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L E I S 

 
 

LEI No 13.103, DE 2 DE MARÇO DE 2015 (DOU de 3/3/2015)  Dispõe sobre o 
exercício da profissão de motorista; altera a Consolidação das Leis do Trabalho 
- CLT, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e as Leis 
nos 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, e 
11.442, de 5 de janeiro de 2007 (empresas e transportadores autônomos de 
carga), para disciplinar a jornada de trabalho e o tempo de direção do motorista 
profissional; altera a Lei no 7.408, de 25 de novembro de 1985; revoga 
dispositivos da Lei no 12.619, de 30 de abril de 2012; e dá outras providências.  
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:  
Art. 1o É livre o exercício da profissão de motorista profissional, atendidas as 
condições e qualificações profissionais estabelecidas nesta Lei.  
Parágrafo único. Integram a categoria profissional de que trata esta Lei os 
motoristas de veículos automotores cuja condução exija formação profissional 
e que exerçam a profissão nas seguintes atividades ou categorias econômicas:  
I - de transporte rodoviário de passageiros;  
II - de transporte rodoviário de cargas.  
Art. 2o São direitos dos motoristas profissionais de que trata esta Lei, sem 
prejuízo de outros previstos em leis específicas: 
I - ter acesso gratuito a programas de formação e aperfeiçoamento profissional, 
preferencialmente mediante cursos técnicos e especializados previstos no 
inciso IV do art. 145 da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, normatizados pelo Conselho Nacional de Trânsito - 
CONTRAN, em cooperação com o poder público; 
II - contar, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, com atendimento 
profilático, terapêutico, reabilitador, especialmente em relação às enfermidades 
que mais os acometam;  
III - receber proteção do Estado contra ações criminosas que lhes sejam 
dirigidas no exercício da profissão;  
IV - contar com serviços especializados de medicina ocupacional, prestados 
por entes públicos ou privados à sua escolha;  
V - se empregados:  
a) não responder perante o empregador por prejuízo patrimonial decorrente da 
ação de terceiro, ressalvado o dolo ou a desídia do motorista, nesses casos 
mediante comprovação, no cumprimento de suas funções;  
b) ter jornada de trabalho controlada e registrada de maneira fidedigna 
mediante anotação em diário de bordo, papeleta ou ficha de trabalho externo, 
ou sistema e meios eletrônicos instalados nos veículos, a critério do 
empregador; e  
c) ter benefício de seguro de contratação obrigatória assegurado e custeado 
pelo empregador, destinado à cobertura de morte natural, morte por acidente, 



                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

5 
 

invalidez total ou parcial decorrente de acidente, traslado e auxílio para funeral 
referentes às suas atividades, no valor mínimo correspondente a 10 (dez) 
vezes o piso salarial de sua categoria ou valor superior fixado em convenção 
ou acordo coletivo de trabalho.  
Art. 3o Aos motoristas profissionais dependentes de substâncias psicoativas é 
assegurado o pleno atendimento pelas unidades de saúde municipal, estadual 
e federal, no âmbito do Sistema Único de Saúde, podendo ser realizados 
convênios com entidades privadas para o cumprimento da obrigação.  
Art. 4o O § 5o do art. 71 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de l o de maio de 1943, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
"Art. 71 
................................................................................................................. 
................................................................................................................ 
§ 5o O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido e/ou fracionado, e 
aquele estabelecido no § 1o poderá ser fracionado, quando compreendidos 
entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora 
trabalhada, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, 
ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a 
que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de 
campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários, empregados 
no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e 
concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem." (NR)  
Art. 5o O art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de lo de maio de 1943, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  
"Art. 168  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
§ 6o Serão exigidos exames toxicológicos, previamente à admissão e por 
ocasião do desligamento, quando se tratar de motorista profissional, 
assegurados o direito à contraprova em caso de resultado positivo e a 
confidencialidade dos resultados dos respectivos exames.  
§ 7o Para os fins do disposto no § 6o, será obrigatório exame toxicológico com 
janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, específico para substâncias 
psicoativas que causem dependência ou, comprovadamente, comprometam a 
capacidade de direção, podendo ser utilizado para essa finalidade o exame 
toxicológico previsto na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) dias." (NR)  
Art. 6o A Seção IV-A do Capítulo I do Título III da Consolidação das Leis do 
Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, 
passa a vigorar com as seguintes alterações:  
"TÍTULO III  
..................................................................................................  
CAPÍTULO I  
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..................................................................................................  
Seção IV-A  
Do Serviço do Motorista Profissional  
Empregado  
'Art. 235-A. Os preceitos especiais desta Seção aplicam-se ao motorista 
profissional empregado:  
I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;  
II - de transporte rodoviário de cargas.' (NR)  
'Art. 235-B. São deveres do motorista profissional empregado: 
..........................................................................................................  
III - respeitar a legislação de trânsito e, em especial, as normas relativas ao 
tempo de direção e de descanso controlado e registrado na forma do previsto 
no art. 67-E da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro;  
..........................................................................................................  
VII - submeter-se a exames toxicológicos com janela de detecção mínima de 
90 (noventa) dias e a programa de controle de uso de droga e de bebida 
alcoólica, instituído pelo empregador, com sua ampla ciência, pelo menos uma 
vez a cada 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, podendo ser utilizado para esse fim 
o exame obrigatório previsto na Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro, desde que realizado nos últimos 60 (sessenta) 
dias.  
Parágrafo único. A recusa do empregado em submeter-se ao teste ou ao 
programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso 
VII será considerada infração disciplinar, passível de penalização nos termos 
da lei.' (NR) 
‘Art. 235-C. A jornada diária de trabalho do motorista profissional será de 8 
(oito) horas, admitindo-se a sua prorrogação por até 2 (duas) horas 
extraordinárias ou, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo, por 
até 4 (quatro) horas extraordinárias.  
§ 1o Será considerado como trabalho efetivo o tempo em que o motorista 
empregado estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para 
refeição, repouso e descanso e o tempo de espera.  
§ 2o Será assegurado ao motorista profissional empregado intervalo mínimo de 
1 (uma) hora para refeição, podendo esse período coincidir com o tempo de 
parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei no 9.503, de 
23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se 
tratar do motorista profissional enquadrado no § 5o do art. 71 desta 
Consolidação.  
§ 3o Dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, são asseguradas 11 
(onze) horas de descanso, sendo facultados o seu fracionamento e a 
coincidência com os períodos de parada obrigatória na condução do veículo 
estabelecida pela Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de 
Trânsito Brasileiro, garantidos o mínimo de 8 (oito) horas ininterruptas no 
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primeiro período e o gozo do remanescente dentro das 16 (dezesseis) horas 
seguintes ao fim do primeiro período.  
§ 4o Nas viagens de longa distância, assim consideradas aquelas em que o 
motorista profissional empregado permanece fora da base da empresa, matriz 
ou filial e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) horas, o repouso 
diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do 
contratante do transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local 
que ofereça condições adequadas.  
§ 5o As horas consideradas extraordinárias serão pagas com o acréscimo 
estabelecido na Constituição Federal ou compensadas na forma do § 2o do art. 
59 desta Consolidação. § 6o À hora de trabalho noturno aplica-se o disposto no 
art. 73 desta Consolidação. 
.........................................................................................................  
§ 8o São considerados tempo de espera as horas em que o motorista 
profissional empregado ficar aguardando carga ou descarga do veículo nas 
dependências do embarcador ou do destinatário e o período gasto com a 
fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, 
não sendo computados como jornada de trabalho e nem como horas 
extraordinárias.  
§ 9o As horas relativas ao tempo de espera serão indenizadas na proporção de 
30% (trinta por cento) do salário-hora normal.  
§ 10. Em nenhuma hipótese, o tempo de espera do motorista empregado 
prejudicará o direito ao recebimento da remuneração correspondente ao 
salário-base diário.  
§ 11. Quando a espera de que trata o § 8o for superior a 2 (duas) horas 
ininterruptas e for exigida a permanência do motorista empregado junto ao 
veículo, caso o local ofereça condições adequadas, o tempo será considerado 
como de repouso para os fins do intervalo de que tratam os §§ 2o e 3o, sem 
prejuízo do disposto no § 9o.  
§ 12. Durante o tempo de espera, o motorista poderá realizar movimentações 
necessárias do veículo, as quais não serão consideradas como parte da 
jornada de trabalho, ficando garantido, porém, o gozo do descanso de 8 (oito) 
horas ininterruptas aludido no § 3o. 
§ 13. Salvo previsão contratual, a jornada de trabalho do motorista empregado 
não tem horário fixo de início, de final ou de intervalos.  
§ 14. O empregado é responsável pela guarda, preservação e exatidão das 
informações contidas nas anotações em diário de bordo, papeleta ou ficha de 
trabalho externo, ou no registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo, ou nos rastreadores ou sistemas e meios eletrônicos, instalados nos 
veículos, normatizados pelo Contran, até que o veículo seja entregue à 
empresa.  
§ 15. Os dados referidos no § 14 poderão ser enviados a distância, a critério do 
empregador, facultando-se a anexação do documento original posteriormente. 
§ 16. Aplicam-se as disposições deste artigo ao ajudante empregado nas 
operações em que acompanhe o motorista.' (NR)  
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'Art. 235-D. Nas viagens de longa distância com duração superior a 7 (sete) 
dias, o repouso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou 
fração trabalhada, sem prejuízo do intervalo de repouso diário de 11 (onze) 
horas, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, usufruído no retorno do motorista à 
base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer 
condições adequadas para o efetivo gozo do referido repouso.  
I - revogado;  
II - revogado;  
III - revogado.  
§ 1o É permitido o fracionamento do repouso semanal em 2 (dois) períodos, 
sendo um destes de, no mínimo, 30 (trinta) horas ininterruptas, a serem 
cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso 
diário, que deverão ser usufruídos no retorno da viagem.  
§ 2o A cumulatividade de descansos semanais em viagens de longa distância 
de que trata o caput fica limitada ao número de 3 (três) descansos 
consecutivos. § 3o O motorista empregado, em viagem de longa distância, que 
ficar com o veículo parado após o cumprimento da jornada normal ou das 
horas extraordinárias fica dispensado do serviço, exceto se for expressamente 
autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em 
que o tempo será considerado de espera.  
§ 4o Não será considerado como jornada de trabalho, nem ensejará o 
pagamento de qualquer remuneração, o período em que o motorista 
empregado ou o ajudante ficarem espontaneamente no veículo usufruindo dos 
intervalos de repouso. 
§ 5o Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando 
no mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em 
movimento, assegurado o repouso mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora 
do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o veículo 
estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas.  
§ 6o Em situações excepcionais de inobservância justificada do limite de 
jornada de que trata o art. 235-C, devidamente registradas, e desde que não se 
comprometa a segurança rodoviária, a duração da jornada de trabalho do 
motorista profissional empregado poderá ser elevada pelo tempo necessário 
até o veículo chegar a um local seguro ou ao seu destino.  
§ 7o Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo 
transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo 
disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento para gozo 
do intervalo de repouso diário previsto no § 3o do art. 235-C, esse tempo será 
considerado como tempo de descanso. § 8o Para o transporte de cargas vivas, 
perecíveis e especiais em longa distância ou em território estrangeiro poderão 
ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte 
realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo 
coletivo de modo a assegurar as adequadas condições de viagem e entrega ao 
destino final.' (NR)  
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'Art. 235-E. Para o transporte de passageiros, serão observados os seguintes 
dispositivos:  
I - é facultado o fracionamento do intervalo de condução do veículo previsto na 
Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, em 
períodos de no mínimo 5 (cinco) minutos;  
II - será assegurado ao motorista intervalo mínimo de 1 (uma) hora para 
refeição, podendo ser fracionado em 2 (dois) períodos e coincidir com o tempo 
de parada obrigatória na condução do veículo estabelecido pela Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, exceto quando se 
tratar do motorista profissional enquadrado no § 5o do art. 71 desta 
Consolidação;  
III - nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas no curso da 
mesma viagem, o descanso poderá ser feito com o veículo em movimento, 
respeitando-se os horários de jornada de trabalho, assegurado, após 72 
(setenta e duas) horas, o repouso em alojamento externo ou, se em poltrona 
correspondente ao serviço de leito, com o veículo estacionado.  
0§ 1o (Revogado). 
..........................................................................................................  
§ 3o (Revogado).  
§ 4o (Revogado).  
§ 5o (Revogado).  
§ 6o (Revogado).  
§ 7o (Revogado). 
............................................................................................................  
§ 9o (Revogado). 
§ 10. (Revogado).  
§ 11. (Revogado).  
§ 12. (Revogado).' (NR) 'Art.  
235-F. Convenção e acordo coletivo poderão prever jornada especial de 12 
(doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de descanso para o 
trabalho do motorista profissional empregado em regime de compensação.' 
(NR)  
'Art. 235-G. É permitida a remuneração do motorista em função da distância 
percorrida, do tempo de viagem ou da natureza e quantidade de produtos 
transportados, inclusive mediante oferta de comissão ou qualquer outro tipo de 
vantagem, desde que essa remuneração ou comissionamento não comprometa 
a segurança da rodovia e da coletividade ou possibilite a violação das normas 
previstas nesta Lei.' (NR) 'Art. 235-H. (Revogado).' (NR)"  
 
Art. 7o O Capítulo III-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código 
de Trânsito Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações: 
"CAPÍTULO III-A 
 ...................................................................................................  
'Art. 67-A. O disposto neste Capítulo aplica-se aos motoristas profissionais: 
I - de transporte rodoviário coletivo de passageiros;  
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II - de transporte rodoviário de cargas.  
§ 1o (Revogado).  
§ 2o (Revogado).  
§ 3o (Revogado).  
§ 4o (Revogado).  
§ 5o (Revogado).  
§ 6o (Revogado).  
§ 7o (Revogado) 
...............................................................................................' (NR) 
.........................................................................................................  
'Art. 67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 (cinco) horas 
e meia ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros 
ou de transporte rodoviário de cargas.  
§ 1o Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 
(seis) horas na condução de veículo de transporte de carga, sendo facultado o 
seu fracionamento e o do tempo de direção desde que não ultrapassadas 5 
(cinco) horas e meia contínuas no exercício da condução.  
§ 1o-A. Serão observados 30 (trinta) minutos para descanso a cada 4 (quatro) 
horas na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu 
fracionamento e o do tempo de direção.  
§ 2o Em situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de 
direção, devidamente registradas, o tempo de direção poderá ser elevado pelo 
período necessário para que o condutor, o veículo e a carga cheguem a um 
lugar que ofereça a segurança e o atendimento demandados, desde que não 
haja comprometimento da segurança rodoviária.  
§ 3o O condutor é obrigado, dentro do período de 24 (vinte e quatro) horas, a 
observar o mínimo de 11 (onze) horas de descanso, que podem ser 
fracionadas, usufruídas no veículo e coincidir com os intervalos mencionados 
no § 1o, observadas no primeiro período 8 (oito) horas ininterruptas de 
descanso.  
§ 4o Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em 
que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o 
destino.  
§ 5o Entende-se como início de viagem a partida do veículo na ida ou no 
retorno, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas 
nos dias subsequentes até o destino.  
§ 6o O condutor somente iniciará uma viagem após o cumprimento integral do 
intervalo de descanso previsto no § 3o deste artigo.  
§ 7o Nenhum transportador de cargas ou coletivo de passageiros, embarcador, 
consignatário de cargas, operador de terminais de carga, operador de 
transporte multimodal de cargas ou agente de cargas ordenará a qualquer 
motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículo referido 
no caput sem a observância do disposto no § 6o.' (NR) 
..........................................................................................................  
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'Art. 67-E. O motorista profissional é responsável por controlar e registrar o 
tempo de condução estipulado no art. 67-C, com vistas à sua estrita 
observância.  
§ 1o A não observância dos períodos de descanso estabelecidos no art. 67-C 
sujeitará o motorista profissional às penalidades daí decorrentes, previstas 
neste Código.  
§ 2o O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo e, ou por meio de anotação em diário de 
bordo, ou papeleta ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos 
instalados no veículo, conforme norma do Contran.  
§ 3o O equipamento eletrônico ou registrador deverá funcionar de forma 
independente de qualquer interferência do condutor, quanto aos dados 
registrados.  
§ 4o A guarda, a preservação e a exatidão das informações contidas no 
equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e de tempo são 
de responsabilidade do condutor.'"  
Art. 8o A Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, passa a vigorar com as seguintes alterações:  
"Art. 132. .................................................................................  
§ 1o ..........................................................................................  
§ 2o Antes do registro e licenciamento, o veículo de carga novo, nacional ou 
importado, portando a nota fiscal de compra e venda ou documento 
alfandegário, deverá transitar embarcado do pátio da fábrica ou do posto 
alfandegário ao Município de destino." (NR)  
"Art. 148-A. Os condutores das categorias C, D e E deverão submeter-se a 
exames toxicológicos para a habilitação e renovação da Carteira Nacional de 
Habilitação. 
§ 1o O exame de que trata este artigo buscará aferir o consumo de substâncias 
psicoativas que, comprovadamente, comprometam a capacidade de direção e 
deverá ter janela de detecção mínima de 90 (noventa) dias, nos termos das 
normas do Contran.  
§ 2o Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de 
Habilitação com validade de 5 (cinco) anos deverão fazer o exame previsto no 
§ 1o no prazo de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a contar da realização do 
disposto no caput.  
§ 3o Os condutores das categorias C, D e E com Carteira Nacional de 
Habilitação com validade de 3 (três) anos deverão fazer o exame previsto no § 
1o no prazo de 1 (um) ano e 6 (seis) meses a contar da realização do disposto 
no caput.  
§ 4o É garantido o direito de contraprova e de recurso administrativo no caso 
de resultado positivo para o exame de que trata o caput, nos termos das 
normas do Contran.  
§ 5o A reprovação no exame previsto neste artigo terá como consequência a 
suspensão do direito de dirigir pelo período de 3 (três) meses, condicionado o 
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levantamento da suspensão ao resultado negativo em novo exame, e vedada a 
aplicação de outras penalidades, ainda que acessórias.  
§ 6o O resultado do exame somente será divulgado para o interessado e não 
poderá ser utilizado para fins estranhos ao disposto neste artigo ou no  
§ 6o do art. 168 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.  
§ 7o O exame será realizado, em regime de livre concorrência, pelos 
laboratórios credenciados pelo Departamento Nacional de Trânsito - 
DENATRAN, nos termos das normas do Contran, vedado aos entes públicos: 
 I - fixar preços para os exames;  
II - limitar o número de empresas ou o número de locais em que a atividade 
pode ser exercida; e  
III - estabelecer regras de exclusividade territorial."  
"Art. 230. ................................................................................ 
........................................................................................................  
XXIII - em desacordo com as condições estabelecidas no art. 67-C, 
relativamente ao tempo de permanência do condutor ao volante e aos 
intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga 
ou coletivo de passageiros:  
Infração - média;  
Penalidade - multa;  
Medida administrativa - retenção do veículo para cumprimento do tempo de 
descanso aplicável.  
..........................................................................................................  
§ 1o Se o condutor cometeu infração igual nos últimos 12 (doze) meses, será 
convertida, automaticamente, a penalidade disposta no inciso XXIII em infração 
grave. 
§ 2o Em se tratando de condutor estrangeiro, a liberação do veículo fica 
condicionada ao pagamento ou ao depósito, judicial ou administrativo, da 
multa." (NR)  
"Art. 259.................................................................................. 
........................................................................................................  
§ 4o Ao condutor identificado no ato da infração será atribuída pontuação pelas 
infrações de sua responsabilidade, nos termos previstos no § 3o do art. 257, 
excetuando-se aquelas praticadas por passageiros usuários do serviço de 
transporte rodoviário de passageiros em viagens de longa distância transitando 
em rodovias com a utilização de ônibus, em linhas regulares intermunicipal, 
interestadual, internacional e aquelas em viagem de longa distância por 
fretamento e turismo ou de qualquer modalidade, excetuadas as situações 
regulamentadas pelo Contran a teor do art. 65 da Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro." (NR) 
 
Art. 9o As condições de segurança, sanitárias e de conforto nos locais de 
espera, de repouso e de descanso dos motoristas profissionais de transporte 
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rodoviário de passageiros e rodoviário de cargas terão que obedecer ao 
disposto em normas regulamentadoras pelo ente competente.  
§ 1o É vedada a cobrança ao motorista ou ao seu empregador pelo uso ou 
permanência em locais de espera sob a responsabilidade de: 
I - transportador, embarcador ou consignatário de cargas;  
II - operador de terminais de cargas;  
III - aduanas;  
IV - portos marítimos, lacustres, fluviais e secos; 
V - terminais ferroviários, hidroviários e aeroportuários.  
§ 2o Os locais de repouso e descanso dos motoristas profissionais serão, entre 
outros, em:  
I - estações rodoviárias;  
II - pontos de parada e de apoio;  
III - alojamentos, hotéis ou pousadas;  
IV - refeitórios das empresas ou de terceiros; 
V - postos de combustíveis.  
§ 3o Será de livre iniciativa a implantação de locais de repouso e descanso de 
que trata este artigo.  
§ 4o A estrita observância às Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho e Emprego, no que se refere aos incisos II, III, IV e V do § 2o, será 
considerada apenas quando o local for de propriedade do transportador, do 
embarcador ou do consignatário de cargas, bem como nos casos em que 
esses mantiverem com os proprietários destes locais contratos que os 
obriguem a disponibilizar locais de espera e repouso aos motoristas 
profissionais.  
Art. 10. O poder público adotará medidas, no prazo de até 5 (cinco) anos a 
contar da vigência desta Lei, para ampliar a disponibilidade dos espaços 
previstos no art. 9o, especialmente:  
I - a inclusão obrigatória de cláusulas específicas em contratos de concessão 
de exploração de rodovias, para concessões futuras ou renovação;  
II - a revisão das concessões de exploração das rodovias em vigor, de modo a 
adequá-las à previsão de construção de pontos de parada de espera e 
descanso, respeitado o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos;  
III - a identificação e o cadastramento de pontos de paradas e locais para 
espera, repouso e descanso que atendam aos requisitos previstos no art. 9o 
desta Lei;  
IV - a permissão do uso de bem público nas faixas de domínio das rodovias 
sob sua jurisdição, vinculadas à implementação de locais de espera, repouso e 
descanso e pontos de paradas, de trevos ou acessos a esses locais; 
V - a criação de linha de crédito para apoio à implantação dos pontos de 
paradas. Parágrafo único. O poder público apoiará ou incentivará, em caráter 
permanente, a implantação pela iniciativa privada de locais de espera, pontos 
de parada e de descanso.  
Art. 11. Atos do órgão competente da União ou, conforme o caso, de 
autoridade do ente da federação com circunscrição sobre a via publicarão a 
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relação de trechos das vias públicas que disponham de pontos de parada ou 
de locais de descanso adequados para o cumprimento desta Lei.  
§ 1o A primeira relação dos trechos das vias referidas no caput será publicada 
no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias a contar da data da publicação desta 
Lei.  
§ 2o As relações de trechos das vias públicas de que trata o caput deverão ser 
ampliadas e revisadas periodicamente.  
§ 3o Os estabelecimentos existentes nas vias poderão requerer no órgão 
competente com jurisdição sobre elas o seu reconhecimento como ponto de 
parada e descanso.  
Art. 12. O disposto nos §§ 2o e 3o do art. 235-C do Capítulo I do Título III da 
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, 
de 1o de maio de 1943, e no caput e nos §§ 1o e 3o do art. 67-C do Capítulo 
III-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito 
Brasileiro, produzirá efeitos:  
I - a partir da data da publicação dos atos de que trata o art. 11, para os trechos 
das vias deles constantes;  
II - a partir da data da publicação das relações subsequentes, para as vias por 
elas acrescidas.  
Parágrafo único. Durante os primeiros 180 (cento e oitenta) dias de sujeição do 
trecho ao disposto na Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo 
Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e na Lei no 9.503, de 23 de 
setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, com as alterações 
constantes desta Lei, a fiscalização do seu cumprimento será meramente 
informativa e educativa.  
Art. 13. O exame toxicológico com janela de detecção mínima de 90 (noventa) 
dias de que tratam o art. 148-A da Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 - 
Código de Trânsito Brasileiro, os §§ 6o e 7o do art. 168 e o inciso VII do art. 
235-B da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 
no 5.452, de 1o de maio de 1943, será exigido:  
I - em 90 (noventa) dias da publicação desta Lei, para a renovação e 
habilitação das categorias C, D e E;  
II - em 1 (um) ano a partir da entrada em vigor desta Lei, para a admissão e a 
demissão de motorista profissional;  
III - em 3 (três) anos e 6 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, 
para o disposto no § 2o do art. 148-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997;  
IV - em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses a partir da entrada em vigor desta Lei, 
para o disposto no § 3o do art. 148-A da Lei no 9.503, de 23 de setembro de 
1997.  
Parágrafo único. Caberá ao Contran estabelecer adequações necessárias ao 
cronograma de realização dos exames.  
Art. 14. Decorrido o prazo de 3 (três) anos a contar da publicação desta Lei, os 
seus efeitos dar-se-ão para todas as vias, independentemente da publicação 
dos atos de que trata o art. 11 ou de suas revisões.  
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Art. 15. A Lei no 11.442, de 5 de janeiro de 2007, passa a vigorar com as 
seguintes alterações:  
"Art. 4o ................................................................................. 
.........................................................................................................  
§ 3o Sem prejuízo dos demais requisitos de controle estabelecidos em 
regulamento, é facultada ao TAC a cessão de seu veículo em regime de 
colaboração a outro profissional, assim denominado TAC - Auxiliar, não 
implicando tal cessão a caracterização de vínculo de emprego.  
§ 4o O Transportador Autônomo de Cargas Auxiliar deverá contribuir para a 
previdência social de forma idêntica à dos Transportadores Autônomos.  
§ 5o As relações decorrentes do contrato estabelecido entre o Transportador 
Autônomo de Cargas e seu Auxiliar ou entre o transportador autônomo e o 
embarcador não caracterizarão vínculo de emprego." (NR)  
"Art. 5o-A. O pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao 
Transportador Autônomo de Cargas - TAC deverá ser efetuado por meio de 
crédito em conta mantida em instituição integrante do sistema financeiro 
nacional, inclusive poupança, ou por outro meio de pagamento regulamentado 
pela Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, a critério do 
prestador do serviço. 
.........................................................................................................  
§ 7o As tarifas bancárias ou pelo uso de meio de pagamento eletrônico 
relativas ao pagamento do frete do transporte rodoviário de cargas ao 
Transportador Autônomo de Cargas - TAC correrão à conta do responsável 
pelo pagamento." (NR)  
"Art. 11. ................................................................................... 
..........................................................................................................  
§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte 
Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo 
ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo 
de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta 
e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.  
§ 6o A importância de que trata o § 5o será atualizada, anualmente, de acordo 
com a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, calculado 
pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE ou, na 
hipótese de sua extinção, pelo índice que o suceder, definido em regulamento.  
§7o Para o cálculo do valor de que trata o § 5o, será considerada a capacidade 
total de transporte do veículo.  
§ 8o Incidente o pagamento relativo ao tempo de espera, este deverá ser 
calculado a partir da hora de chegada na procedência ou no destino. 
§ 9o O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a fornecer ao 
transportador documento hábil a comprovar o horário de chegada do caminhão 
nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem 
punidos com multa a ser aplicada pela Agência Nacional de Transportes 
Terrestres - ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da 
carga." (NR)  
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"Art. 13-A. É vedada a utilização de informações de bancos de dados de 
proteção ao crédito como mecanismo de vedação de contrato com o TAC e a 
ETC devidamente regulares para o exercício da atividade do Transporte 
Rodoviário de Cargas." 
Art. 16. O art. 1o da Lei no 7.408, de 25 de novembro de 1985, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
"Art. 1o Fica permitida, na pesagem de veículos de transporte de carga e de 
passageiros, a tolerância máxima de:  
I - 5% (cinco por cento) sobre os limites de peso bruto total;  
II - 10% (dez por cento) sobre os limites de peso bruto transmitido por eixo de 
veículos à superfície das vias públicas. Parágrafo único. Os limites de peso 
bruto não se aplicam aos locais não abrangidos pelo disposto no art. 2o da Lei 
no 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, incluindo-
se as vias particulares sem acesso à circulação pública." (NR)  
Art. 17. Os veículos de transporte de cargas que circularem vazios não pagarão 
taxas de pedágio sobre os eixos que mantiverem suspensos.  
Art. 18. O embarcador indenizará o transportador por todos os prejuízos 
decorrentes de infração por transporte de carga com excesso de peso em 
desacordo com a nota fiscal, inclusive as despesas com transbordo de carga.  
Art. 19. Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Transporte 
de Cargas Nacional - PROCARGAS, cujo objetivo principal é estimular o 
desenvolvimento da atividade de transporte terrestre nacional de cargas.  
Parágrafo único. O Procargas tem como finalidade o desenvolvimento de 
programas visando à melhoria do meio ambiente de trabalho no setor de 
transporte de cargas, especialmente as ações de medicina ocupacional para o 
trabalhador. Art. 20. Fica permitida a concessão de Autorização Especial de 
Trânsito - AET - para composição de veículos boiadeiros articulados (Romeu e 
Julieta) com até 25 m de comprimento, sendo permitido a estes veículos 
autorização para transitar em qualquer horário do dia. 
Art. 21. Ficam revogados os arts. 1o, 2o e 9o da Lei no 12.619, de 30 de abril 
de 2012. Art. 22. Ficam convertidas em sanção de advertência:  
I - as penalidades decorrentes de infrações ao disposto na Lei no 12.619, de 30 
de abril de 2012, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, 
aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e a Lei no 9.503, 
de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até a 
data da publicação desta Lei; e  
II - as penalidades por violação do inciso V do art. 231 da Lei no 9.503, de 23 
de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro, aplicadas até 2 (dois) 
anos antes da entrada em vigor desta Lei.  
 
Brasília, 2 de março de 2015; 194o da Independência e 127o da República.  
DILMA ROUSSEFF  
José Eduardo Cardozo  
Antônio Carlos Rodrigues  
Manoel Dias Arthur  
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Gilberto Kassab  
Miguel Rossetto 
 
LEI No 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 (DOU de 17/03/2015). Código de 
Processo Civil.  
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: (...) art.1º a art. 1072. 
Obsservações: 
Art. 1.045. Este Código entra em vigor após decorrido 1 (um) ano da data de 
sua publicação oficial. 
Art. 1.046. Ao entrar em vigor este Código, suas disposições se aplicarão 
desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 
de janeiro de 1973. 
§ 01. As disposições da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, relativas ao 
procedimento sumário e aos procedimentos especiais que forem revogadas 
aplicar-se-ão às ações propostas e não sentenciadas até o início da vigência 
deste Código. 
§ 02. Permanecem em vigor as disposições especiais dos procedimentos 
regulados em outras leis, aos quais se aplicará supletivamente este Código. 
§ 03. Os processos mencionados no art. 1.218 da Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973, cujo procedimento ainda não tenha sido incorporado por lei 
submetem-se ao procedimento comum previsto neste Código. 
§ 04. As remissões a disposições do Código de Processo Civil revogado, 
existentes em outras leis, passam a referir-se às que lhes são correspondentes 
neste Código. 
§ 05. A primeira lista de processos para julgamento em ordem cronológica 
observará a antiguidade da distribuição entre os já conclusos na data da 
entrada em vigor deste Código. 

 Esta Lei poderá ser acessada, de forma permanente, na Biblioteca Virtual do 

Portal Vox e/ou no site do TRT da 4ª Região, em Escola Judicial, Biblioteca 
Virtual. 

  http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2015_13105.pdf 

 Ver inteiro teor no Diário Oficial da União de 17.03.2015, páginas 01 a 51. 

 

M E D I D A S   P R O V I S Ó R I A S 

 
MEDIDA PROVISÓRIA No - 672, DE 24 DE MARÇO DE 2015 (DOU de 
25.3.2015). Dispõe sobre a política de valorização do salário mínimo para o 
período de 2016 a 2019.  

http://siabi.trt4.jus.br/biblioteca/direito/legislacao/lei/federal/lei_2015_13105.pdf
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A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 
62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:  
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para a política de valorização do 
salário mínimo a vigorar entre 2016 e 2019, inclusive, a serem aplicadas em 1º 
de janeiro do respectivo ano.  
§ 1º Os reajustes para a preservação do poder aquisitivo do salário mínimo 
corresponderão à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - 
INPC, calculado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística - IBGE, acumulada nos doze meses anteriores ao mês do reajuste.  
§ 2º Na hipótese de não divulgação do INPC referente a um ou mais meses 
compreendidos no período do cálculo até o último dia útil imediatamente 
anterior à vigência do reajuste, o Poder Executivo estimará os índices dos 
meses não disponíveis.  
§ 3º Verificada a hipótese de que trata o § 2º, os índices estimados 
permanecerão válidos para os fins desta Medida Provisória, sem qualquer 
revisão, sendo os eventuais resíduos compensados no reajuste subsequente, 
sem retroatividade.  
§ 4º A título de aumento real, serão aplicados os seguintes percentuais: 
I - em 2016, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do Produto Interno Bruto - PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2014; 
II - em 2017, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2015;  
III - em 2018, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2016; e  
IV - em 2019, será aplicado o percentual equivalente à taxa de crescimento real 
do PIB, apurada pelo IBGE, para o ano de 2017.  
§ 5º Para fins do disposto no § 4º, será utilizada a taxa de crescimento real do 
PIB para o ano de referência, divulgada pelo IBGE até o último dia útil do ano 
imediatamente anterior ao de aplicação do respectivo aumento real.  
Art. 2º Os reajustes e aumentos fixados na forma do art. 1º serão estabelecidos 
pelo Poder Executivo, por meio de decreto, nos termos desta Medida 
Provisória.  
Parágrafo único. O decreto do Poder Executivo a que se refere o caput 
divulgará a cada ano os valores mensal, diário e horário do salário mínimo 
decorrentes do disposto neste artigo, correspondendo o valor diário a um trinta 
avos e o valor horário a um duzentos e vinte avos do valor mensal.  
Art. 3º Até 31 de dezembro de 2019, o Poder Executivo encaminhará ao 
Congresso Nacional projeto de lei dispondo sobre a política de valorização do 
salário mínimo para o período compreendido entre 2020 e 2023, inclusive. Art. 
4º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 24 de março de 2015; 194º da Independência e 127º da República.  
DILMA ROUSSEFF  
Nelson Barbosa 
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P O R T A R I A S  

 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.105, DE 6 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
10/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Santo Ângelo a partir 
de 19.03.2015.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Santo Ângelo a partir de 
19.03.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVEM:  
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Santo Ângelo a partir de 19.03.2015.  
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 18.03.2015. 
§2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, caput e 
parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS  
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.106, DE 6 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
10/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Ijuí a partir de 
20.03.2015 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
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CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Ijuí a partir de 
20.03.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVEM:  
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Ijuí a partir de 20.03.2015.  
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 19.03.2015. 
§2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, caput e 
parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.107, DE 6 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
10/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Camaquã e no Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul a partir de 
23.03.2015. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Camaquã e no Posto 
Avançado da Justiça do Trabalho de São Lourenço do Sul a partir de 
23.03.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
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RESOLVEM:  
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Camaquã e no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de São 
Lourenço do Sul a partir de 23.03.2015.  
§1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 22.03.2015.  
§2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo Judicial 
Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, caput e 
parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e da 
Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação. 
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.519, DE 26 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
30/03/2015).  Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Três Passos, na Vara 
do Trabalho de Palmeira das Missões e no Posto Avançado da Justiça do 
Trabalho de Panambi a partir de 09.04.2015.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Três Passos, na Vara do 
Trabalho de Palmeira das Missões e no Posto Avançado da Justiça do 
Trabalho de Panambi a partir de 09.04.2015, conforme disposto no Edital GP 
nº 02/2015, da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, 
RESOLVEM:  
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Três Passos, na Vara do Trabalho de Palmeira das Missões e 
no Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Panambi a partir de 09.04.2015.  
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 08.04.2015.  
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§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN  
Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK  
Corregedora do TRT da 4ª Região/RS  
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.520, DE 26 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
30/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Frederico Westphalen 
a partir de 10.04.2015. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Frederico Westphalen a 
partir de 10.04.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da 
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVEM:  
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara 
do Trabalho de Frederico Westphalen a partir de 10.04.2015.  
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 09.04.2015.  
§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS  
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PORTARIA CONJUNTA Nº 1.521, DE 26 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
30/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Bagé (1ª e 2ª) e no 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito a partir de 16.04.2015. 
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Bagé (1ª e 2ª) e no 
Posto Avançado da Justiça do Trabalho de Dom Pedrito a partir de 16.04.2015, 
conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da Presidência do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVEM: Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos 
processuais e sua representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 
11.419/2006 e da Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente 
por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 
– PJe-JT nas Varas do Trabalho de Bagé (1ª e 2ª) e no Posto Avançado da 
Justiça do Trabalho de Dom Pedrito a partir de 16.04.2015.  
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 15.04.2015.  
§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS  
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.522, DE 26 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
30/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Pelotas (1ª, 2ª, 3ª e 
4ª) a partir de 17.04.2015.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
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sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT nas Varas do Trabalho de Pelotas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) 
a partir de 17.04.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da 
Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVEM:  
Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos processuais e sua 
representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e da 
Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente por intermédio do 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT nas 
Varas do Trabalho de Pelotas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) a partir de 17.04.2015. 
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 16.04.2015. 
§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS  
 
PORTARIA CONJUNTA Nº 1.523, DE 26 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
30/03/2015). Dispõe sobre a utilização do Sistema Processo Judicial Eletrônico 
da Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Viamão a partir de 
24.04.2015.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que dispõe a Lei nº 11.419/2006, que disciplina o uso de 
meio eletrônico na tramitação de processos judiciais;  
CONSIDERANDO o que dispõe a Resolução CSJT nº 136/2014, que institui o 
Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJeJT como 
sistema de processamento de informações e prática de atos processuais e 
estabelece os parâmetros para sua implementação e funcionamento;  
CONSIDERANDO a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico da 
Justiça do Trabalho – PJe-JT na Vara do Trabalho de Viamão a partir de 
24.04.2015, conforme disposto no Edital GP nº 02/2015, da Presidência do 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região,  
RESOLVEM: Art. 1º A tramitação do processo judicial, a prática dos atos 
processuais e sua representação por meio eletrônico, nos termos da Lei nº 
11.419/2006 e da Resolução CSJT nº 136/2014, serão feitas exclusivamente 
por intermédio do Sistema Processo Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho 
– PJe-JT na Vara do Trabalho de Viamão a partir de 24.04.2015.  
§ 1º A regra prevista no caput não se aplica às ações ajuizadas até 23.04.2015.  
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§ 2º Aos processos que tramitarem por intermédio do Sistema Processo 
Judicial Eletrônico da Justiça do Trabalho – PJe-JT não se aplica o art. 2º, 
caput e parágrafo único, do Provimento Conjunto nº 05/2012, da Presidência e 
da Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 2º Os casos omissos serão resolvidos pela Corregedoria Regional.  
Art. 3º Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 

R E S O L U Ç Õ E S 

 

RESOLUÇÃO Nº 195, DE 2 DE MARÇO DE 2015 (DSJT de 04/03/2015). 
Edita a Instrução Normativa n° 37, que regulamenta procedimentos em caso de 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no âmbito dos TRTs, suscitado 
na forma do art. 896, § 4°, da CLT.  
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
em sessão ordinária hoje realizada, sob a Presidência do Excelentíssimo 
Senhor Ministro Antonio José de Barros Levenhagen, Presidente do Tribunal, 
presentes os Excelentíssimos Senhores Ministros Ives Gandra da Silva Martins 
Filho, Vice Presidente do Tribunal, João Oreste Dalazen, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Guilherme 
Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado, 
Augusto César Leite de Carvalho, Delaíde Alves Miranda Arantes, Hugo Carlos 
Scheuermann, Alexandre de Souza Agra Belmonte e o Excelentíssimo 
Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Aluísio Aldo da Silva Júnior, 
considerando a atual redação do art. 896, § 4°, da CLT, conferida pela Lei n° 
13.015/14, que autoriza o Tribunal Superior do Trabalho, constatando a 
existência de decisões atuais e conflitantes no âmbito do mesmo Tribunal 
Regional do Trabalho sobre o tema objeto do recurso de revista, a determinar o 
retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que proceda à uniformização da 
jurisprudência local, considerando a necessidade de regulamentar e 
uniformizar os procedimentos em caso de acolhimento de Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência no âmbito dos TRTs, suscitado na forma do 
art. 896, § 4°, da CLT, RESOLVE Aprovar a Instrução Normativa nº 37, nos 
seguintes termos:  
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 37/2015  
Regulamenta os procedimentos em caso de Incidente de Uniformização de 
Jurisprudência no âmbito dos TRTs, suscitado na forma do art. 896, § 4°, da 
CLT.  
Art. 1° Para efeito do Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) 
previsto nos §§ 4° e 5° do art. 896 da CLT, com a redação da Lei n° 13.015/14, 
considerar-se-á dissenso jurisprudencial sobre idêntica questão jurídica no 
âmbito do mesmo Tribunal Regional do Trabalho:  
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I - a discrepância subsistente de julgados entre órgãos fracionários da Corte, 
ainda que não uniformizada a matéria;  
II - a divergência subsistente de julgados entre órgão fracionário e o Tribunal 
Pleno ou o Órgão Especial em decisão uniformizadora, sumulada ou não, ainda 
que anterior à Lei n° 13.015/14.  
Art. 2° O Ministro Relator no Tribunal Superior Trabalho, ao decidir, 
monocraticamente, de ofício ou mediante provocação, pela suscitação de 
Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) no âmbito de Tribunal 
Regional do Trabalho, no caso do art. 896, § 4°, da CLT, além do 
sobrestamento do julgamento do recurso do caso concreto:  
I - determinará a devolução dos autos à Corte de origem, ainda que já 
suscitado IUJ sobre a mesma matéria no mesmo Tribunal em outro processo;  
II - expedirá imediatamente ofício ao Presidente do Tribunal Superior do 
Trabalho para que este dê ciência ao Presidente do Tribunal Regional do 
Trabalho, para os efeitos do art. 6°, bem assim aos demais Ministros da Corte; 
III - expedirá ofício ao Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência e de 
Precedentes Normativos do TST em que lhe dará ciência da decisão e 
informará: o Tribunal Regional do Trabalho, o número do processo, a classe e 
o tema objeto de IUJ; IV - determinará a publicação da decisão no DEJT. § 1° 
Os Ministros da Corte, cientes do ofício expedido pelo Ministro Presidente 
Tribunal Superior do Trabalho comunicando a suscitação de IUJ, suspenderão 
o julgamento de outros recursos de revista de sua relatoria, oriundos do mesmo 
Tribunal Regional do Trabalho, que versem sobre idêntica questão jurídica, e 
determinarão a devolução dos autos ao respectivo TRT, mediante decisão 
fundamentada, desde que tempestivo o recurso de revista, observadas as 
formalidades dos incisos II e III.  
§ 2° O IUJ somente será suscitado nos recursos de revista, inclusive aqueles 
oriundos dos agravos de instrumento providos.  
Art. 3° Até a implantação do banco de dados a que se refere o art. 7°, a 
Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos do TST organizará, 
manterá e atualizará, disponibilizado na intranet, registro dos Incidentes de 
Uniformização de Jurisprudência (IUJ) concernentes a cada Tribunal Regional 
do Trabalho, de que constarão os seguintes dados: 
I - classe e número do processo em que acolhida a suscitação de IUJ;  
II - Tribunal Regional do Trabalho de origem;  
III - tema(s) objeto de IUJ; 
IV - Ministro Relator;  
V - data da suspensão do julgamento do processo. 
Art. 4° A Secretaria-Geral-Judiciária do TST providenciará códigos de 
movimentação específicos para os processos remetidos e recebidos dos 
Tribunais Regionais do Trabalho em decorrência da decisão que deferiu a 
suscitação de Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ). 
Art. 5° O Presidente ou o Vice-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 
ciente do ofício da Presidência do Tribunal Superior do Trabalho aludido no art. 
2°, inciso II, antes de emitir juízo de admissibilidade em recurso de revista, 
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deverá suscitar Incidente de Uniformização de Jurisprudência em todos os 
outros processos que tratam da mesma matéria, enquanto não uniformizada a 
jurisprudência interna, e sobrestar a remessa ao TST dos respectivos autos até 
o julgamento do IUJ referente ao caso concreto e a reapreciação da questão no 
órgão fracionário prolator do acórdão originário recorrido.  
Art. 6° Julgado o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, o Presidente 
do Tribunal Regional do Trabalho comunicará imediatamente a decisão ao 
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho para ulterior ciência e 
providências de registro da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos.  
Art. 7° O Tribunal Superior do Trabalho, para efeito do disposto no art. 896, § 
4°, da CLT, instituirá o Banco Nacional de Jurisprudência Uniformizada - 
BANJUR, vinculado à Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos do TST, contendo, pelo menos, os registros referidos no art. 3°, as 
súmulas, orientações jurisprudenciais e teses jurídicas prevalecentes nos 
Tribunais Regionais do Trabalho. Parágrafo único. As informações contidas no 
BANJUR serão públicas, podendo o interessado acessá-las no sítio do Tribunal 
Superior do Trabalho na internet.  
Art. 8° No prazo de cinco dias, da publicação da presente Resolução, os 
Ministros que já acolheram Incidente de Uniformização de Jurisprudência (IUJ) 
expedirão os ofícios a que alude o art. 2 °, incisos II e III.  
Publique-se.  
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN Presidente do Tribunal 
Superior do Trabalho 
 
RESOLUÇÃO CSJT Nº 147/2015 (DEJT de 10/03/2015) Regulamenta os 
critérios para a concessão da licença para capacitação, de que trata o art. 87 
da Lei nº 8.112/1990, aos servidores do Judiciário do Trabalho de primeiro e 
segundo graus.  
O CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, em sessão ordinária 
hoje realizada, sob a presidência do Ex.mo Conselheiro Ministro Antonio José 
de Barros Levenhagen, presentes os Ex.mos Conselheiros Ministros João 
Batista Brito Pereira, Maria de Assis Calsing e Dora Maria da Costa, os Ex.mos 
Conselheiros Desembargadores David Alves de Mello Júnior, Elaine Machado 
Vasconcelos, Maria Doralice Novaes, Carlos Coelho de Miranda Freire e Altino 
Pedrozo dos Santos, o Ex.mo Subprocurador-Geral do Trabalho, Dr. Aluísio 
Aldo da Silva Júnior, e o Ex.mo Presidente da ANAMATRA, Juiz Paulo Luiz 
Schmidt, Considerando a competência do Conselho Superior da Justiça do 
Trabalho para expedir normas gerais de procedimento relacionadas à gestão 
de pessoas no âmbito da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
conforme dispõe o art. 12, inciso II, do seu Regimento Interno; Considerando a 
necessidade de dar tratamento uniforme ao disposto no art. 87 da Lei nº 
8.112/1990; Considerando a decisão proferida pelo Plenário do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho nos autos do Processo CSJT-PP- 12756-
31.2014.5.90.0000,  
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RESOLVE:  
Art. 1º Ficam regulamentados os critérios para a concessão da licença para 
capacitação profissional aos servidores do Judiciário do Trabalho de primeiro e 
segundo graus.  
Art. 2º Após cada quinquênio de efetivo exercício no serviço público federal, o 
servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do 
cargo efetivo com a respectiva remuneração, por até três meses, para 
participar de ações de capacitação profissional.  
§ 1º Considera-se ação de capacitação profissional todo evento, presencial ou 
a distância, relacionado às áreas de interesse do Poder Judiciário da União, 
que contribui para o desenvolvimento profissional do servidor e que esteja 
relacionado às atribuições do seu cargo efetivo, do cargo em comissão ou da 
função comissionada que exerce, ou da sua unidade de lotação.  
§ 2º O interesse da Administração é definido pela possibilidade de 
aproveitamento do conteúdo do curso para a melhoria do desempenho das 
atribuições do servidor ou para o incremento de sua produtividade.  
§ 3º A licença para capacitação pode destinar-se ainda à realização de 
pesquisa ou ao levantamento de informações para a elaboração de monografia 
de graduação ou pós-graduação lato sensu e de dissertação ou tese de pós-
graduação stricto sensu do servidor.  
§ 4º Os cursos preparatórios para concurso público, bem como aqueles que 
possuem carga horária semanal inferior a 15 (quinze) horas-aula ou em finais 
de semana, exclusivamente, não serão considerados como ações de 
capacitação para fins de concessão da licença de que trata esta Resolução. 
Art. 3º A licença para capacitação deve ser usufruída durante o quinquênio 
subsequente ao da aquisição, vedada sua acumulação. Parágrafo único. As 
faltas injustificadas e os afastamentos que não caracterizem efetivo exercício 
durante o período de aquisição da licença retardarão a sua concessão na 
proporção de um dia para cada falta ou dia de afastamento.  
Art. 4º O período da licença para capacitação é considerado como de efetivo 
exercício e será contado em dias, considerando mês o período de 30 dias.  
§ 1º A licença poderá ser parcelada em períodos correspondentes à duração 
dos cursos escolhidos, observado o limite de três meses.  
§ 2º Na hipótese de parcelamento, os períodos não poderão ser inferiores a 
cinco dias, incluído o prazo para deslocamento, quando for o caso.  
§ 3° O intervalo entre os períodos fracionados não poderá ser inferior a quinze 
dias de efetivo exercício.  
Art. 5º O servidor interessado na licença deverá, com antecedência mínima de 
30 dias do seu início, apresentar requerimento à autoridade competente do 
Tribunal, acompanhado de documentação contendo as seguintes informações: 
I – conteúdo programático do evento, com tradução para a língua portuguesa, 
quando for o caso;  
II - carga horária, período, local de realização e entidade promotora do evento; 
III - manifestação fundamentada da chefia imediata;  
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IV - declaração de aprovação em processo seletivo para ingresso em curso de 
pós-graduação stricto sensu, mestrado ou doutorado; e  
V – declaração do orientador/coordenador do curso de que está na fase, etapa 
ou período em que se faz necessário realizar a pesquisa ou o levantamento de 
informações para a elaboração de monografia de graduação ou pós-graduação 
lato sensu e de dissertação ou tese de pós-graduação stricto sensu, na 
hipótese prevista no § 3º do art. 2º.  
Art. 6º Incumbe às áreas de gestão de pessoas dos Tribunais Regionais do 
Trabalho instruir o pedido, levando-se em consideração:  
I – o atendimento dos requisitos temporais;  
II – a correlação do evento de capacitação com as áreas de interesse do Poder 
Judiciário da União;  
III – a pertinência do conteúdo programático com as atribuições do cargo 
efetivo ou com as atividades desempenhadas pelo servidor quando no 
exercício de cargo em comissão ou função comissionada, ou com as 
atribuições da unidade de lotação do servidor; e  
IV – o quantitativo de servidores em gozo simultâneo da licença para 
capacitação.  
Art. 7º O número de servidores em gozo simultâneo da licença para 
capacitação não poderá ser superior a 10% (dez por cento) da respectiva 
unidade de lotação. Parágrafo único. Nas unidades em que este quantitativo 
não puder ser observado, devido ao número reduzido de servidores, a decisão 
quanto ao quantitativo de servidores em gozo simultâneo da licença ficará a 
critério da chefia, que observará o mínimo necessário para a manutenção do 
planejamento e realização das atividades de sua lotação.  
Art. 8º Se o quantitativo de servidores que requererem a licença, na mesma 
data e para o mesmo período, superar o limite estabelecido no art. 7º, terá 
preferência, pela ordem:  
I – o que estiver decaindo do direito à licença;  
II – o que obtiver maior média nas duas últimas avaliações de desempenho;  
III – o que contar com maior tempo de serviço na unidade de lotação, ao tempo 
em que apresentar o requerimento;  
IV – o que contar com mais tempo de serviço na Justiça do Trabalho. Parágrafo 
único. O servidor já beneficiado pelo critério de desempate a que se refere o 
caput deste artigo não poderá novamente ter preferência sobre os demais 
concorrentes na concessão da licença imediatamente posterior.  
Art. 9º Quando da concessão da licença para capacitação, o servidor deverá 
declarar ciência das condições previstas no art. 13.  
Art. 10. Ao servidor em licença para capacitação fica assegurada a 
remuneração integral, inclusive a correspondente ao cargo em comissão ou 
função comissionada que ocupa, se for o caso.  
Art. 11. O servidor em estágio probatório que possuir cinco anos de efetivo 
exercício no serviço público federal somente poderá usufruir a licença para 
capacitação após a aprovação no referido estágio.  
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Art. 12. Compete ao Presidente do Tribunal, ou a quem este delegar 
competência, autorizar a concessão da licença para capacitação.  
Art. 13. O servidor deverá apresentar à unidade de gestão de pessoas, no 
prazo máximo de 30 dias, contados do término da licença, certificado ou 
declaração de conclusão da ação de capacitação expedida pela instituição 
promotora.  
§ 1º Na hipótese da licença prevista no § 3º do art. 2º, o servidor deverá 
apresentar, no mesmo prazo citado no caput, relatório das atividades 
desenvolvidas, devidamente endossado pelo orientador/coordenador do 
respectivo curso.  
§ 2º O prazo a que se refere o caput poderá ser prorrogado por igual período 
mediante justificativa fundamentada do servidor.  
§ 3º Na hipótese de impossibilidade de concluir o evento objeto da licença, o 
servidor deverá requerer, mediante justificativa fundamentada, a interrupção ou 
suspensão da licença, com o retorno imediato ao trabalho, sem perder o direito 
ao gozo do período restante. 
§ 4º A ausência de comprovação de que trata o caput e o § 1º ou a não 
aceitação da justificativa a que se refere o § 3º ensejarão a instauração de 
sindicância para a apuração de infração disciplinar, nos termos da legislação 
vigente.  
Art. 14. Os custos decorrentes da participação nos eventos de que trata esta 
Resolução serão de exclusiva responsabilidade do servidor.  
Art. 15. É vedada a concessão da licença para capacitação a servidor titular, 
exclusivamente, de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a 
Administração Pública.  
Art. 16.O servidor requisitado, removido ou em exercício provisório deverá 
requerer a concessão da licença de que trata esta Resolução no órgão de 
origem, após prévia manifestação favorável do Tribunal de exercício quanto à 
conveniência e oportunidade da licença.  
Art. 17. A conclusão do evento somente dará ensejo ao Adicional de 
Qualificação após a averbação do certificado para essa finalidade.  
Art. 18. Casos omissos serão dirimidos pela Presidência do Tribunal.  
Art. 19. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 27 de fevereiro de 2015.  
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN Presidente do 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

P R O V I M E N T O S                                                                                                                                      

 
PROVIMENTO CGJT Nº 01/2015 (DEJT de 27/03/2015). Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da publicação, em local de destaque, dos relatórios de 
produção das varas do trabalho, dos tribunais regionais e dos magistrados de 
1º e de 2º graus nos sites dos tribunais regionais do trabalho na internet.  
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O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
das atribuições que lhe são conferidas pelos arts. 6º, inc. V, do Regimento 
Interno da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e 39 do Regimento 
Interno do Tribunal Superior do Trabalho,  
Considerando os princípios da transparência, da publicidade e da moralidade, 
que informam a Administração Pública;  
Considerando a necessidade de disponibilizar dados atualizados sobre a 
produtividade dos magistrados de 2º grau, para atendimento ao disposto no art. 
37, caput, da LOMAN, bem como a imperatividade de dar tratamento uniforme 
ao 1º grau; 
Considerando a determinação de “disponibilizar mensalmente a produtividade 
dos magistrados no portal do tribunal”, constante da Meta 7/2010 do Conselho 
Nacional de Justiça;  
Considerando, por fim, estar consolidado o sistema e-Gestão, fonte oficial de 
controle estatístico-processual do movimento judiciário e de atuação 
jurisdicional da Justiça do Trabalho;  
R E S O L V E  
Art. 1º. Os tribunais regionais do trabalho divulgarão, em local de destaque, os 
relatórios de produção mensal dos magistrados de 1º e de 2º graus nos 
respectivos sites na internet.  
§ 1º Os relatórios, em formato pdf, deverão ser extraídos do sistema e-Gestão 
e disponibilizados mediante links a partir de banner próprio de cada tribunal 
regional, intitulado “Produção dos Magistrados”.  
§ 2º Os relatórios de que trata o parágrafo anterior serão os disponíveis nas 
subpastas “Transparência” e “Produção” do sistema e-Gestão, sendo:  
I – Para o 1º grau:  
a) Varas do trabalho - conhecimento;  
b) Varas do trabalho - execução;  
c) Juízes - conhecimento;  
d) Juízes - execução.  
II – Para o 2º grau:  
a) Tribunal;  
b) Magistrados.  
Art. 2º. Os relatórios deverão estar disponíveis, mensalmente, nos respectivos 
sites dos tribunais regionais do trabalho, no decorrer do mês subsequente 
àquele em referência, devendo ser mantidos os anteriores, organizados por 
ano e mês.  
Art. 3º. Insira-se o teor do presente Provimento na Consolidação dos 
Provimentos da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho.  
Art. 4º. Este Provimento entra em vigor na data de sua publicação.  
Publique-se.  
Dê-se ciência aos Desembargadores Presidentes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho e aos Corregedores Regionais, mediante ofício, do inteiro teor deste 
Provimento.  
Brasília, 27 de março de 2015.  
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Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho 
 
PROVIMENTO CONJUNTO Nº 1, DE 27 DE MARÇO DE 2015 (DEJT de 
30/03/2015). Regulamenta, no âmbito da Justiça do Trabalho da 4ª Região, a 
utilização dos sistemas que integram a Central de Serviços Eletrônicos 
Compartilhados dos Registradores de Imóveis.  
A PRESIDENTE E A CORREGEDORA REGIONAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,  
CONSIDERANDO o que estabelece o Provimento nº 39, de 25 de julho de 
2014, da Corregedoria Nacional de Justiça, que dispõe sobre a instituição e o 
funcionamento da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, 
destinada a recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis 
não individualizados;  
CONSIDERANDO o que estabelece o Termo de Acordo de Cooperação 
Técnica nº 083/2010, de 14 de junho de 2010, celebrado entre o Conselho 
Nacional de Justiça, a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo 
e o Instituto de Registro Imobiliário do Brasil, o qual dispõe sobre a permissão 
de acesso ao Sistema de Penhora Eletrônica de Imóveis (Penhora Online);  
CONSIDERANDO o que estabelece o Processo Administrativo nº 0003244-
13.2014.5.04.0000;  
CONSIDERANDO o que estabelece o Termo de Adesão para Intercâmbio de 
Informações Eletrônicas, de 6 de fevereiro de 2015, celebrado entre a 
Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo e o Tribunal Regional 
do Trabalho da 4ª Região, que dispõe sobre o acesso e a utilização da Central 
Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB, do Sistema de Penhora 
Eletrônica de Imóveis (Penhora Online) e dos demais serviços eletrônicos 
disponibilizados pela Central Registradores de Imóveis, relacionados com os 
Cartórios de Registro de Imóveis integrados aos referidos sistemas,  
RESOLVEM:  
Art. 1º As pesquisas visando à identificação de titularidade de bens imóveis, as 
solicitações e/ou requisições de informações e certidões digitais, o envio de 
mandados judiciais e certidões para inscrições de penhoras, arrestos e 
sequestros, bem como o recebimento das respectivas respostas, quando 
relacionados a bens imóveis matriculados em Cartórios de Registro de Imóveis 
integrados aos serviços eletrônicos disponibilizados pela Central Registradores 
de Imóveis, far-se-ão exclusivamente por meio eletrônico, mediante 
preenchimento de formulário específico, disponível no sistema Penhora Online 
(https://www.oficioeletronico.com.br/PenhoraOnline).  
Parágrafo único. A utilização do sistema mencionado no caput deste artigo 
deverá observar os requisitos previstos na cláusula terceira do Termo de 
Adesão para Intercâmbio de Informações Eletrônicas, de 6 de fevereiro de 
2015, celebrado entre a Associação dos Registradores Imobiliários de São 
Paulo e o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região.  

https://www.oficioeletronico.com.br/PenhoraOnline


                    PODER JUDICIÁRIO FEDERAL 

                   TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO 
 
 
 
 

33 
 

Art. 2º O cadastramento, o cancelamento e o envio das ordens de 
indisponibilidade de bens decretadas em processos judiciais, quando 
relacionados a bens imóveis indistintos (não determinados), bem como a 
consulta sobre a existência de ordens de indisponibilidade, far-se-ão 
exclusivamente por meio eletrônico, pelo sistema Central Nacional de 
Indisponibilidade de Bens – CNIB (https://www.indisponibilidade.org.br).  
§ 1º As determinações de inscrição e do respectivo cancelamento de ordens de 
indisponibilidade, quando relacionadas a bens imóveis específicos e 
individualizados, continuarão sendo enviadas diretamente ao Oficial de 
Registro de Imóveis competente.  
§ 2º Paralelamente à forma prevista no caput, poderão ser enviadas 
diretamente ao Oficial de Registro de Imóveis competente as determinações de 
cancelamento de ordens de indisponibilidade sobre bens imóveis específicos e 
individualizados, quando a sua inscrição decorrer da decretação de 
indisponibilidade sobre bens imóveis indistintos (não determinados).  
Art. 3º O acesso aos sistemas referidos nos artigos anteriores deverá ser 
efetuado exclusivamente por magistrados e/ou servidores cadastrados pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, observados os parâmetros 
definidos nas cláusulas segunda e quarta do Termo de Adesão para 
Intercâmbio de Informações Eletrônicas, de 6 de fevereiro de 2015, celebrado 
entre a Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo e o Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região.  
Art. 4º Este Provimento Conjunto entra em vigor na data de sua publicação.  
CLEUSA REGINA HALFEN Presidente do TRT da 4ª Região/RS  
BEATRIZ RENCK Corregedora do TRT da 4ª Região/RS 
 

E D I T A I S                                                                                                                                         

 

EDITAL DE CORREIÇÃO ORDINÁRIA TRT DA 4ª REGIÃO (DEJT de 
27/03/2015). 
O MINISTRO CORREGEDOR-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, FAZ SABER a quantos o presente 
Edital virem ou dele tiverem conhecimento que, no período de 15 a 19 de junho 
de 2015, será realizada Correição Ordinária no Tribunal Regional do Trabalho 
da 4ª Região, Av. Praia de Belas, 1100 Porto Alegre, RS –para o que ficam 
cientificados os Desembargadores do Tribunal e juízes convocados, tudo de 
acordo com o artigo 9º, parágrafo único, do Regimento Interno desta 
Corregedoria-Geral.  
FAZ SABER, ainda, que estará à disposição dos interessados, 
preferencialmente, no dia 16 de junho de 2015, das 9h às 16h, na sede do 
Tribunal Regional. E, para que seja levado ao conhecimento de todos, expede 
o presente Edital, que será publicado no Diário Eletrônico da Justiça do 

https://www.indisponibilidade.org.br/
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Trabalho e no Diário da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 
4ª Região, bem como afixado na sede do Tribunal Regional.  
Brasília, 27 de março de 2015.  
Ministro JOÃO BATISTA BRITO PEREIRA Corregedor-Geral da Justiça do 
Trabalho 
 

A T O S                                                                                                                                         

 
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL No - 9, DE 
2015 (DOU de 25/03/2015). 
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que 
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos 
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 664, de 30 de 
dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e 
ano, em Edição Extra, que "Altera as Leis no 8.213, de 24 de julho de 1991, nº 
10.876, de 2 junho de 2004, nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a Lei nº 
10.666, de 8 de maio de 2003", tem sua vigência prorrogada pelo período de 
sessenta dias.  
Congresso Nacional, 24 de março de 2015  
Senador RENAN CALHEIROS  
Presidente da Mesa do Congresso Nacional  
 
ATO DO PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL No - 10, DE 
2015 (DOU de 25/03/2015). 
O PRESIDENTE DA MESA DO CONGRESSO NACIONAL, cumprindo o que 
dispõe o § 1º do art. 10 da Resolução nº 1, de 2002-CN, faz saber que, nos 
termos do § 7º do art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 32, de 2001, a Medida Provisória nº 665, de 30 de 
dezembro de 2014, publicada no Diário Oficial da União no mesmo dia, mês e 
ano, em Edição Extra, que "Altera a Lei no 7.998, de 11 de janeiro de 1990, 
que regula o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e institui o 
Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, altera a Lei no 10.779, de 25 de 
novembro de 2003, que dispõe sobre o seguro desemprego para o pescador 
artesanal, e dá outras providências", tem sua vigência prorrogada pelo período 
de sessenta dias.  
Congresso Nacional, 24 de março de 2015  
Senador RENAN CALHEIROS  
Presidente da Mesa do Congresso Nacional 
 
ATO CSJT.GP.SG.CGPES Nº 67/2015 (DEJT de 30/03/2015). Altera a 
Resolução CSJT N.º 124, de 28 de fevereiro de 2013, que regulamenta a 
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concessão de diárias e a aquisição de passagens aéreas no âmbito da Justiça 
do Trabalho de primeiro e segundo graus.  
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições regimentais,  
Considerando o contido na Resolução do Supremo Tribunal Federal nº 545, de 
22 de janeiro de 2015;  
Considerando o Ato GDGSET.GP n.º 137, de 19 de março de 2015, do 
Tribunal Superior do Trabalho;  
Considerando o contido na INFORMAÇÃO n.º 36/2015 – CSJT.CFIN, inserida 
nos autos do Processo Administrativo TST nº 500.540/2013-2,  
R E S O L V E, ad referendum:  
Art. 1º O artigo 5º da Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
acrescido dos §§ 3º a 6º, com a seguinte redação:  
“Art. 5º .................. ...........................  
§3º Considera-se, ainda, assistência direta, para os fins deste artigo, a 
atividade de segurança pessoal de magistrado efetivada por servidor ocupante 
de cargo com essa atribuição.  
§ 4º O magistrado deverá estar presente no local do destino para assistência 
direta, excluindo-se dessas atividades quaisquer outras relacionadas à 
preparação, montagens ou apoio na realização de eventos de qualquer 
natureza.  
§ 5º O servidor que se deslocar em equipe de trabalho receberá diária 
equivalente ao maior valor pago entre os demais servidores membros da 
equipe.  
§ 6º Considera-se equipe de trabalho a instituída por ato do Presidente do 
Tribunal, para a realização de missões institucionais específicas.”  
Art. 2º O caput do artigo 6º da Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 “Art. 6º Os valores máximos das diárias são os definidos no Anexo I desta 
Resolução.”  
Art. 3º O artigo 6º da Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
acrescido dos §§ 3º a 5º, com as seguintes redações:  
“Art. 6º .................. ...........................  
§ 3º O servidor que se deslocar de sua sede em período superior a 7 (sete) 
dias perceberá diária correspondente a 60% (sessenta por cento) do valor 
fixado. 
§ 4º O disposto no parágrafo anterior aplica-se aos deslocamentos para o 
desempenho de atividades de mesma finalidade e na mesma localidade, bem 
como as instituídas por ato administrativo.  
§ 5º Considera-se prorrogação, para os efeitos da contagem de 7 (sete) dias 
prevista no § 3º, a interrupção da percepção por período inferior a 4 (quatro) 
dias.”  
Art. 4º A Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a vigorar acrescida dos 
artigos 6º-A e 6º-B, com as seguintes redações:  
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“Art. 6º-A. Aplica-se o disposto nesta Resolução ao magistrado ou servidor com 
deficiência ou com mobilidade reduzida em viagem a serviço ou quando 
convocado para perícia médica oficial, bem como ao seu acompanhante.  
§ 1º A concessão de diárias para o acompanhante será autorizada a partir do 
resultado de perícia médica oficial, que ateste a necessidade de o magistrado 
ou servidor ser acompanhado no seu deslocamento.  
§ 2º A perícia de que trata o § 1º deste artigo terá validade máxima de cinco 
anos, podendo ser revista a qualquer tempo, de ofício ou mediante 
requerimento.  
§ 3º O valor da diária do acompanhante será idêntico ao da diária estipulada 
para o respectivo magistrado ou servidor.  
§ 4º O magistrado ou servidor com deficiência ou com mobilidade reduzida, 
bem como os convocados para perícia médica oficial, poderá indicar o seu 
acompanhante, fornecendo as informações necessárias para os trâmites 
administrativos pertinentes à concessão de diárias.  
Art. 6º-B. Aplica-se o disposto nesta Resolução aos magistrados ou servidores 
que tenham que se deslocar em decorrência de exames médicos periódicos 
solicitados por órgão da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus.”  
Art. 5º O artigo 11 da Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
acrescido do inciso III, com a seguinte redação:  
“Art. 11. ................. ...........................  
III - quando a proposta de concessão de diárias for autorizada com menos de 
três dias de antecedência, caso em que poderão ser processadas no decorrer 
do afastamento.”  
Art. 6º O artigo 15 da Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
“Art. 15. A pessoa física que se deslocar de seu domicílio para outra cidade a 
fim de prestar serviços não remunerados a Tribunal Regional do Trabalho fará 
jus a diárias e passagens, na qualidade de colaborador ou colaborador 
eventual.  
§ 1º Para os efeitos deste artigo, considera-se:  
I - colaborador eventual: a pessoa física sem vínculo funcional com a 
administração pública, em qualquer de suas esferas, inclusive os aposentados;  
II – colaborador: a pessoa física vinculada à administração pública, mas que 
não faça parte do quadro de pessoal do órgão concedente de diárias e 
passagens.  
§ 2º O magistrado ou servidor da administração pública federal, na qualidade 
de colaborador, fará jus a passagens e diárias nos valores constantes da tabela 
do Anexo I desta Resolução, mediante correlação entre o cargo ou função 
exercida e os estabelecidos no âmbito da Justiça do Trabalho, correndo essas 
despesas à conta do órgão interessado.  
§ 3º O valor da diária do colaborador eventual será estabelecido pela 
autoridade responsável, segundo o nível de equivalência entre o serviço ou a 
atividade desenvolvida com as dos cargos ou funções constantes do Anexo I 
desta resolução.  
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§ 4º Aplica-se ao colaborador e ao colaborador eventual o disposto no § 3º do 
art. 6º desta Resolução.” 
Art. 7º A artigo 21 da Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
acrescido dos §§ 1º a 10, com a seguinte redação:  
“Art. 21. ................. ...........................  
§ 1º Excepcionalmente, no caso de viagem de magistrados, poderá ser emitida 
passagem com tarifa não promocional, desde que comprovada a efetiva 
necessidade.  
§ 2º No caso de viagem de magistrados, será permitida, eventualmente, a 
remarcação do voo, na mesma classe do bilhete adquirido (executiva ou 
econômica), com tarifa superior àquela emitida originariamente, desde que 
comprovada a efetiva necessidade.  
§ 3º No caso tipificado no § 2º deste artigo, os magistrados deverão 
complementar o pagamento do preço do bilhete e demais valores adicionais 
decorrentes da remarcação, que lhes serão ressarcidos, posteriormente, pelo 
respectivo órgão que adquiriu a passagem aérea.  
§ 4º É vedada a aquisição de passagens mediante a utilização de cartão de 
crédito corporativo, quando não houver saldo suficiente para o atendimento da 
despesa na correspondente nota de empenho, devendo essa forma de 
pagamento ser regulada pela autoridade competente.  
§ 5º As viagens a serviço no país de magistrados e servidores, custeadas com 
recursos do orçamento da Justiça do Trabalho de primeiro e segundo graus, 
serão realizadas utilizando-se a categoria de transporte aéreo da classe 
econômica.  
§ 6º Nas viagens ao exterior, a categoria de transporte aéreo a ser utilizada 
será a seguinte:  
I - classe executiva, para os magistrados da Justiça do Trabalho de primeiro e 
segundo graus, e servidor ocupante de cargo em comissão, nível CJ-4; e  
III - classe econômica ou turística, para os servidores.  
§ 7º Nas viagens ao exterior, poderá ser concedida ao servidor passagem de 
classe executiva nos trechos em que o tempo de voo entre o último embarque 
no território nacional e o destino for superior a oito horas.  
§ 8º Emitidas as passagens, a solicitação para alterar data ou horário da 
viagem será processada sem ônus para o beneficiário nos casos em que a 
programação do serviço for alterada por motivo de força maior ou caso fortuito 
ou por interesse da Administração, justificados no pedido de alteração.  
§ 9º Caso a solicitação para alterar data ou horário da viagem não se enquadre 
nas hipóteses mencionadas no parágrafo anterior, o pedido de alteração 
poderá ser processado e as despesas adicionais decorrentes da remarcação 
da passagem deverão ser ressarcidas ao Tribunal pelo beneficiário.  
§ 10. O beneficiário deverá ressarcir o Tribunal dos valores decorrentes do 
cancelamento da viagem ou não comparecimento ao embarque (noshow) que 
deixarem de ser reembolsados, salvo comprovada ocorrência de caso fortuito, 
força maior ou interesse da administração.”  
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Art. 8º O caput e os §§ 1º e 2º do artigo 22 da Resolução CSJT n.º 124, de 
28/2/2013, passam a vigorar com a seguinte redação:  
“Art. 22. Poderão ser emitidas passagens, sem prejuízo das diárias, nas 
modalidades rodoviária, ferroviária ou hidroviária, tipo leito, quando:  
I - não houver disponibilidade de transporte aéreo regular no trecho pretendido; 
II - não houver disponibilidade de transporte aéreo regular na data desejada;  
III - o beneficiário indicar esses meios de transporte na solicitação de diárias, 
de maneira justificada, a critério da Administração.  
§ 1º No interesse da administração, nas viagens a serviço, poderá haver 
ressarcimento de despesa com transporte, quando for utilizado meio próprio de 
locomoção, em valores equivalentes, para cada quilômetro percorrido, a 0,12% 
(doze centésimos por cento) do valor básico da diária nacional do cargo de 
Analista Judiciário, tomado como parâmetro único para servidores e 
magistrados, após verificada a compatibilidade com o trecho percorrido, ida e 
volta, na rota rodoviária de menor percurso.  
§ 2º Para efeito do parágrafo anterior, considera-se meio próprio de locomoção 
o veículo automotor particular utilizado à conta e risco do magistrado ou do 
servidor, não fornecido pela administração e não disponível à população. 
...........................”  
Art. 9º Ficam revogados os incisos I e II do art. 6º e o § 3º do art. 22 da 
Resolução CSJT n.º 124, de 28/2/2013.  
Art. 10. O Anexo I da Resolução CSJT nº 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
na forma do Anexo I deste Ato.  
Art. 11. O Anexo II da Resolução CSJT nº 124, de 28/2/2013, passa a vigorar 
na forma do Anexo II deste Ato.  
Art. 12. Os Tribunais Regionais do Trabalho deverão, no prazo de 30 (trinta) 
dias a contar do referendo pelo Plenário, adequar seus regulamentos ao 
disposto neste Ato.  
Art. 13. Republique-se a Resolução CSJT nº 124, de 28/2/2013, consolidando 
as alterações promovidas por este Ato.  
Art. 14. Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.  
Brasília, 30 de março de 2015.  
Ministro ANTONIO JOSÉ DE BARROS LEVENHAGEN  
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
 

S Ú M U L A S   V I N C U L A N T E S                                                                                                                                        

 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SÚMULAS VINCULANTES (DOU de 20 
de março DE 2015).  
Em sessão de 11 de março de 2015, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006: 
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Súmula vinculante nº 38 - É competente o Município para fixar o horário de 
funcionamento de estabelecimento comercial.  
Precedentes: ADI 3.691/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 
09/05/2008; ADI 3.731-MC/PI, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 
11/10/2007; RE 237.965/SP, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 
31/03/2000; RE 189.170/SP, Rel. originário Min. Marco Aurélio, Red. para o 
acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 08/08/2003; AI 694.033-
AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 09/08/2013; AI 
629.125-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 13/10/2011; AI 
565.882-AgR/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 
31/08/2007; AI 413.446-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira 
Turma, DJ de 16/04/2004; RE 321.796- AgR/SP, Rel. Min. Sydney Sanches, 
Primeira Turma, DJ de 29/11/2002; AI 297.835-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, Primeira Turma, DJ de 03/05/2002; AI 330.536-ED/SP, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 03/05/2002; AI 274.969- AgR/SP, 
Rel. Min. Ellen Gracie, Primeira Turma, DJ de 26/10/2001; RE 274.028/SP, Rel. 
Min. Moreira Alves, Primeira Turma, DJ de 10/08/2001; AI 622.405-AgR/MG, 
Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, DJ de 15/06/2007; RE 441.817-AgR/SP, 
Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ de 24/03/2006; AI 481.886-
AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 01/04/2005; AI 
310.633-AgR/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, Segunda Turma, DJ de 
31/08/2001; RE 252.344-AgR/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, 
DJ de 21/09/2001; RE 285.449-AgR/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda 
Turma, DJ de 08/06/2001; RE 174.645/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda 
Turma, DJ de 27/02/1998; RE 203.358- AgR/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
Segunda Turma, DJ de 29/08/1997.  
Legislação: Constituição Federal, artigo 30, inciso I; Súmula 645 do Supremo 
Tribunal Federal.  
Brasília, 18 de março de 2015.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  
Presidente  
 
Em sessão de 11 de março de 2015, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  
Súmula vinculante nº 39 - Compete privativamente à União legislar sobre 
vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros 
militar do Distrito Federal.  
Precedentes: ADI 3.791/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 
27/08/2010; ADI 3.601/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 
21/08/2009; ADI 2.102/DF, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe de 
21/08/2009; ADI 1.045/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 
12/06/2009; ADI 3.817/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 
03/04/2009; ADI 3.756/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe de 
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19/10/2007; ADI 1.136/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, DJ de 
13/10/2006; ADI 2.988/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJ de 
26/03/2004; ADI 2.881/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 
02/04/2004; ADI 2.752-MC/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJ 
de 23/04/2004; ADI 1.359/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 
11/10/2002; ADI 1.475/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 
04/05/2001; RE 241.494/DF, Rel. orig. Min. Octavio Gallotti, Rel. para o 
acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 14/11/2002; SS 1.154-
AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 06/06/1997; SS 
846-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 08/11/1996; 
ADI 1.359- MC/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 26/04/1996; 
ADI 1.291-MC/DF, Rel. Min. Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 16/05/2003; 
AI 206.761-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 
05/02/1999; AI 587.045-AgR/DF, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 
de 16/02/2007; RE 207.440/DF, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 
17/10/1997; RE 648.946-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe de 
19/10/2012; RE 549.031- AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 
15/08/2008.  
Legislação: Constituição Federal, artigo 21, inciso XIV; Súmula 647 do 
Supremo Tribunal Federal.  
Brasília, 18 de março de 2015.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  
Presidente  
 
Em sessão de 11 de março de 2015, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  
Súmula vinculante nº 40 - A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, 
IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo.  
Precedentes: RE 495.248-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 
26/08/2013; AI 706.379-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 
19/06/2009; AI 731.640-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJe de 
28/08/2009; AI 654.603-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, 
DJe de 13/06/2008; AI 657.925-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª 
Turma, DJ de 14/09/2007; AI 609.978-AgR/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
1ª Turma, DJ de 16/02/2007; AI 499.046-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, 1ª 
Turma, DJ de 08/04/2005; RE 175.438-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª 
Turma, DJ de 26/09/2003; AI 339.060-AgR/RS, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª 
Turma, DJ de 30/08/2002; RE 222.331/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, 
DJ de 06/08/1999; RE 193.174/SP, Rel. Min. Octavio Gallotti, 1ª Turma, DJ de 
09/06/2000; RE 173.869/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 
19/09/1997; AI 672.633- AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 
30/11/2007; RE 176.533-AgR/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 
16/05/2008; AI 612.502-AgR/RS, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
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23/02/2007; RE 461.451-AgR/SP, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
05/05/2006; AI 476.877-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 
03/02/2006; RE 224.885-AgR/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 
06/08/2004; RE 302.513-AgR/DF, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
31/10/2002; AI 351.764-AgR/MA, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de 
01/02/2002; AI 313.887- AgR/DF, Rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 
08/06/2001; RE 196.110/SP, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. para acórdão 
Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 20/08/1999; RE 171.905-AgR/SP, Rel. 
Min. Néri da Silveira, 2ª Turma, DJ de 22/05/1998; RE 195.885/DF, Rel. orig. 
Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, DJ de 
17/09/1999; RE 198.092/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
11/10/1996.  
Legislação: Constituição Federal, artigo 8º, inciso IV; Súmula 666 do Supremo 
Tribunal Federal.  
Brasília, 18 de março de 2015.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  
Presidente  
 
Em sessão de 11 de março de 2015, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006:  
Súmula vinculante nº 41 - O serviço de iluminação pública não pode ser 
remunerado mediante taxa.  
Precedentes: RE 573.675/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, 
DJe de 22/05/2009; RE 233.332/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ 
de 14/05/1999; AI 588.248- AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 
29/03/2012; AI 644.088-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 
18/05/2011; AI 630.498-AgR/MG, Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 
26/06/2009; AI 502.557-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma DJe de 
12/12/2008; RE 410.954-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 
de 31/08/2007; AI 481.619-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 
20/04/2007; AI 470.575- AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 
de 09/03/2007; AI 527.854-AgR/RJ, Rel. Min Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 
16/02/2007; AI 566.965-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 
de 16/02/2007; AI 618.121-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, 
DJ de 16/02/2007; AI 486.301-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª 
Turma, DJ de 16/02/2007; RE 458.933- AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 
1ª Turma , DJ de 09/02/2007; AI 346.772-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, 1ª Turma, DJ de 09/02/2007; AI 513.465-AgR/RJ, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 09/02/2007; AI 542.380-AgR/RJ, Rel. 
Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07/12/2006; AI 457.657-AgR/RJ, 
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 07/12/2006; AI 463.910- 
AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 08/09/2006; AI 542.122-
AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 22/09/2006; AI 583.057-
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AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 16/06/2006; AI 516.410-
ED/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 02/06/2006; AI 470.434-
AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 06/11/2006; AI 501.679-
AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 14/10/2005; RE 
403.613- AgR/RJ, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 28/04/2006; AI 
512.729-AgR/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 1ª Turma, DJ de 09/12/2005; AI 
501.706-AgR/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 06/05/2005; 
AI 518.827-AgR/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 
18/03/2005; RE 345.416-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 
04/02/2005; AI 474.335- AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 
04/02/2005; AI 470.599-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ de 
26/11/2004; AI 477.132-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 
17/09/2004; AI 478.398-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, DJ de 
17/09/2004; RE 234.605/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 
01/12/2000; AI 595.728-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 
27/08/2010; AI 479.587-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 
de 20/03/2009; AI 635.933-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 
de 18/04/2008; AI 598.021- AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 
de 19/10/2007; AI 634.030-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJe de 
28/09/2007; RE 510.336-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
11/05/2007; AI 623.838-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
11/05/2007; AI 560.359-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ de 
27/04/2007; AI 438.366-AgR-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
30/03/2007; AI 612.075-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
02/03/2007; AI 592.861-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
01/12/2006; RE 489.428-AgR/RJ, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
01/12/2006; AI 582.280- AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 
06/11/2006; AI 476.262-ED/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 
15/09/2006; AI 579.884-AgR/MG, Rel. Min. Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 
04/08/2006; AI 417.958-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ de 
25/08/2006; AI 487.088-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
18/06/2004; AI 456.186-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
23/04/2004; RE 385.955-AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
26/09/2003; AI 400.658- AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
06/06/2003; AI 408.014-AgR/MG, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
25/04/2003; AI 231.132-AgR/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ de 
06/08/1999. 
Legislação: Constituição Federal, artigo 145, inciso II; Súmula 670 do Supremo 
Tribunal Federal.  
Brasília, 18 de março de 2015.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  
Presidente 
 
Em sessão de 12 de março de 2015, o Tribunal Pleno editou o seguinte 
enunciado de súmula vinculante, que se publica no Diário da Justiça Eletrônico 
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e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do artigo 2º da Lei 
11.417/2006: 
Súmula vinculante nº 42 - É inconstitucional a vinculação do reajuste de 
vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de 
correção monetária. 
Precedentes: ADI 285/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 
19/03/2010; ADI 303/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 
14/02/2003; ADI 1.438/DF, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 
08/11/2002; RE 269.169/PE, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ de 
21/06/2002; RE 251.238/RS, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão 
Min. Nelson Jobim, Tribunal Pleno, DJ de 23/08/2002; RE 174.184/SP, Rel. 
Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 21/09/2001; ADI 2.050-MC/RO, Rel. 
Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 01/10/1999; AO 317/SC, Rel. Min. 
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 15/12/1995; AO 288/SC, Rel. Min. 
Octavio Gallotti, Tribunal Pleno, DJ de 15/12/1995; AO 293/SC, Rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 
24/11/1995; AO 299/SC, Rel. orig. Min. Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. 
Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 14/06/1996; AO 280/SC, Rel. orig. Min. 
Marco Aurélio, Rel. para o acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Plano, DJ de 
24/11/1995; AO 294/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 
01/09/1995; AO 284/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 
25/08/1995; AO 303/SC, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, DJ de 
25/08/1995; RE 145.018/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 
10/09/1993; ADI 287-MC/RO, Rel. Min. Célio Borja, Tribunal Pleno, DJ de 
07/05/1993; RE 168.086-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 1ª Turma, DJ de 
04/10/2002; RE 170.361/SP, Rel. Min. Moreira Alves, 1ª Turma, DJ de 
28/09/2001; RE 219.371/RJ, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 
05/06/1998; RE 220.379/RJ, Rel. Min. Sydney Sanches, 1ª Turma, DJ de 
29/05/1998; RE 213.361/RJ, Rel. Min. Octavio Gallotti, 1ª Turma, DJ de 
29/05/1998; AO 366/SC, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 08/09/2006; 
AO 325/SC, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 08/09/2006; AO 
253/SC, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma, DJ de 08/09/2006; ARE 675.774- 
AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 10/12/2012; RE 
368.650-AgR/AL, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 18/11/2005; RE 
166.581/ES, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª Turma, DJ de 30/08/1996. 
Legislação: Constituição Federal, artigos 2º, 25, 29, 30, inciso I, e 37, inciso 
XIII; Súmula 681 do Supremo Tribunal Federal.  
Brasília, 18 de março de 2015.  
Ministro RICARDO LEWANDOWSKI  
Presidente 


