos integrantes do “Grupo 1 – Admi-
nistração Pública” e as organizações internacionais e instituições 
integrantes do “Grupo 5 – Organizações Internacionais e Outras 
Instituições Extraterritoriais”, ambos do Anexo V da Instrução Nor-
mativa RFB no 1.863, de 2018.
Parágrafo único. O faturamento a que se refere o inciso I do caput 
compreende o total da receita bruta apurada nos termos do art. 12 
do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no 
ano-calendário de 2016 e declarada na Escrituração Contábil Fiscal 
(ECF) relativa ao mesmo ano-calendário.
Art. 3o A implementação do eSocial ocorre de forma progressiva 
em obediência às seguintes fases:
I – 1ª fase: envio das informações constantes dos eventos das ta-
belas S-1000 a S-1080 do leiaute do eSocial;
II – 2ª fase: envio das informações constantes dos eventos não pe-
riódicos S-2190 a S-2420 do leiaute do eSocial, exceto dos eventos 
relativos à Saúde e Segurança do Trabalhador (SST);
III – 3ª fase: envio das informações constantes dos eventos perió-
dicos S-1200 a S-1299 do leiaute do eSocial; e
IV – 4ª fase: envio das informações constantes dos eventos S-2210, 
S-2220 e S-2240 do leiaute do eSocial, relativos à SST.
Art. 4o Fica estabelecido o seguinte cronograma de início da obri-
gatoriedade do eSocial:
I – para o 1o grupo:
a) as informações constantes dos eventos da 1ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 8 de janeiro de 2018;

b) as informações constantes dos eventos da 2ª fase devem ser 
enviadas a partir das oito horas de 1o de março de 2018;

c) as informações constantes dos eventos da 3ª fase devem ser en-
viadas a partir das oito horas de 1o de maio de 2018, referentes 
aos fatos ocorridos a partir dessa data; e

d) as informações constantes dos eventos da 4ª fase devem ser 
enviadas a partir das oito horas de 13 de outubro de 2021, refe-
rentes aos fatos ocorridos a partir dessa data;

II – para o 2o grupo:
a) as informações constantes dos eventos da 1ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 16 de julho de 2018;
b) as informações constantes dos eventos da 2ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 10 de outubro de 2018;
c) as informações constantes dos eventos da 3ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 10 de janeiro de 2019, refe-
rentes aos fatos ocorridos a partir de 1o de janeiro de 2019; e

d) as informações constantes dos eventos da 4ª fase devem ser 
enviadas a partir das oito horas de 10 de janeiro de 2022, refe-
rentes aos fatos ocorridos a partir dessa data;

III – para o 3o grupo – pessoas jurídicas:
a) as informações constantes dos eventos da 1ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 10 de janeiro de 2019;
b) as informações constantes dos eventos da 2ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 10 de abril de 2019;
c) as informações constantes dos eventos da 3ª fase devem ser en-

viadas a partir das oito horas de 10 de maio de 2021, referentes 
aos fatos ocorridos a partir de 1o de maio de 2021; e

d) as informações constantes dos eventos da 4ª fase devem ser 
enviadas a partir das oito horas de 10 de janeiro de 2022, refe-
rentes aos fatos ocorridos a partir dessa data;

IV – para o 3o grupo – pessoas físicas:
a) as informações constantes dos eventos da 1ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 10 de janeiro de 2019;
b) as informações constantes dos eventos da 2ª fase devem ser 

enviadas a partir das oito horas de 10 de abril de 2019;
c) as informações constantes dos eventos da 3ª fase devem ser en-

viadas a partir das oito horas de 19 de julho de 2021, referentes 
aos fatos ocorridos a partir de 1o de julho de 2021; e

d) as informações constantes dos eventos da 4ª fase devem ser 
enviadas a partir das oito horas de 10 de janeiro de 2022, refe-
rentes aos fatos ocorridos a partir dessa data; e

V – para o 4o grupo:
a) as informações constantes dos eventos da 1ª fase devem ser en-

viadas a partir das oito horas de 21 de julho de 2021, observado 
o disposto no § 1o;

b) as informações constantes dos eventos da 2ª fase, devem ser 
enviadas a partir das oito horas de 22 de novembro de 2021;

c) as informações constantes dos eventos da 3ª fase devem ser en-
viadas a partir das oito horas de 22 de abril de 2022, referentes 
aos fatos ocorridos a partir de 1o de abril de 2022; e

d) as informações constantes dos eventos da 4ª fase devem ser en-
viadas a partir das oito horas de 11 de julho de 2022, referentes 
aos fatos ocorridos a partir dessa data.

§ 1o Para o 4o grupo, o envio das informações constantes dos even-
tos da tabela S-1010 do leiaute do eSocial deverá ocorrer até a 
data imediatamente anterior à data de envio prevista na alínea c 
do inciso V do caput.
§ 2o Os prazos de implantação do eSocial estão consolidados no 
Anexo Único desta Portaria Conjunta.
Art. 5o O empregador doméstico é obrigado a declarar as infor-
mações relativas ao eSocial a partir de 1o de outubro de 2015, nos 
termos do art. 31 da Lei Complementar no 150, de 1o de junho de 
2015, regulamentado pela Portaria Interministerial MF/MPS/MTE 
no 822, de 30 de setembro de 2015.
Parágrafo único. Em exceção ao disposto no caput, o envio do 
evento S-2210 do leiaute do eSocial será obrigatório a partir de 
10 de janeiro de 2022, referente aos casos ocorridos a partir dessa 
data.
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Súmulas Vinculantes do STF

SÚMULAS VINCULANTES DO  
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

1. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a de-
cisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, des-
considera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de 
adesão instituído pela Lei Complementar no 110/2001.

	Publicada no DOU de 6‑6‑2007.

2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital 
que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive 
bingos e loterias.

	Publicada no DOU de 6‑6‑2007.

3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União assegu-
ram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder 
resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie 
o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de con-
cessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão.

	Publicada no DOU de 6‑6‑2007.

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

	Publicada no DOU de 9‑5‑2008.

5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administra-
tivo disciplinar não ofende a Constituição.

	Publicada no DOU de 16‑5‑2008.

6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração 
inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço 
militar inicial.

	Publicada no DOU de 16‑5‑2008.

7. A norma do § 3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela 
Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros 
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de 
lei complementar.

	Publicada no DOU de 20‑6‑2008.

8. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decre-
to-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que 
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.

	Publicada no DOU de 20‑6‑2008.

9. O disposto no artigo 127 da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução 
Penal) foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe 
aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58.

	Publicada no DOU de 20‑6‑2008 e republicada no DOU de 
27‑6‑2008.

10. Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97) a decisão 
de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expres-
samente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder 
público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

	Publicada no DOU de 27‑6‑2008.

11. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de 
fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou 
alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcio-
nalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil 
e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do 
ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade 
civil do Estado.

	Publicada no DOU de 22‑8‑2008.

12. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas 
viola o disposto no art. 206, IV, da Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 22‑8‑2008.

13. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 29‑8‑2008.

14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso 
amplo aos elementos de prova que, já documentados em proce-
dimento investigatório realizado por órgão com competência de 
polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

	Publicada no DOU de 9‑2‑2009.

15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor pú-
blico não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário 
mínimo.

	Publicada no DOU de 1o‑7‑2009.

16. Os artigos 7o, IV, e 39, § 3o (redação da EC no 19/1998), da 
Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo 
servidor público. 

	Publicada no DOU de 1o‑7‑2009.

17. Durante o período previsto no § 1o do artigo 100 da Consti-
tuição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele 
sejam pagos.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.
	Refere‑se ao art. 100, § 5o, com a redação dada pela EC no 62, 

de 9‑12‑2009.

18. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do 
mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no § 7o do artigo 14 
da Constituição Federal.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos 
de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos 
provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição 
Federal.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

20. A Gratificação de Desempenho de Atividade Técnico-Admi-
nistrativa – GDATA, instituída pela Lei no 10.404/2002, deve ser 
deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 (trinta e 
sete vírgula cinco) pontos no período de fevereiro a maio de 2002 
e, nos termos do artigo 5o, parágrafo único, da Lei no 10.404/2002, 
no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último 
ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1o da Medida Provisória 
no 198/2004, a partir da qual passa a ser de 60 (sessenta) pontos.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

21. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamen-
to prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso 
administrativo.

	Publicada no DOU de 10‑11‑2009.

22. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 
as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decor-
rentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra 
empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença 
de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda 
Constitucional no 45/2004.

	Publicada no DOU de 11‑12‑2009.

23. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar 
ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito 
de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada.

	Publicada no DOU de 11‑12‑2009.

24. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, pre-
visto no art. 1o, incisos I a IV, da Lei no 8.137/1990, antes do lança-
mento definitivo do tributo.

	Publicada no DOU de 11‑12‑2009.

25. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a 
modalidade do depósito.

	Publicada no DOU de 23‑12‑2009.

26. Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena 
por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará 
a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei no 8.072, de 25 de julho de 
1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, 
os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo deter-
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154. Os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei no 5.958, de 1973, 
têm direito à taxa progressiva de juros, na forma do artigo 4o da 
Lei no 5.107, de 1966.
155. O ICMS incide na importação de aeronave, por pessoa física, 
para uso próprio.
156. A prestação de serviço de composição gráfica, personalizada 
e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, 
está sujeita, apenas, ao ISS.
157. Cancelada. REsp. no  261.571/SP, de 24-4-2002 (DJU de 
7-5-2002).
158. Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio 
com acórdão de Turma ou Seção que não mais tenha competência 
para a matéria neles versada.
159. O beneficio acidentário, no caso de contribuinte que perceba 
remuneração variável, deve ser calculado com base na média arit-
mética dos últimos doze meses de contribuição.
160. É defeso, ao município, atualizar o IPTU, mediante decreto, 
em percentual superior ao índice oficial de correção monetária.
161. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levanta-
mento dos valores relativos ao PIS/PASEP e FGTS, em decorrência 
do falecimento do titular da conta.
162. Na repetição de indébito tributário, a correção monetária 
incide a partir do pagamento indevido.
163. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação 
de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares 
constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da 
operação.
164. O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua 
sujeito a processo por crime previsto no artigo 1o do Decreto-Lei 
no 201, de 27-2-1967.
165. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso 
testemunho cometido no processo trabalhista.
166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamen-
to de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo 
contribuinte.
167. O fornecimento de concreto, por empreitada, para construção 
civil, preparado no trajeto até a obra em betoneiras acopladas a 
caminhões, é prestação de serviço, sujeitando-se apenas à inci-
dência do ISS.
168. Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudên-
cia do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado.
169. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de 
mandado de segurança.
170. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envol-
vendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatuário, decidi-la 
nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova 
causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio.
171. Cominadas cumulativamente, em Lei especial, penas priva-
tiva de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão 
por multa.
172. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por cri-
me de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço.
173. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de 
reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha 
sido dispensado antes da instituição do Regime Jurídico Único.
174. Cancelada. REsp. no  213.054/SP, de 24-10-2001 (DJU de 
6-11-2001).
175. Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas 
pelo INSS.
176. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de 
juros divulgada pela ANBID/CETIP.
177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para proces-
sar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de 
órgão colegiado presidido por Ministro de Estado.
178. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emo-
lumentos, nas ações acidentárias e de benefícios propostas na 
Justiça Estadual.

179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro, em de-
pósito judicial, responde pelo pagamento da correção monetária 
relativa aos valores recolhidos.
180. Na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho 
dirimir conflito de competência verificado, na respectiva região, 
entre Juiz Estadual e Junta de Conciliação e Julgamento.

	A EC no 24, de 9‑12‑1999, extinguiu a representação pelos 
juízes classistas na Justiça do Trabalho e substituiu as Jun‑
tas de Conciliação e Julgamento por Varas do Trabalho.

181. É admissível ação declaratória, visando obter certeza quanto 
à exata interpretação de cláusula contratual.
182. É inviável o agravo do artigo 545 do Código de Processo Civil 
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão 
agravada.
183. Cancelada. EDecl. no Confl. de Comp. no 27.676/BA, de 8-11-
2000 (DJU de 24-11-2000).
184. A microempresa de representação comercial é isenta do Im-
posto de Renda.
185. Nos depósitos judiciais, não incide o Imposto sobre Opera-
ções Financeiras.
186. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente 
são devidos por aquele que praticou o crime.
187. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de 
Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância 
das despesas de remessa e retorno dos autos.
188. Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são 
devidos a partir do trânsito em julgado da sentença.
189. É desnecessária a intervenção do Ministério Público nas 
execuções fiscais.
190. Na execução fiscal, processada perante a Justiça Estadual, 
cumpre à Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao cus-
teio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça.
191. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o 
Tribunal do Júri venha a desclassificar o crime.
192. Compete ao Juízo das Execuções Penais do Estado a exe-
cução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, 
Militar ou Eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos 
à administração estadual.
193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por 
usucapião.
194. Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, 
indenização por defeitos da obra.
195. Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude 
contra credores.
196. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, perma-
necer revel, será nomeado curador especial, com legitimidade para 
apresentação de embargos.
197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia 
partilha dos bens.
198. Na importação de veículo por pessoa física, destinado a uso 
próprio, incide o ICMS.
199. Na execução hipotecária de crédito vinculado ao Sistema Fi-
nanceiro da Habilitação, nos termos da Lei no 5.741/1971, a petição 
inicial deve ser instruída com, pelo menos, dois avisos de cobrança.
200. O Juízo Federal competente para processar e julgar acusado 
de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se 
consumou.
201. Os honorários advocatícios não podem ser fixados em salá-
rios mínimos.
202. A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, 
não se condiciona à interposição de recurso.
203. Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão 
de segundo grau dos Juizados Especiais.

	Súmula com redação alterada. DJU de 3‑6‑2002.

204. Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previden-
ciários incidem a partir da citação válida.
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50. Gratificação natalina. A gratificação natalina, instituída pela 
Lei no 4.090, de 13-7-1962, é devida pela empresa cessionária ao 
servidor público cedido enquanto durar a cessão.

	Vide art. 461 da CLT.
	Vide Súmula 6 do TST.

51. Norma regulamentar. Vantagens e opção pelo novo regula‑
mento. Art. 468 da CLT.
I – As cláusulas regulamentares, que revoguem ou alterem vanta-
gens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admi-
tidos após a revogação ou alteração do regulamento.

	Vide OJ 413 da SDI1.
II – Havendo a coexistência de dois regulamentos da empresa, a 
opção do empregado por um deles tem efeito jurídico de renúncia 
às regras do sistema do outro.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Vide art. 468 da CLT.
	Vide Súmula 288 do TST.
	Vide OJ 163 SDI‑1 do TST.

52. Tempo de serviço. O adicional de tempo de serviço (quin-
quênio) é devido, nas condições estabelecidas no art. 19 da Lei 
no 4.345, de 26-6-1964, aos contratados 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 recur-
so, é contado da intimação do cálculo.

	Vide art. 789 da CLT.
	Vide OJ 148 SDI‑1 do TST.

54. Optante. Rescindindo por acordo seu contrato de trabalho, o 
empregado estável optante tem direito ao mínimo de 60% (ses-
senta por cento) do total da indenização em dobro, calculada sobre 
o maior salário percebido no emprego. Se houver recebido menos 
do que esse total, qualquer que tenha sido a forma de transação, 
assegura-se-lhe a complementação até aquele limite.

	Vide art. 492 da CLT.

55. Financeiras. As empresas de crédito, financiamento ou in-
vestimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos 
estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT.

	Vide art. 224 da CLT.
	Vide Súmulas 93, 117 e 119 do TST.

56. Cancelada. Res. do TST no  121, de 28-10-2003 (DJU de 
21-11-2003).
57. Cancelada. Res. do TST no 3, de 28-4-1993 (DJU de 6-5-1993).
58. Pessoal de obras. Ao empregado admitido como “pessoal de 
obras”, em caráter permanente e não amparado pelo regime esta-
tutário, aplica-se a legislação trabalhista.

	Vide Súmula 363 do TST.
	Vide OJs 51, 199 e 381 SDI‑1 do TST.

59. Cancelada. Res. do TST no  121, de 28-10-2003 (DJU de 
21-11-2003).
60. Adicional noturno. Integração no salário e prorrogação em 
horário diurno.
I – O adicional noturno, pago com habitualidade, integra o salário 
do empregado para todos os efeitos.
II – Cumprida integralmente a jornada no período noturno e prorro-
gada esta, devido é também o adicional quanto às horas prorroga-
das. Exegese do art. 73, § 5o, da CLT.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Vide art. 7o, IX, da CF.
	Vide arts. 73 e 611‑B, VI, da CLT.

61. Ferroviário. Aos ferroviários que trabalham em estação do 
interior, assim classificada por autoridade competente, não são 
devidas horas extras (art. 243 da CLT).

	Vide art. 243 da CLT.

62. Abandono de emprego. O prazo de decadência do direito do 
empregador de ajuizar inquérito em face do empregado que incorre 

em abandono de emprego é contado a partir do momento em que o 
empregado pretendeu seu retorno ao serviço.

	Vide art. 482, I, da CLT.
	Vide Súmula 32 do TST.

63. Fundo de garantia. A contribuição para o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço incide sobre a remuneração mensal devida ao 
empregado, inclusive horas extras e adicionais eventuais.

	Vide art. 7o, III, da CF.
	Vide Súmula 593 do STF.
	Vide Súmulas 98 e 305 do TST.
	Vide OJ 166 SDI‑1 do TST.
	Vide Lei no 8.036, de 11‑5‑1990.

64. Cancelada. Res. do TST no  121, de 28-10-2003 (DJU de 
21-11-2003).
65. Vigia. O direito à hora reduzida para cinquenta e dois minutos 
e trinta segundos aplica-se ao vigia noturno.
66. Cancelada. Res. do TST no  121, de 28-10-2003 (DJU de 
21-11-2003).
67. Gratificação. Ferroviário. Chefe de trem, regido pelo estatuto 
dos ferroviários (Decreto no 35.530, de 19-9-1959), não tem direito 
à gratificação prevista no respectivo artigo 110.
68. Incorporada à Súmula no 6 do TST.
69. Rescisão do contrato. A partir da Lei no 10.272, de 5-9-2001, 
havendo rescisão do contrato de trabalho e sendo revel e confesso 
quanto à matéria de fato, deve ser o empregador condenado ao 
pagamento das verbas rescisórias, não quitadas na primeira au-
diência, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento).

	Redação dada pela Res. do TST no 121, de 28‑10‑2003 (DJU de 
21‑11‑2003).

	Vide art. 467 da CLT.

70. Adicional de periculosidade. O adicional de periculosidade 
não incide sobre os triênios pagos pela PETROBRAS.

	Vide art. 7o, XXIII e XXXIII, da CF.
	Vide art. 193 da CLT.

71. Alçada. A alçada é fixada pelo valor dado à causa na data de 
seu ajuizamento, desde que não impugnado, sendo inalterável no 
curso do processo.

	Vide Lei no 5.584, de 26‑6‑1970.

72. Aposentadoria. O prêmio aposentadoria instituído por norma 
regulamentar da empresa não está condicionado ao disposto no 
§ 2o do art. 14 da Lei no 8.036, de 11-5-1990.

	Redação dada pela Res. do TST no 121, de 28‑10‑2003 (DJU de 
21‑11‑2003).

	Vide Lei no 8.036, de 11‑5‑1990.

73. Despedida. Justa causa. A ocorrência de justa causa, salvo a 
de abandono de emprego, no decurso do prazo do aviso prévio dado 
pelo empregador, retira do empregado qualquer direito às verbas 
rescisórias de natureza indenizatória.

	Redação dada pela Res. do TST no 121, de 28‑10‑2003 (DJU de 
21‑11‑2003).

	Vide art. 482 da CLT.
	Vide Súmula 197 do STF.

74. Confissão. 
I – Aplica-se a confissão à parte que, expressamente intimada 
com aquela cominação, não comparecer à audiência em prosse-
guimento, na qual deveria depor. (ex-Súmula no 74 – RA 69/1978, 
DJ 26-9-1978)
II – A prova pré-constituída nos autos pode ser levada em conta 
para confronto com a confissão ficta (arts. 442 e 443, do CPC de 
2015 – art. 400, I, do CPC de 1973), não implicando cerceamento 
de defesa o indeferimento de provas posteriores. (ex-OJ no 184 da 
SBDI-1 – inserida em 8-11-2000)

	Itens I e II com a redação dada pela Res. do TST no 208, de 
19‑4‑2016 (DJe de 22‑4‑2016).
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1859Vade 
Mecum TRABALHISTA

Orientações Jurisprudenciais do Tribunal Pleno do TST

OJ
S

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS 
DO TRIBUNAL PLENO DO TST

1. Precatório. Crédito trabalhista. Pequeno valor. Emenda Cons‑
titucional no 37/2002. Há dispensa da expedição de precatório, na 
forma do art. 100, § 3o, da CF/1988, quando a execução contra a 
Fazenda Pública não exceder os valores definidos, provisoriamen-
te, pela Emenda Constitucional no 37/2002, como obrigações de 
pequeno valor, inexistindo ilegalidade, sob esse prisma, na deter-
minação de sequestro da quantia devida pelo ente público.

	Vide art. 100, § 3o, da CF.
	Vide art. 87 do ADCT.

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. 1o e da Lei no 9.494/1997, apenas poderá 
ser acolhido desde que:
a) o requerente aponte e especifique claramente quais são as 

incorreções existentes nos cálculos, discriminando o montan-
te que seria correto, pois do contrário a incorreção torna-se 
abstrata;

b) o defeito nos cálculos esteja ligado à incorreção material ou à 
utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título 
executivo judicial; e

c) o critério legal aplicável ao débito não tenha sido objeto de de-
bate nem na fase de conhecimento, nem na fase de execução.

	Vide art. 100, § 6o, da CF.
	Vide art. 1o‑E da Lei no 9.494, de 10‑9‑1997.

3. Precatório. Sequestro. Emenda Constitucional no 30/2000. Pre‑
terição. ADIN no 1.662‑8. Art. 100, § 2o, da CF/1988. O sequestro de 
verbas públicas para satisfação de precatórios trabalhistas só é 
admitido na hipótese de preterição do direito de precedência do 
credor, a ela não se equiparando as situações de não inclusão da 
despesa no orçamento ou de não pagamento do precatório até o 
final do exercício, quando incluído no orçamento.

	Vide art. 100, §§ 2o e 6o, da CF.
	Vide art. 78 do ADCT.

4. Mandado de segurança. Decisão de TRT. Incompetência origi‑
nária do Tribunal Superior do Trabalho. Parágrafo único do artigo 
168 do Regimento Interno do TST. Ao Tribunal Superior do Trabalho 
não compete apreciar, originariamente, mandado de segurança 
impetrado em face de decisão de TRT.

	Vide art. 7o, LXIX, da CF.
	Vide art. 678 da CLT.
	Vide Lei no 12.016, de 7‑8‑2009.

5. Recurso ordinário. Cabimento. Não cabe recurso ordinário con-
tra decisão de agravo regimental interposto em reclamação correi-
cional ou em pedido de providência.

	Vide arts. 682, XI, 709, I e § 1o, e 895 da CLT.

6. Precatório. Execução. Limitação da condenação imposta pelo 
título judicial exequendo à data do advento da Lei no 8.112, de 11‑
12‑1990. Em sede de precatório, não configura ofensa à coisa julga-
da a limitação dos efeitos pecuniários da sentença condenatória ao 
período anterior ao advento da Lei no 8.112, de 11-12-1990, em que 
o exequente submetia-se à legislação trabalhista, salvo disposição 
expressa em contrário na decisão exequenda.

	Vide art. 100 da CF.

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 

§ 1o do art. 39 da Lei no 8.177, de 1o-3-1991;
b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a junho 

de 2009, conforme determina o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 
10-9-1997, introduzido pela Medida Provisória no 2.180-35, de 
24-8-2001.

II – A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos tra-
balhistas da Fazenda Pública, mediante a incidência dos índices 
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança, por força do art. 5o da Lei no 11.960, de 29-6-2009. 
III – A adequação do montante da condenação deve observar essa 
limitação legal, ainda que em sede de precatório.

	Redação dada pela Res. do TST no 175, de 24‑5‑2011 (DJe de 
27‑5‑2011).

	Vide art. 39 da Lei no 8.177, de 1‑3‑1991.
	Vide art. 1o‑F da Lei no 9.494, de 10‑9‑1997.
	Lei no 11.960/2009.

8. Precatório. Matéria administrativa. Remessa necessária. Não 
cabimento. Em sede de precatório, por se tratar de decisão de na-
tureza administrativa, não se aplica o disposto no art. 1o, V, do 
Decreto-Lei no 779, de 21-8-1969, em que se determina a remessa 
necessária em caso de decisão judicial desfavorável a ente público.

	Vide art. 100 da CF.
	Vide art. 1o, V, do Decreto‑Lei no 779, de 21‑8‑1969.

9. Precatório. Pequeno valor. Individualização do crédito apurado. 
Reclamação trabalhista plúrima. Execução direta contra a Fazenda 
Pública. Possibilidade. Tratando-se de reclamações trabalhistas 
plúrimas, a aferição do que vem a ser obrigação de pequeno va-
lor, para efeito de dispensa de formação de precatório e aplicação 
do disposto no § 3o do art. 100 da CF/1988, deve ser realizada 
considerando-se os créditos de cada reclamante.

	Vide art. 100, § 3o, da CF.
	Vide arts. 78 e 87 do ADCT.

10. Precatório. Processamento e pagamento. Natureza adminis‑
trativa. Mandado de segurança. Cabimento. É cabível mandado de 
segurança contra atos praticados pela Presidência dos Tribunais 
Regionais em precatório em razão de sua natureza administrativa, 
não se aplicando o disposto no inciso II do art. 5o da Lei no 1.533, 
de 31-12-1951.

	A Lei no 1.533, de 31‑12‑1951, foi revogada pela Lei no 12.016, 
de 7‑8‑2009 (Lei do Mandado de Segurança Individual e 
Coletivo).

	Vide art. 5o, LXIX, e 100 da CF.
	Vide art. 5o, II, da Lei no 12.016, de 7‑8‑2009.

11. Recurso em matéria administrativa. Prazo. Órgão colegiado. 
Oito dias. Art. 6o da Lei no 5.584, de 26‑6‑1970. Se não houver norma 
específica quanto ao prazo para interposição de recurso em ma-
téria administrativa de decisão emanada de órgão Colegiado do 
Tribunal Regional do Trabalho, 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 no 5.584, de 26-6-1970. O 
prazo de dez dias a que alude o art. 59 da Lei no 9.784, de 29-1-
1999, aplica-se somente à interposição de recursos de decisões 
prolatadas monocraticamente.

	Vide art. 6o da Lei no 5.584, de 26‑6‑1970.

12. Precatório. Procedimento de natureza administrativa. Incom‑
petência funcional do Presidente do TRT para declarar a inexi‑
gibilidade do título exequendo. O Presidente do TRT, em sede 
de precatório, não tem competência funcional para declarar a 
inexigibilidade do título judicial exequendo, com fundamento no 
art. 884, § 5o, da CLT, ante a natureza meramente administrativa 
do procedimento.

	Vide art. 100 da CF.
	Vide art. 884, § 5o, da CLT.

13. Precatório. Quebra da ordem de precedência. Não demons‑
tração da posição do exequente na ordem cronológica. Sequestro 
indevido. É indevido o sequestro de verbas públicas quando o exe-
quente/requerente não se encontra em primeiro lugar na lista de 
ordem cronológica para pagamento de precatórios ou quando não 
demonstrada essa condição.

	Vide art. 100, §§ 2o e 6o, da CF.
	Vide art. 78 do ADCT.
	Vide OJ 02, TP/OE do TST.
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1860 Vade 
Mecum TRABALHISTA

Orientações Jurisprudenciais da SBDI-I do TST

ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS 
DA SUBSEÇÃO I DA SEÇÃO DE 

DISSÍDIOS INDIVIDUAIS DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO

1. Convertida na OJ da SBDI-II no 110 do TST.
2. Cancelada. Res. do TST no 148, de 26-6-2008 (DJU de 4-7-2008 
e republicada no DJU de 8-7-2008).
3. Convertida na OJ da SBDI-I Transitória no 33 do TST.
4. Convertida na Súm. no 448 do TST.
5. Convertida na Súm. no 364 do TST.
6. Incorporada à Súm. no 60 do TST.
7. Advogado. Atuação fora da seção da OAB onde o advogado está 
inscrito. Ausência de comunicação. (Lei no 4.215/1963, § 2o, art. 56). 
Infração disciplinar. Não importa nulidade. A despeito da norma 
então prevista no artigo 56, § 2o, da Lei no 4.215/1963, a falta de 
comunicação 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 disciplinar, que 
cabe àquela instituição analisar.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	A Lei no 4.215, de 27‑4‑1963, foi revogada pela Lei no 8.906, de 
4‑7‑1994 (Estatuto da Advocacia e OAB).

	Vide art. 10 da Lei no 8.906, de 4‑7‑1994.

8. Convertida na Súm. no 365 do TST.
9. Incorporada à Súm. no 303 do TST.
10. Convertida na Súm. no 365 do TST.
11. Convertida na Súm. no 356 do TST.
12. Anistia. Emenda Constitucional no 26/1985. Efeitos financeiros 
da promulgação. Os efeitos financeiros decorrentes da anistia con-
cedida pela Emenda Constitucional no 26/1985 contam-se desde a 
data da sua promulgação.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Vide art. 8o do ADCT.

13. APPA. Decreto‑Lei no 779, de 21‑8‑1969. Depósito recursal e 
custas. Não isenção. A Administração dos Portos de Paranaguá e 
Antonina – APPA, vinculada à Administração Pública indireta, não 
é isenta do recolhimento do depósito recursal e do pagamento das 
custas processuais por não ser beneficiária dos privilégios previs-
tos no Decreto-Lei no 779, de 21-8-1969, ante o fato de explorar 
atividade econômica com fins lucrativos, o que descaracteriza sua 
natureza jurídica, igualando-a às empresas privadas.

	Redação dada pelo Ato da Comissão de Jurisprudência e de 
Precedentes Normativos, de 10‑11‑2010 (DJE de 16‑11‑2010).

	Vide arts. 789 e 899 da CLT.
	Vide Decreto‑Lei no 779, de 21‑8‑1969.

14. Aviso prévio cumprido em casa. Verbas rescisórias. Prazo para 
pagamento. Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo 
para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da noti-
ficação de despedida.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Vide art.  477, §  6o, da CLT, que sofreu alteração pela Lei 
no 13.467, de 13‑7‑2017, em vigor 120 dias da sua publicação 
(DOU de 14‑7‑2017).

	Vide Lei no 12.506, de 11‑10‑2011 (Aviso‑prévio).

15. Incorporada à Súm. no 102 do TST.
16. Banco do Brasil. ACP. Adicional de caráter pessoal. Indevido. 
A isonomia de vencimentos entre servidores do Banco Central do 
Brasil e do Banco do Brasil, decorrente de sentença normativa, 
alcançou apenas os vencimentos e vantagens de caráter perma-
nente. Dado o caráter personalíssimo do Adicional de Caráter Pes-
soal – ACP e não integrando a remuneração dos funcionários do 
Banco do Brasil, não foi ele contemplado na decisão normativa 

para efeitos de equiparação à tabela de vencimentos do Banco 
Central do Brasil.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Vide art. 867 da CLT.

17. Banco do Brasil. AP e ADI. Os adicionais AP, ADI ou AFR, so-
mados ou considerados isoladamente, sendo equivalentes a 1/3 
do salário do cargo efetivo (art. 224, § 2o, da CLT), excluem o em-
pregado ocupante de cargo de confiança do Banco do Brasil da 
jornada de 6 horas.

	Vide art. 224, § 2o, da CLT.

18. Complementação de aposentadoria. Banco do Brasil. 
I – O valor das horas extras integra a remuneração do empregado 
para o cálculo da complementação de aposentadoria, desde que 
sobre ele incida a contribuição à Caixa de Previdência dos Funcio-
nários do Banco do Brasil – PREVI, observado o respectivo regula-
mento no tocante à integração;
II – Os adicionais AP e ADI não integram o cálculo para a apuração 
do teto da complementação de aposentadoria; 
III – No cálculo da complementação de aposentadoria deve-se ob-
servar a média trienal; 
IV – A complementação de aposentadoria proporcional aos anos de 
serviço prestados exclusivamente ao Banco do Brasil somente se 
verifica a partir da Circular FUNCI no 436/1963; 
V – O telex DIREC do Banco do Brasil no 5003/1987 não assegura a 
complementação de aposentadoria integral, porque não aprovado 
pelo órgão competente ao qual a instituição se subordina. 

	Redação dada pela Res. do TST no 175, de 24‑5‑2011 (DJE de 
27‑5‑2011).

	Vide art. 202 da CF.
	Vide OJ 17 SDI‑1 do TST.
	Vide Súmula 288 do TST.

19 a 21. Incorporadas à OJ da SBDI-I no 18 do TST.
	Vide art. 7o, XXI, da CF.

22. Convertida na OJ da SBDI-I Transitória no 34 do TST.
	Vide arts. 477, § 6o, e 487 e ss. da CLT.

23. Convertida na Súm. no 366 do TST.
24. Convertida na Súm. no 367 do TST.
25. Incorporada à Súm. no 339 do TST.
26. Competência da Justiça do Trabalho. Complementação de pen‑
são requerida por viúva de ex‑empregado. A Justiça do Trabalho é 
competente para apreciar pedido de complementação de pensão 
postulada por viúva de ex-empregado, por se tratar de pedido que 
deriva do contrato de trabalho.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Vide art. 114, I, da CF.
	Vide arts. 643 e 652 da CLT.
	Vide Súmula 392 do TST.

27. Convertida na Súm. no 355 do TST.
28. Correção monetária sobre as diferenças salariais. Universida‑
des Federais. Devida. Lei no 7.596/1987. Incide correção monetária 
sobre as diferenças salariais dos servidores das universidades fe-
derais, decorrentes da aplicação retroativa dos efeitos financeiros 
assegurados pela Lei no 7.596/1987, pois a correção monetária tem 
como escopo único minimizar a desvalorização da moeda em decor-
rência da corrosão inflacionária.

	Redação dada pela Res. do TST no 129, de 5‑4‑2005 (DJU de 
20‑4‑2005).

	Lei no 7.596/1987.

29. Convertida na OJ da SBDI-I no 148 do TST.
30. Convertida na Súm. no 352 do TST, que por sua vez foi poste-
riormente cancelada.

	A Súmula 352 do TST encontra‑se revogada pela Resolução 
no 114, de 21‑11‑2002.

31. Incorporada à Súm. no 86 do TST.
32. Convertida na Súm. no 368 do TST.
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1898 Vade 
Mecum TRABALHISTA

Histórico do Salário Mínimo Brasileiro

SALÁRIO MÍNIMO BRASILEIRO
VIGÊNCIA FUNDAMENTO LEGAL VALOR

4-7-1940 Dec.-lei no 2.162/1940 240 mil réis
1o-1-1943 Dec.-lei no 5.670/1943 Cr$ 300,00

1o-12-1943 Dec.-lei no 5.977/1943 Cr$ 380,00
1o-1-1952 Dec. no 30.342/1951 Cr$ 1.200,00
4-7-1954 Dec. no 35.450/1954 Cr$ 2.400,00
1o-8-1956 Dec. no 39.604-A/1956 Cr$ 3.800,00
1o-1-1959 Dec. no 45.106-A/1958 Cr$ 6.000,00

18-10-1960 Dec. no 49.119-A/1960 Cr$ 9.600,00
16-10-1961 Dec. no 51.336/1961 Cr$ 13.440,00
1o-1-1963 Dec. no 51.631/1962 Cr$ 21.000,00
24-2-1964 Dec. no 53.578/1964 Cr$ 42.000,00
1o-2-1965 Dec. no 55.803/1965 CR$ 66.000,00
1o-3-1966 Dec. no 57.900/1966 Cr$ 84.000,00
1o-3-1967 Dec. no 60.231/1967 NCr$ 15,00
26-3-1968 Dec. no 62.461/1968 NCr$ 129,60
1o-5-1969 Dec. no 64.442/1969 NCr$ 156,00
1o-5-1970 Dec. no 66.523/1970 NCr$ 187,20
1o-5-1971 Dec. no 68.576/1971 Cr$ 225,60
1o-5-1972 Dec. no 70.465/1972 Cr$ 268,80
1o-5-1973 Dec. no 72.148/1973 Cr$ 312,00
1o-5-1974 Dec. no 73.995/1974 Cr$ 376,80

1o-12-1974 Lei no 6.147/1974 Cr$ 415,20
1o-5-1975 Dec. no 75.679/1975 Cr$ 532,80
1o-5-1976 Dec. no 77.510/1976 Cr$ 768,00
1o-5-1977 Dec. no 79.610/1977 Cr$ 1.016,40
1o-5-1978 Dec. no 81.615/1978 Cr$ 1.560,00
1o-5-1979 Dec. no 84.135/1979 Cr$ 2.268,00

1o-11-1979 Dec. no 84.135/1979 Cr$ 2.932,80
1o-5-1980 Dec. no 84.674/1980 Cr$ 4.149,60

1o-11-1980 Dec. no 85.310/1980 Cr$ 5.788,80
1o-5-1981 Dec. no 85.950/1981 Cr$ 8.464,80

1o-11-1981 Dec. no 86.514/1981 Cr$ 11.928,00
1o-5-1982 Dec. no 87.139/1982 Cr$ 16.068,00

1o-11-1982 Dec. no 87.743/1982 Cr$ 23.568,00
1o-5-1983 Dec. no 88.267/1983 Cr$ 34.776,00

1o-11-1983 Dec. no 88.930/1983 Cr$ 57.120,00
1o-5-1984 Dec. no 89.589/1984 Cr$ 97.176,00

1o-11-1984 Dec. no 90.301/1984 Cr$ 166.560,00
1o-5-1985 Dec. no 91.213/1985 Cr$ 333.120,00

1o-11-1985 Dec. no 91.861/1985 Cr$ 600.000,00
1o-3-1986 Dec.-lei no 2.284/1986 Cz$ 84,00
1o-1-1987 Port. no 3.109/1987 Cz$ 964,80
1o-3-1987 Dec. no 94.062/1987 Czr$ 368,00
1o-5-1987 Port. no 3.149/1987 Cz$ 1.641,60
1o-6-1987 Port. no 3.175/1987 Cz$ 1.969,92
10-8-1987 Dec.-lei no 2.351/1987 Cz$ 1.970,00
1o-9-1987 Dec. no 94.815/1987 Cz$ 2.400,00

1o-10-1987 Dec. no 94.989/1987 Cz$ 2.640,00
1o-11-1987 Dec. no 95.092/1987 Cz$ 3.000,00
1o-12-1987 Dec. no 95.037/1987 Cz$ 3.600,00
1o-1-1988 Dec. no 95.479/1987 Cz$ 4.500,00
1o-2-1988 Dec. no 95.686/1988 Cz$ 5.280,00
1o-3-1988 Dec. no 95.758/1988 Cz$ 6.240,00
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ABANDONO DE EMPREGO
	 aviso-prévio: Súm. no 73 do TST
	 justa causa para rescisão contratual: art. 482, i, da CLT
	 não configuração no aviso-prévio: Súm. no 73 do TST
	 não retorno ao serviço em 30 dias: Súm. no 32 do TST
	 prazo decadencial relativo ao inquérito judicial para apura-
ção de falta grave: Súm. no 62 do TST
	 prazo relativo ao retorno ao trabalho: Súm. no 32 do TST

ABERTURA NOS PISOS
	 arts. 172 e 173 da CLT
	 previsão legal: Lei no 7.998/1990

ABONO DE FALTA
	 ausência da parte e testemunha para comparecer à Justiça: 
art. 473, VIII, da CLT
	 ausência da parte em serviço para comparecer à Justiça: 
Súm. no 155 do TST
	 ausência da testemunha para comparecer à Justiça: art. 822 
da CLT
	 falta justificada; aborto: art. 395 da CLT
	 falta justificada; trabalho em eleição; dobro dos dias requi-
sitados: art. 98 da Lei no 9.504/1997
	 falta para levar filho ao médico: art. 473, X, da CLT
	 por doença; ordem preferencial do atestado médico: art. 60, 
§ 4o, da Lei no 8.213/1991; Súm. nos 15 e 282 do TST

ABONO DE FÉRIAS
	 Vide ABONO PECUNIÁRIO

ABONO PECUNIÁRIO
	 abono de férias: art. 7o, XVII, da CF
	 conversão de férias em abono: art. 143 da CLT
	 de férias; não integra a remuneração do empregado para 
efeito da legislação trabalhista e previdenciária: art. 144 
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 comissões: 
art. 457, § 1o, da CLT
	 percentual relativo às férias: art. 143 da CLT
	 prazo de pagamento: art. 145 da CLT
	 prestações habituais; não integração: art. 457, § 2o, da CLT
	 quitação: art. 145, par. ún., da CLT

ABONO SALARIAL
	 não integra o salário para todos os efeitos legais: art. 457, 
§ 2o, da CLT
	 norma coletiva; apenas aos empregados da ativa: OJ no 346 
da SD1-1 do TST

ABORTO
	 ausência da empregada no serviço; não será considerada 
falta: art. 131, II, da CLT
	 comprovação por atestado médico oficial; repouso remune-
rado e retorno à função: art. 395 da CLT

ABREUGRAFIA
	 exame médico do empregado: art. 168, § 1o, parte final, 
da CLT
	 renovação: art. 168, § 3o, parte final, da CLT

AÇÃO ANULATÓRIA
	 anulação de cláusula de acordo ou convenção coletiva: 
art. 611-A, § 4o, da CLT
	 auto de infração; depósito; inconstitucionalidade: Súm. 
Vinc. no 28 do STF
	 auto de infração; previsão legal: art. 38 da Lei no6.830/1980 
(LEF)
	 competência: OJ no 129 da SDI-II do TST
	 débito fiscal; depósito: IN no 34/2009 do TST
	 legitimidade do Ministério Público do Trabalho: art. 83, IV, 
LC no 75/1993
	 litisconsórcio necessário; sindicatos: art. 611-A, § 5o, da CLT
	 matéria: art. 8o, § 3o, da CLT
	 previsão legal: art. 966, § 4o, do CPC
	 sindicato: art. 611-A, § 5o, da CLT e art. 3o da IN no 41/2018 
do TST

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
	 amparo legal: arts. 114, 127, caput, e 129, III e IX, da CF; 
arts. 5o, I, 6o, VII, a e d, XII, e 83, I e III, da LC no 75/1993; 
arts. 1o, IV, 2o, 3o, 5o, I, 12 e 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP); 
art. 25, IV, da Lei no 8.625/1993 (LONMP); arts. 82, I, 83, 84 
e 91 do CDC; art. 177 do CPC
	 cabimento: arts. 1, III, IV, 5o, XXXV e LV, 114, 127 e 129, III 
e IX, da CF c/c arts. 5o, I, 6o, VII, a e d, XII, e 83, I e III, da 
LC no 75/1993; art. 25, IV, da Lei no 8.625/1993 (LONMP); 
arts. 82, I, 83 e 91 do CDC; e art. 177 do CPC

	 competência material: art. 114, I e IX, da CF (EC no 45/2004); 
art. 83, III, da LC no 75/1993
	 competência material; MAT; inaplicabilidade da restrição da 
ADI no 3392: arts. 7o, XXII, e 114, I e IX (EC no 45/2004), 200, 
VIII, e 225 da CF; Súm. no 736 do STF e recentes decisões 
do Supremo
	 competência territorial: arts. 2o da Lei 7.347/1985 (LACP) 
c/c art. 93 do CDC; OJ no 130 da SDI-II do TST
	 direitos/interesses individuais homogêneos disponíveis 
ou individuais: art. 127, caput, da CF; art. 6o, VII, c, da LC 
no 75/1993; art. 74, I, da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do 
Idoso); art. 201, V, da Lei no 8.069/1990 (ECA); art. 3o da 
Lei no 7.853/1989
	 direitos/interesses transindividuais e metaindividuais: 
art. 81 do CDC
	 efetivação do acesso à justiça; segunda onda (Cappelletti): 
art. 1o, III, IV, e 5o, XXXV, LV, da CF
	 efetivação dos comandos constitucionais: art. 1o, III e IV, 
5o, XXXV e LV, 114, 127 e 129, III e IX, da CF c/c arts. 5o, 
I, 6o, VII, a e d, XII, e 83, I e III, da LC no 75/1993; art. 25, 
IV, da Lei no 8.625/1993 (LONMP); arts. 81, 82, 83 e 91 do 
CDC; art. 177 do CPC
	 inépcia: art. 330, § 1o c/c art. 337 do CPC; art. 319 do CPC; 
840, § 1o, da CLT
	 legitimidade e interesse para ação/intervenção: arts. 127 e 
129, III e IX, da CF; arts. 5o, I, 6o, VII, a e d, XII, e 83, III, da 
LC no 75/1993; art. 25, IV, da Lei no 8.625/1993 (LONMP); 
art. 1o, IV, e 5o, I, da Lei no 7.347/1985 (LACP); art. 81 do 
CDC; art. 177 do CPC
	 legitimidade passiva; citação réus; efeitos revelia e confis-
são: art. 844 da CLT; art. 344 do CPC
	 legitimidade passiva (desconsideração da personalidade ju-
rídica): arts. 855-A da CLT; arts. 133 e ss. do CPC c/c arts. 769 
da CLT e 15 do CPC; art. 28 do CDC; arts. 50, 186, 187, 927, 
942 e 990 do CC c/c art. 8o, § 1o, da CLT; IN no 39/2016 do 
TST (teoria menor)
	 legitimidade passiva (grupo econômico): art. 2o, §§ 1o e 3o, 
da CLT; art. 28 do CDC; arts. 50, 186, 187, 927, 942 e 990 do 
CC (art. 8o, § 1o, da CLT)
	 litispendência: art. 104 do CDC
	 Ministério Público; falta de intimação; nulidade: art. 279 
do CPC ; arts. 127, caput, e 129, III e IX, da CF; art. 83, II, 
da LC no 75/1993; art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/1985 (LACP); 
art. 92 do CDC; art. 178 do CPC c/c arts. 796 da CLT e 279, 
§ 2o, do CPC
	 Ministério Público; intimação pessoal nos autos; todos os 
atos processuais: arts. 18, II, h, e 84, IV, da LC no 75/1993; 
art. 41, IV, da Lei no 8.625/1993; arts. 180 e 279 do CPC
	 Ministério Público; isenção de pagamento de custas e quais-
quer outras despesas: art. 790-A, II, da CLT; art. 87 do CDC
	 prova emprestada: arts. 765 e 769 da CLT; art. 372 do CPC; 
IN no 39/2016 do TST c/c art. 5o, LV, da CF; arts. 1o e 7o do 
CPC (contraditório e ampla defesa c/c economia procesual 
e razoável duração do processo)
	 provas; inversão do onus probandi: arts. 127 e 129, III, da 
CF; arts. 8o, § 1o, e 21 da Lei no 7.347/1985 (LACP); arts. 6o, 
VII, a e d, 7o, I, e 84, II, da LC no 75/1993; art. 373, II, § 1o, 
do CPC; art. 818, § 1o, da CLT; arts. 6o, VIII, e 90 do CDC 
(microssistema da tutela coletiva)
	 provas juntadas; autenticidade declarada pelo procurador: 
art. 830 da CLT; art. 425 do CPC c/c OJ no 134 da SDI-1; 
art. 24 da Lei no 10.522/2002
	 provas produzidas no IC; presunção de veracidade; legi-
timidade; dotada de fé pública; dispensável repetição: 
art. 405 do CPC
	 requerimento; abrangência nacional: art.  16 da Lei 
no 7.347/1985 (LACP)
	 tramitação prioritária; em razão da natureza do objeto tute-
lado; princípio da supremacia do interesse público: arts. 4o, 
8o e 139, II, do CPC; art. 20 da Lei no 12.016/2009; art. 5o, 
LXXVIII, da CF; art. 765 da CLT
	 tutela inibitória; fixação de astreintes; previnir repetição e 
continuidade: arts. 1o, III e IV, e 5o, XXXV e LXXXVIII, da CF; 
arts. 3o e 11 da Lei no 7.347/1985 (LACP); art. 84 do CDC; 
arts. 497, 536 e 537 do CPC; IN no 39/2016 do TST
	 tutela provisória; princípio da efetividade do processo: 
art. 5o, XXXV e LXXVIII, da CF; arts. 6o e 7o do CPC
	 tutela provisórioa; requisitos específicos; microssistema 
do processo coletivo: arts. 11 e 12 da Lei no 7.347/1985 
(LACP); art. 84 do CDC
	 tutela provisória; requisitos gerais (subsdiários); processo 
civil comum: arts. 294 e ss. do CPC; art. 300 do CPC c/c IN 
no 39/2016 do TST

AÇÃO COLETIVA
	 direitos transindividuais: art.81 do CDC
	 fluid recovery: art. 100 do CDC
	 julgamento: Súm. no 190 do TST

	 legitimidade: art. 82 do CDC
	 pressupostos; reinvindicações em forma de cláusulas fun-
damentadas: OJ no 32 da SDC do TST
	 publicação de edital em órgãos oficiais; interessados; inter-
venção como litisconsortes: art. 94 do CDC
	 substituídos: art. 2o-A da Lei no 9.494/1997

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
	 cabimento: art. 335 do CC
	 disciplina legal: arts. 539 a 549 do CPC
	 matéria: arts. 334 a 345 do CC

AÇÃO DE CUMPRIMENTO
	 ação rescisória: Súm. no 397 do TST
	 amparo legal: art. 872 da CLT
	 audiência; representação dos empregados pelo sindicato: 
art. 843 da CLT
	 coisa julgada: OJ no 277 da SDI-I do TST
	 legitimidade sindical: Súm. no 286 do TST
	 norma coletiva; ação individual: OJ no 188 da SDI-I do TST
	 prescrição: Súm. no 350 do TST
	 trânsito em julgado da sentença normativa: Súm. no 246 
do TST

AÇÃO DECLARATÓRIA
	 ação condenatória; ação declaratória com a mesma causa 
de pedir; prescrição: OJ no 401 da SDI-I do TST
	 complementação de aposentadoria: OJ no 276 da SDI-I do 
TST
	 prescrição; imprescritível: art. 11, § 1o, da CLT
	 reconvenção: Súm. no 258 do STF
	 tempo de serviço; previdência: Súm. no 242 do STJ

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

AÇÃO EXECUTIVA
	 certidão de dívida ativa; fiscalização; multa: art. 114, VII, 
da CF
	 cobrança judicial de contribuição sindical: art. 606 da CLT
	 competência; títulos extrajudiciais: art. 877-A da CLT
	 julgamento: art. 678 da CLT
	 multas administrativas: art. 642 da CLT
	 títulos executivos: art. 876 da CLT; art. 13 da IN no 39/2016 
do TST

AÇÃO MONITÓRIA
	 amparo legal: art. 700 e ss. do CPC
	 cabimento: arts. 700 a 702 do CPC

AÇÃO PLÚRIMA
	 audiência; representação dos empregados pelo sindicato: 
art. 843 da CLT
	 custas incidem sobre o valor global (somatório de todos os 
pedidos): Súm. no 36 do TST
	 litisconsórcio ativo; configuração: art. 842 da CLT
	 precatório: OJs nos 9 e 13 do TP do TST
	 representação pelo sindicato em audiência: art. 843 da CLT
	 valor global das custas: Súm. no 36 do TST

AÇÃO REGRESSIVA
	 de empreiteiro principal contra subempreiteiro e retenção 
de importâncias a este devidas: art. 455, par. ún., da CLT
	 incompetênciada da JT empresa x empresa; contrario sensu: 
art. 114 da CF

AÇÃO RESCISÓRIA
	 ação cautelar: OJs nos 76 e 131 da SDI-II do TST
	 ação de cumprimento: Súm. no 397 do TST
	 ação rescisória de ação rescisória: Súm. no 400 do TST
	 ação rescisória preventiva; inadmissível: Súm. no 299, III, 
do TST
	 acordo homologado: art. 831, par. ún., da CLT; Súm. no 100, 
V, do TST; Súm. no 259 do TST; Súm. no 403 do TST; OJ no 132 
da SDI-II do TST
	 adicional de caráter pessoal; Banco do Brasil: OJ no 4 da 
SDI-II do TST
	 adicional de insalubridade: OJs nos 2 e 192 da SDI-II do TST
	 adjudicação ou arrematação: Súm. no 399 do TST
	 agravo regimental apreciado pela SDI; corte rescisório: Súm. 
no 192, V, do TST
	 ajuizamento; manifesto equívoco no direcionamento; inépcia 
da inicial: OJ no 70 da SDI-II do TST
	 alçada; não se aplica: Súm. no 365 do TST
	 amparo legal: art. 836 da CLT; art. 966 e ss. do CPC
	 arrematação e adjudicação: Súm. no 399, I, do TST
	 Banco do Brasil; adicional AP, ADI, AFR, horas extras: OJ 
no 5 da SDI-II do TST
	 Banco do Brasil; adicional de caráter pessoal: OJ no 4 da 
SDI-II do TST
	 Banespa; complementação de aposentadoria: OJ no 8 da 
SDI-II do TST
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