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L E I S

1) LEI No- 11.672, DE 8 DE MAIO DE 2008.
Acresce o art. 543-C à Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, estabelecendo o procedimento para o 
julgamento de recursos repetitivos no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
O  P R E S I D E N T E  D A  R E P Ú B L I C A
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o A Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 543-C:
"Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será 
processado nos termos deste artigo.
§ 1o  Caberá ao presidente do tribunal de origem admitir  um ou mais recursos representativos da controvérsia, os  quais serão 
encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, ficando suspensos os demais recursos especiais até o pronunciamento definitivo do 
Superior Tribunal de Justiça.
§ 2o Não adotada a providência descrita no § 1o deste artigo, o relator no Superior Tribunal de Justiça, ao identificar que sobre a 
controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos 
tribunais de segunda instância, dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida.
§ 3o O relator poderá solicitar informações, a serem prestadas no prazo de quinze dias, aos tribunais federais ou estaduais a respeito 
da controvérsia.
§ 4o  O relator, conforme dispuser o regimento interno do Superior Tribunal de Justiça e considerando a relevância da matéria, 
poderá admitir manifestação de pessoas, órgãos ou entidades com interesse na controvérsia.
§ 5o Recebidas as informações e, se for o caso, após cumprido o disposto no § 4o deste artigo, terá vista o Ministério Público pelo 
prazo de quinze dias.
§ 6o Transcorrido o prazo para o Ministério Público e remetida cópia do relatório aos demais Ministros, o processo será incluído em 
pauta na seção ou na Corte Especial, devendo ser julgado com preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu 
preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 7o Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos especiais sobrestados na origem:
I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou 
II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação do Superior 
Tribunal de Justiça.
§ 8o Na hipótese prevista no inciso II do § 7o deste artigo, mantida a decisão divergente pelo tribunal de origem, far-se-á o exame 
de admissibilidade do recurso especial.
§ 9o  O Superior Tribunal de Justiça e os  tribunais de segunda instância regulamentarão,  no âmbito de suas competências,  os 
procedimentos relativos ao processamento e julgamento do recurso especial nos casos previstos neste artigo."
Art. 2o Aplica-se o disposto nesta Lei aos recursos já interpostos por ocasião da sua entrada em vigor.
Art. 3o Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação.
Brasília, 8 de maio de 2008; 187o da Independência e 120o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Tarso Genro

P O R T A R I A S
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2) PORTARIA No- 219, DE 7 DE MAIO DE 2008
Cria  a  Comissão  de  Igualdade de  Oportunidades de Gênero,  de Raça e Etnia,  de  Pessoas com Deficiências  e  de  Combate à 
Discriminação e dá outras providências.
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 87, parágrafo único,
inciso II, da Constituição, e tendo em vista o compromisso do Governo Brasileiro de promover políticas públicas de igualdade, de 
oportunidades e de combate à discriminação no mundo do trabalho, resolve:
Art. 1º Criar a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Gênero, de Raça e Etnia, de Pessoas com Deficiências e de Combate à 
Discriminação, no âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego, composta por uma instância Central e uma instância Regional.
Art. 2º Compete à Comissão Central:
I - orientar a execução das ações de promoção de igualdade de oportunidades e de combate à discriminação no mundo do trabalho;
II - monitorar e avaliar a implementação de ações de promoção de igualdade de oportunidades e de combate à discriminação sob 
responsabilidade do MTE;
III - promover a articulação interna e parcerias com os diversos órgãos governamentais e com a sociedade civil, com a finalidade de  
combater todas as formas de discriminação e de promover a igualdade de oportunidades e de tratamento no mundo do trabalho;
IV - orientar na efetivação das ações afirmativas enquanto políticas de Estado; e 
V - acompanhar as atividades das Comissões Regionais.
Art. 3º A Comissão Central será composta por sub-comissões responsáveis pelas ações afirmativas de Igualdade de Oportunidades 
de Gênero, de Raça e Etnia, de Pessoas com Deficiências e de Combate à Discriminação, composta por representantes das seguintes 
unidades administrativas, segundo a interface com os temas tratados:
I - do Gabinete do Ministro;
II - da Secretaria-Executiva, que as coordenará;
III - da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego;
IV - da Secretaria de Relações do Trabalho;
V - da Secretaria Nacional de Economia Solidária; e
VI - da Secretaria de Inspeção do Trabalho.
§ 1º Os representantes de cada unidade administrativa de que trata o caput serão indicados pelos seus titulares e designados por ato 
do Ministro de Estado do Trabalho e Emprego.
§ 2º As normas de funcionamento da Comissão será definida em regimento próprio.
Art.  4º  No  âmbito  das  unidades  descentralizadas,  cabe  aos  Superintendentes  Regionais  do  Trabalho  e  Emprego  constituir  a 
Comissão Regional de que trata o art. 1º, no prazo de trinta dias após a publicação desta Portaria e tendo sida ouvida a Comissão  
Central.
Parágrafo Único: A Comissão Regional deve ser composta por no mínimo dois representantes, com a exigência de que haja a 
participação obrigatória de um servidor efetivo do Ministério do Trabalho e Emprego.
Art.  5º  Às Comissões Regionais compete a execução da política de promoção de igualdade de oportunidades e de combate à 
discriminação no mundo do trabalho, e especificamente:
I - elaborar plano de ação em parceria com os representantes dos trabalhadores e empregadores e as instituições envolvidas com o 
tema e referendado pela Comissão Central;
II  -  implementar  ações  educativas  e  preventivas  voltadas  para  a  promoção  da  igualdade  de  oportunidades  e  de  combate  à 
discriminação no mundo do trabalho;
III - propor estratégias e ações que visem eliminar a discriminação e o tratamento degradante e que protejam a dignidade da pessoa 
humana, em matéria de trabalho e emprego;
IV -  articular-se  com  organizações  públicas  e  privadas  que  tenham como  objetivo  o  combate  à  discriminação,  na  busca  da 
convergência de esforços para a eficácia e efetividade social de suas ações;
V - acolher denúncias de práticas discriminatórias no trabalho, buscando solucioná-las de acordo com os dispositivos legais e por 
meio de negociações e, quando for o caso, encaminhá-las ao Ministério Público do Trabalho;
VI - produzir relatório mensal sobre as atividades exercidas e resultados alcançados, encaminhando-o à Comissão Central.
Art. 6º Os representantes designados para compor a Comissão Central e as Comissões Regionais desempenharão suas atribuições 
sem prejuízo àquelas decorrentes de seus respectivos cargos ou funções, sendo a participação considerada prestação de serviço 
relevante e não remunerada.
Art. 7º Revogar a Portaria nº 604, de 1º de junho de 2000.
Art. 8º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
CARLOS LUPI

3) PORTARIA Nº 1806, DE 06 DE MAIO DE 2008. 
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4a REGIÃO, no uso de suas atribuições, e considerando 
o que consta do Expediente TRT 4ª M.A. Nº 02120-2003-000-04-00-0, resolve:
Art. 1º. Alterar a Tabela de Cargos em Comissão e Funções Comissionadas deste Tribunal, de que trata a Portaria nº 1.678, de 
30.04.2008, alterada pela Portaria nº 1.679, de 30.04.2008, publicadas no Diário Oficial do Estado de 05.05.2008, para implementar 
a terceira parcela a que se refere o inciso III do artigo 4º da Lei nº 11.436/2006, de 28.12.2006, publicada no D.O.U de 29.12.2006,  
destinados na forma do artigo 2º deste Ato; 
Art. 2º. Fica vinculado ao Gabinete da Presidência, 11 funções comissionadas de ASSISTENTE DE DIRETOR DE SECRETARIA-
FC04 e 05 funções comissionadas de ASSISTENTE-FC02;
Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente
!ID1124793-0>

Anexo I à Portaria nº 1806, de 06.05.2008.
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TABELA DE CARGOS EM COMISSÃO E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS
                                                                                                                                   SITUAÇÃO ANTERIOR          SITUAÇÃO 
ATUAL
Cargo em comissão                                                                                              nº cargos      Total/ nível        nº cargos     Total/ nível
Secretário-Geral da Presidência-CJ4                                                                        1                                                 1
Diretor-Geral de Coordenação Administrativa-CJ4                                                 1                                                 1
Diretor-Geral de Coordenação Judiciária-CJ4                                                          1                3                               1               3

Secretário Tribunal Pleno e do Órgão Especial-CJ3                                               1                                                 1
Secretário da Corregedoria-CJ3                                                                              1                                                 1
Assessor de Informática-CJ3                                                                                   1                                                 1
Assessor Administrativo-CJ3                                                                                  1                                                 1
Assessor de Licitações-CJ3                                                                                     1                                                 1
Secretário da Seção de Dissídios-CJ3                                                                     3                                                 3
Secretário de Turma-CJ3                                                                                         8                                                 8
Assessor-Chefe-CJ3                                                                                                1                                                  1
Assessor-CJ3                                                                                                           4                                                  4
Assessor de Juiz-CJ3                                                                                             37                                                37
Diretor de SecretariaCJ3 7 7
Diretor de Secretaria de Vara do Trabalho-CJ3                                                  115                180                        115            180

Secretário de Gabinete-CJ2                                                                                2                                                     1
Diretor de Serviço-CJ2                                                                                     17                                                   16
Secretário Executivo-CJ2                                                                                   1                                                     1
Assessor-Chefe-CJ2                                                                                           0                                                     1
Pregoeiro Titular-CJ2                                                                                         1                                                     1
Chefe de Gabinete de Juiz-CJ2                                                                        36                                                    36

Diretor de Serviço de Distribuição dos Feitos-CJ2                                          20                                                     20
Assessor-CJ2                                                                                                      5                    82                               5            82
TOTAL DE CARGOS EM COMISSÃO - CJ                                                                        265                                          265

Funções Comissionadas                                                                                       nº cargos      Total/ nível        nº cargos     Total/ nível
Secretário do Gabinete DGCA-FC05                                                                        1                                                1
Secretário do Gabinete DGCJ-FC05                                                                         1                                                1
Assistente Administrativo-FC05                                                                            235                                           235
Coordenador-FC05                                                                                                    6                                                6
Executante de Mandados-FC05                                                                             222                  465                    222             465

Assistente-Chefe de Seção-FC04                                                                            67                                              67
Assistente-Chefe de Setor-FC04                                                                             26                                              26
Assistente-Chefe de Posto de Vara do Trabalho-FC04                                            7                                                 7
Assistente-Chefe do Protocolo-Geral-FC04                                                             1                                                 1
Assistente de Diretor de Secretaria-FC04                                                                0                                                11
Assistente de Secretário-FC04                                                                                  1                                                 1
Assistente Administrativo -FC04                                                                             43                  145                      43             156

Assistente de Diretor de Secretaria-FC02                                                              115                                              115
Assistente de Diretor de SDF                                                                                   19                                                19
Assistente de Execução-FC02                                                                                   0                                               115
Assistente-FC02                                                                                                       91                                                96
Agente Administrativo-FC02                                                                                 230                                              115
Secretário Especializado-FC02                                                                                74                                                74
Secretário Especializado Vara-FC02                                                                     115                                               115
Secretário Especializado de Juiz Substituto-FC02                                                101                                                101
Secretário de Audiência-FC02                                                                              115                                                115
Agente Especializado-FC02                                                                                    13                   873                         13           878

Auxiliar Especializado-FC01                                                                                42                                                  42
Executante-FC01                                                                                                   18                      60                        18                60

TOTAL DE FUNÇÕES COMISSIONADAS - FC                                                                   1.543                                        1.559

TOTAL GERAL                                                                                                                        1.808                                        1.824

4) PORTARIA No- 688, DE 23 DE MAIO DE 2008.
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O ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO, no uso das atribuições que lhe confere o inciso I do art. 4º da Lei Complementar nº 73, de  
10 de fevereiro de 1993, e considerando o que consta do Processo nº 00405.003294/2008-34, resolve:
Art. 1º Autorizar o funcionamento do escritório de representação da Advocacia-Geral da União na cidade de Pelotas/RS.
Art.  2°  O  Procurador-Seccional  da  União  em  Rio  Grande/RS  diligenciará  junto  aos  órgãos  judiciais  no  sentido  de  que  as 
notificações e intimações dos atos processuais sejam efetuadas diretamente na pessoa do Advogado da União designado como 
responsável pelo escritório de representação na cidade de Pelotas/RS.
Art. 3º A Secretaria-Geral da Advocacia-Geral da União adotará todas as providências administrativas necessárias à implantação e 
ao funcionamento do escritório.
Art. 4º Caberá ao Procurador-Geral da União, por indicação do Procurador-Regional da União, designar o Advogado da União para 
atuar no escritório de representação de que trata esta Portaria.
JOSÉ ANTONIO DIAS TOFFOLI

5) PORTARIA Nº 50, DE 23 DE MAIO DE 2008. 
Institui o Concurso ESMPU de Monografias e dá outras providências.
O DIRETOR-GERAL DA ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO, no uso das atribuições conferidas 
pelas Portarias PGR nº 485, de 20 de agosto de 2004 e nº 248, de 13 de junho de 2006, Considerando o previsto no § 4º, do art. 22,  
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem como o constante no art. 3º, inc. III, da Lei nº 9.628, de 14 de abril  de 1998, 
Considerando que a Escola Superior do Ministério Público da União está completando o 10º aniversário da sua Lei de criação, com 
a  campanha  "É  Criminoso  Discriminar",  Considerando,  ainda,  as  informações  contidas  no  processo  ESMPU  nº 
0.01.000.000240/2008-32, resolve:
Art. 1º Instituir o Concurso ESMPU de monografias, que visa premiar autores de trabalhos monográficos que abordem o tema 
"POLÍTICA  DE  COTAS:  MITIGAÇÃO  DA  ISONOMIA  EM  AÇÃO  AFIRMATIVA?",  especialmente  aqueles  que  tenham 
enfoque atual com aplicabilidade para o caso brasileiro.
Art.  2° O Prêmio total, no valor de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), contemplará as melhores monografias produzidas e 
destina-se  a  estudantes  regularmente  matriculados  em  cursos  de  graduação  mantidos  por  Instituições  de  Ensino  Superior, 
devidamente reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) e servidores do MPU.
Art. 3° A premiação ocorrerá no exercício de 2008 e será paga aos que obtiverem a primeira e a segunda colocação em cada 
trabalho premiado, em cada categoria, cujos valores estão isentos de incidência de impostos.
§ 1º. Na categoria estudante de graduação será pago o valor de:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 1º colocado;
b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado;
§ 2º. Na categoria servidor do MPU será pago o valor de:
a) R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o 1º colocado;
b) R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o 2º colocado;
Art. 4º Ao classificado em terceiro lugar, de cada categoria, será concedida menção honrosa.
Art. 5° Os vencedores do prêmio em dinheiro e o classificado em terceiro lugar, de cada categoria, participarão da solenidade de 
entrega da premiação em Brasília-DF, com despesas de deslocamento e hospedagem custeadas pela ESMPU, exceto quando o 
candidato estudar, trabalhar ou residir no Distrito Federal, ficando vedada a representação por procuração.
Art. 6° Os critérios e detalhamentos para a realização deste Prêmio e demais informações pertinentes constam do Regulamento 
divulgado no sítio da ESMPU (www.esmpu.gov.br) e publicado no Boletim de Serviço do MPU.
Art. 7°. As despesas decorrentes desta Portaria correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da ESMPU.
Art. 8º Esta Portaria entra vigor na data da sua publicação.
RODRIGO JANOT MONTEIRO DE BARROS
<!ID1131820-0>

6) PORTARIA Nº 262, DE 29 DE MAIO DE 2008. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso II do parágrafo 
único do art. 87 da Constituição Federal, o art. 3o da Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985, e o art. 7o do Decreto no 92.530, de 
9 de abril de 1986, resolve:
Art. 1o  O exercício da profissão do Técnico de Segurança do Trabalho depende de prévio registro no Ministério do Trabalho e 
Emprego.
Art. 2o O registro profissional será efetivado pelo Setor de Identificação e Registro Profissional das Unidades Descentralizadas do 
Ministério do Trabalho e Emprego, mediante requerimento do interessado, que poderá ser encaminhado pelo sindicato da categoria.
§ 1o O requerimento deverá estar acompanhado dos seguintes documentos:
I - Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS, para lançamento do registro profissional;
II - cópia autenticada de documento comprobatório do atendimento aos requisitos constantes nos incisos I, II ou III do artigo 2o da 
Lei no 7.410, de 27 de novembro de 1985;
III - cópia autenticada da Carteira de Identidade (RG); e IV - cópia autenticada do comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa  
Física (CPF).
§ 2o  A autenticação das cópias dos documentos dispostos nos incisos II, III e IV poderá ser obtida mediante apresentação dos 
originais para conferência na Unidade Descentralizada do Ministério do Trabalho e Emprego.
Art. 3o Permanecerão válidos os registros profissionais de técnico de segurança do trabalho emitidos pela Secretaria de Inspeção do 
Trabalho - SIT.
Art. 4o Os recursos interpostos em razão de indeferimento dos pedidos de registro pelas unidades descentralizadas serão analisados 
pelo Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho - DSST, da SIT.
Art. 5o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6o  Ficam revogadas a Portaria SNT no  4, de 6 de fevereiro de 1992; a Portaria DNSST no  1, de 19 de maio de 1992; e a 
Portaria SSST no 13, de 20 de dezembro de 1995, que deu nova redação à Norma Regulamentadora - NR 27.
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CARLOS LUPI

<!ID1121486-0>
R E S O L U Ç Õ E S

7) RESOLUÇÃO No - 146, DE 24 DE ABRIL DE 2008.
Altera a redação da Súmula n.º 377.
O EGRÉGIO PLENO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão extraordinária hoje realizada, sob a Presidência 
do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Exmos Srs. Ministros Milton de Moura França, 
Vice-Presidente, João Oreste Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Carlos Alberto Reis de Paula, 
Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho,  João Batista Brito  Pereira,  Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa, Aloysio 
Corrêa da Veiga, Horácio Raymundo de Senna Pires, Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando 
Eizo Ono, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Walmir Oliveira da Costa, Maurício Godinho Delgado 
e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, 
Considerando o disposto no art. 54 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o Estatuto Nacional da  
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, facultando ao seu empregador fazer-se substituir ou representar perante a Justiça do 
Trabalho por terceiros que conheçam os fatos, ainda que não possuam vínculo trabalhista ou societário com a empresa; resolve:
Art. 1º A Súmula n.º 377 passa a ter a seguinte redação:
"377. PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO.
Exceto quanto à reclamação de empregado doméstico, ou contra micro ou pequeno empresário, o preposto deve ser necessariamente 
empregado do reclamado. Inteligência do art. 843, § 1º, da CLT e do art. 54 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. (ex-OJ nº 99 - Inserida em 30.05.1997)"
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

D1086960-1>
8) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA No - 1295/2008
O  EGRÉGIO  PLENO  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  em  sessão  extraordinária  hoje  realizada,  sob  a 
Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Ex.mos Srs. Ministros Milton de 
Moura França, Vice-Presidente, João Oreste Dalazen, Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Carlos Alberto 
Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Emmanoel Pereira, Lélio Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga, 
Horácio Raymundo de Senna Pires,  Rosa Maria Weber Candiota da Rosa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira, Maria de Assis Calsing, Dora Maria da Costa, Pedro Paulo Teixeira Manus, Fernando Eizo Ono, 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Maurício Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda e o Ex.mo 
Sr. Procurador-Geral do Trabalho, Dr. Otávio Brito Lopes, resolve:
Aprovar o novo texto do Regimento Interno da Corte, nos termos a seguir transcritos:
LIVRO I
DO TRIBUNAL
TÍTULO I
DO TRIBUNAL, DA SUA COMPOSIÇÃO, DOS SEUS MINISTROS
CAPÍTULO I
DO TRIBUNAL
Art. 1.º O Tribunal Superior do Trabalho, órgão de cúpula da Justiça do Trabalho, com sede na Capital da República, tem jurisdição
em todo o território nacional.
Art. 2.º A bandeira do Tribunal, instituída pela Portaria n.º 291, de 16 de outubro de 1981, publicada no DJ de 3 de novembro de 
1981,  simboliza  a  Justiça  do  Trabalho  como  órgão  do  Poder  Judiciário,  sua  jurisdição  e  a  importância  social  do  exercício 
jurisdicional.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E DA INVESTIDURA
Art. 3.º O Tribunal compõe-se de vinte e sete Ministros, escolhidos dentre brasileiros com mais de trinta e cinco anos e menos de 
sessenta e cinco, nomeados pelo Presidente da República após aprovação pelo Senado Federal.
Art. 4.º  Para preenchimento de vaga de Ministro, destinada aos Juízes da carreira da Magistratura do Trabalho, o Presidente do 
Tribunal convocará o Pleno para, pelo voto secreto e em escrutínios sucessivos, escolher, dentre os Juízes da carreira, integrantes 
dos Tribunais Regionais do Trabalho, os nomes para a formação da lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República.
§ 1.º Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida,a lista conterá o número de Magistrados igual ao das vagas mais dois.
§ 2.º Na votação para escolha dos nomes dos Juízes que integrarão a lista, serão observados os seguintes critérios:
I - os nomes serão escolhidos em voto secreto e em escrutínios sucessivos, para o primeiro, o segundo, o terceiro, e, eventualmente,  
o quarto nome integrante da lista, e, assim, sucessivamente, sendo escolhido em cada escrutínio aquele que obtiver votos da maioria  
absoluta;
II - a maioria absoluta necessária para a escolha do nome é metade mais um do número de Ministros que compõem a Corte no 
momento da votação;
III - não alcançada, no primeiro escrutínio, a maioria absoluta, proceder-se-á a nova votação, na qual concorrerão os dois Juízes 
mais votados;
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a)  na  hipótese  de  empate,  será  realizada  nova  votação.  Persistindo  o  empate,  adotar-se-ão  como  critérios  de  desempate, 
sucessivamente, o tempo de investidura dos Juízes no Tribunal Regional e o tempo de investidura na Magistratura do Trabalho;
b) se houver empate entre dois Juízes que tenham obtido, individualmente, número de votos inferior ao alcançado por outro Juiz, 
far-se-á, primeiramente, a votação para o desempate, e, a seguir, para a escolha do nome que integrará a lista; e 
IV - escolhido um nome, fica excluído dos escrutínios subseqüentes Juiz da mesma Região.
Art. 5.º O Presidente do Tribunal, ocorrendo vaga destinada a membro do Ministério Público do Trabalho e a advogado militante, 
dará  imediata  ciência  à  Procuradoria-Geral  do  Trabalho  e  ao  Conselho  Federal  da  Ordem  dos  Advogados  do  Brasil, 
respectivamente, para formação e encaminhamento de lista sêxtupla ao Tribunal, que escolherá, dentre os nomes que a compõem, os  
que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente da República.
Art. 6.º O Tribunal Pleno, para o preenchimento das vagas aludidas no artigo anterior, pelo voto secreto da maioria absoluta de seus 
membros, escolherá, em escrutínios secretos e sucessivos, os nomes que integrarão a lista tríplice a ser encaminhada ao Presidente 
da República.
§ 1.º Na hipótese de haver mais de uma vaga a ser preenchida por membro do Ministério Público ou por advogado, será formada 
uma lista tríplice para cada uma das listas sêxtuplas encaminhadas.
§ 2.º  Se para as vagas o Tribunal receber lista única dos indicados a mais de uma vaga, formará uma só lista com o número de 
candidatos igual ao das vagas mais dois.
§ 3.º Aplica-se, no que couber, à votação para escolha dos integrantes da lista tríplice, o estabelecido nos incisos do § 2.º do art. 4.º.
DOS MINISTROS
Seção I
Da Posse e das Prerrogativas
Art. 7.º No ato da posse, o Ministro obrigar-se-á, por compromisso formal em sessão solene do Tribunal Pleno, ou perante o 
Presidente, a bem cumprir os deveres do cargo, de conformidade com a Constituição e as Leis da República, sendo lavrado pelo 
Secretário do Tribunal Pleno um termo, em livro especial, assinado pelo Ministro Presidente e pelo empossado.
Parágrafo único. - Somente será dado posse ao Ministro que haja comprovado:
I - ser brasileiro;
II - contar mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco
anos de idade; e
III - satisfazer aos demais requisitos legais.
Art. 8.º  No período correspondente às férias coletivas ou ao recesso judiciário,  o Presidente do Tribunal poderá dar posse ao 
Ministro nomeado, devendo o ato ser ratificado pelo Pleno.
Art. 9.º A antiguidade dos Ministros, para efeitos legais e regimentais, é regulada:
I - pela posse;
II - pela nomeação;
III - pelo tempo de investidura na Magistratura da Justiça do Trabalho;
IV - pelo tempo de serviço público federal; e
V - pela idade, quando houver empate pelos demais critérios.
Art. 10. Os Ministros do Tribunal receberão o tratamento de Excelência e usarão nas sessões as vestes correspondentes ao modelo 
aprovado.
Parágrafo único. Após a concessão da aposentadoria, os Ministros conservarão o título e as honras correspondentes ao cargo, salvo 
no exercício de atividade profissional.
Seção II
Das Férias, das Licenças, das Substituições e das Convocações
Art. 11. Os Ministros gozarão férias nos meses de janeiro e julho, na forma da lei.
Parágrafo único. Os Ministros informarão na Presidência seu endereço, para eventual convocação durante as férias e feriados.
Art. 12. O Presidente, o Vice-Presidente e o Corregedor- Geral da Justiça do Trabalho, se a necessidade do serviço judiciário lhes 
exigir a contínua presença no Tribunal, poderão acumular férias para fruição oportuna, facultado o fracionamento dos períodos.
Parágrafo único. A acumulação de férias somente ocorrerá mediante prévia autorização do Órgão Especial e deverá ser registrada 
nos assentamentos funcionais do Ministro, para que lhe seja reconhecido o direito de posterior fruição.
Art. 13. A licença é requerida pelo Ministro com a indicação do prazo e do dia do início.
§ 1.º Salvo contra-indicação médica, o Ministro licenciado poderá proferir decisões em processos de que, antes da licença, haja 
pedido vista, ou que tenham recebido o seu visto como Relator ou Revisor.
§ 2.º O Ministro licenciado pode reassumir o cargo, entendendo-se que desistiu do restante do prazo, mediante prévia comunicação 
formal ao Presidente do Tribunal.
§ 3.º Se a licença for para tratamento da própria saúde, o Ministro somente poderá reassumir o cargo, antes do término do prazo, se 
não houver contra-indicação médica.
Art. 14. A critério do Órgão Especial, poderá ser concedido afastamento ao Ministro, sem prejuízo de seus direitos, vencimentos e 
vantagens para:
I - freqüência a cursos ou seminários de aperfeiçoamento e estudos, pelo prazo máximo de dois anos; e
II - realização de missão ou serviços relevantes à administração da justiça.
Art. 15. Nas ausências ou impedimentos eventuais ou temporários, a substituição no Tribunal far-se-á da seguinte maneira:
I - o Presidente do Tribunal, pelo Vice-Presidente, seguindo-se, na ausência de ambos, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e 
os Ministros, em ordem decrescente de antiguidade;
II - o Vice-Presidente, pelo Presidente, ou, na ausência desse, pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, e, em seqüência, pelos 
Ministros, em ordem decrescente de antiguidade;
III - o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, pelo Vice-Presidente, ou, na ausência desse, pelo Presidente, e, em seqüência, pelos 
Ministros, em ordem decrescente de antiguidade;
IV - o Presidente da Turma, pelo Ministro mais antigo presente na sessão;
V - o Presidente da Comissão, pelo mais antigo dentre os seus membros; e
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VI - qualquer dos membros das Comissões, pelo respectivo suplente.
Art. 16. O Relator é substituído nas hipóteses e formas previstas na Seção I do Capítulo II do Título I do Livro II.
Art.  17.  Nas  ausências  temporárias,  por  período  superior  a  trinta  dias,  e,  nos  afastamentos  definitivos,  os  Ministros  serão 
substituídos por Juízes de Tribunal Regional do Trabalho, escolhidos pelo Órgão Especial, mediante escrutínio secreto e pelo voto 
da maioria absoluta dos seus membros.
Art. 18.  O Presidente do Tribunal poderá, em caso de urgência,  e  quando inviável a imediata reunião do Órgão Especial,  ad 
referendum deste, convocar Juiz de Tribunal Regional do Trabalho, para a substituição de Ministro afastado.
Art. 19.  Na sessão do Órgão Especial que decidir a convocação, os Ministros deverão ter cópias das nominatas dos Juízes que 
compõem os Tribunais Regionais do Trabalho, para orientar-se na escolha.
Seção III
Da Convocação Extraordinária
Art. 20. Durante o período de férias, o Presidente do Tribunal, ou o seu substituto, poderá convocar, com antecedência de quarenta e 
oito horas, sessão extraordinária para julgamento de ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva a 
greve e que requeiram apreciação urgente.
Seção IV
Da Aposentadoria
Art. 21. O processo administrativo de aposentadoria compulsória de Ministro da Corte deverá ser iniciado trinta dias antes que esse 
complete os setenta anos, para que a publicação possa se dar na data da jubilação.
Art. 22. Na aposentadoria por invalidez, o processo respectivo terá início:
I - a requerimento do Ministro;
II - por ato de ofício do Presidente do Tribunal; e
III - em cumprimento a deliberação do Tribunal.
Parágrafo único. Em se tratando de incapacidade mental, o Presidente do Tribunal nomeará curador ao paciente, sem prejuízo da
defesa que esse queira apresentar, pessoalmente ou por procurador constituído.
Art. 23. O paciente, na hipótese do parágrafo único do artigo anterior, deverá ser afastado imediatamente do exercício do cargo, até
decisão final, devendo ficar concluído o processo no prazo de sessenta dias, justificadas as faltas do Ministro no referido período.
Art. 24. A recusa do paciente a submeter-se à perícia médica permitirá o julgamento baseado em quaisquer outras provas.
Art. 25.  O Ministro que, por dois anos consecutivos, afastar-se, ao todo, por seis meses ou mais, para tratamento de saúde, ao 
requerer  nova  licença para  igual  fim,  dentro de dois  anos,  deverá submeter-se  a exame por  junta  médica para  verificação de 
invalidez, na Coordenadoria de Saúde do Tribunal.
Art. 26. A junta médica competente para o exame a que se referem os arts. 23 e 24 será indicada pelo Órgão Especial e formada por  
três médicos, dos quais dois, no mínimo, integrem o Quadro de Pessoal do Tribunal.
Parágrafo único.  Na hipótese de não contar o Tribunal, na ocasião, com dois dos seus médicos em exercício, o Presidente, ad 
referendum do Órgão Especial, providenciará a indicação de médicos de outros órgãos públicos para integrar a junta.
Art. 27.  Concluindo o Órgão Especial pela incapacidade do Magistrado, o Presidente do Tribunal comunicará imediatamente a 
decisão ao Poder Executivo, para os devidos fins.
Seção V
Da Disponibilidade e da Aposentadoria por Interesse Público
Art. 28. O Tribunal Pleno poderá determinar, por motivo de interesse público, em escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta 
dos seus membros, a disponibilidade ou a aposentadoria de Ministro do Tribunal, assegurada a ampla defesa.
Parágrafo único.  Aplicam-se ao processo de disponibilidade ou aposentadoria,  no que couber,  as normas e os procedimentos 
previstos na Lei Complementar n.º 35/79, relativos à perda do cargo.
TÍTULO II
DA DIREÇÃO
CAPÍTULO I
DOS CARGOS DE DIREÇÃO, DA ELEIÇÃO, DA POSSE E DA VACÂNCIA
Art. 29.  A Presidência,  a  Vice-Presidência e a Corregedoria-Geral  da Justiça do Trabalho são cargos de direção do Tribunal, 
preenchidos mediante eleição, em que concorrem os Ministros mais antigos da Corte, em número correspondente ao dos cargos de 
direção, proibida a reeleição.
Art.  30.  O Presidente,  o  Vice-Presidente  e  o  Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Trabalho  serão  eleitos  por  dois  anos,  mediante 
escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, a realizar-se nos sessenta dias 
antecedentes ao término dos mandatos anteriores, e tomarão posse em sessão solene, na data marcada pelo Tribunal Pleno.
§ 1.º Se a vacância do cargo de Presidente ocorrer antes do término do respectivo mandato, a eleição será para todos os cargos e  
realizada nos trinta dias seguintes (ao da vacância), e os eleitos tomarão posse em sessão solene na data marcada pelo Tribunal 
Pleno.
Nessa hipótese, caberá ao Vice-Presidente a regência provisória do Tribunal e a convocação da sessão extraordinária a que se 
referem o caput e este parágrafo.
§ 2.º Os remanescentes mandatos dos demais exercentes de cargos de direção extinguir-se-ão na data da posse dos novos eleitos.
Art. 31. Na impossibilidade da posse de qualquer dos eleitos na data estabelecida, por fato superveniente à eleição, observar-se-á o 
seguinte:
I - se a impossibilidade for de caráter temporário, dar-se-á posse, na data marcada, aos demais eleitos, e, ao remanescente, em data 
oportuna; e II  -  se a impossibilidade for de natureza definitiva e do eleito Presidente, proceder-se-á à nova eleição para todos os 
cargos de direção; se do Vice-Presidente, a eleição será para esse cargo e para o de Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho; se do  
eleito para a Corregedoria, a eleição será somente para Corregedor-Geral.
Art. 32.  O Ministro impossibilitado de comparecer à sessão de eleição poderá enviar carta ao Presidente do Tribunal, na qual 
anexará o seu voto em invólucro à parte, fechado e rubricado, para que, no momento próprio, seja depositado na urna juntamente 
com o dos Ministros presentes.
Parágrafo único. A eleição do Presidente precede à do Vice-Presidente, e, a desse, à do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho.
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Art. 33. O Ministro que houver exercido quaisquer cargos de direção por quatro anos, ou o de Presidente, não mais figurará entre os 
elegíveis, até que se esgotem todos os nomes na ordem de antiguidade, observado o disposto nos arts. 94 e 102, caput e parágrafo 
único, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Lei Complementar n.º 35/1979).
CAPÍTULO II
DA PRESIDÊNCIA E DA VICE-PRESIDÊNCIA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 34. O Presidente do Tribunal exercerá o cargo com a colaboração do Vice-Presidente, que desempenhará as atribuições a ele 
delegadas e aquelas previstas nos casos de substituição em razão de férias, ausências e impedimentos eventuais.
Seção II
Das Atribuições do Presidente
Art. 35. Compete ao Presidente:
I  -  representar  o  Tribunal  perante  os  Poderes  Públicos  e  demais  autoridades,  incumbindo-lhe,  no  exercício  da  representação, 
observar fielmente as diretrizes estabelecidas pelo Órgão Especial;
II - corresponder-se, em nome do Tribunal, com quaisquer autoridades, observada a hierarquia de funções;
III - encaminhar ao Presidente da República as listas para preenchimento de vaga de Ministro do Tribunal;
IV - enviar ao Congresso Nacional, após aprovação pelo Órgão Especial, projetos de lei de interesse da Justiça do Trabalho em 
matéria de sua competência constitucional;
V - submeter ao Tribunal de Contas da União, na forma da lei, a tomada de contas do Tribunal Superior do Trabalho;
VI - solicitar aos Órgãos fazendários a liberação do numerário correspondente às dotações orçamentárias;
VII - editar, no início das atividades judiciárias de cada ano, o ato de composição do Tribunal e dos órgãos judicantes, cabendo-lhe,
ainda, dar-lhe publicidade, quando renovada a direção da Corte, ou alterada sua composição;
VIII - apresentar ao Órgão Especial, anualmente, na segunda quinzena do mês seguinte ao término de cada ano de seu mandato, a 
resenha dos trabalhos realizados no ano anterior e, até 30 de junho, o Relatório Geral da Justiça do Trabalho;
IX - dar publicidade, mensalmente, no órgão oficial, dos dados estatísticos relativos às atividades jurisdicionais do Tribunal e dos 
Ministros;
X - zelar pelas prerrogativas e pela imagem pública do Tribunal e dos Ministros e pelo bom funcionamento da Corte e dos órgãos da  
Justiça do Trabalho, expedindo atos, portarias, ordens e instruções, adotando as providências necessárias ao seu cumprimento;
XI - praticar, ad referendum do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, os atos reputados urgentes;
XII - editar os atos indispensáveis à disciplina dos serviços e à polícia do Tribunal, determinando as providências atinentes ao 
resguardo  da  disciplina,  da  ordem  e  da  integridade  universal  da  Corte,  na  sede  ou  nas  dependências,  requisitando,  quando 
necessário, o auxílio de outras autoridades;
XIII - manter a ordem nas sessões, podendo mandar retirar os que a perturbarem e os que faltarem com o devido respeito, e mandar 
prender os desobedientes, fazendo lavrar o respectivo auto;
XIV - instaurar inquérito quando caracterizado infração de lei penal na sede ou nas dependências do Tribunal;
XV - comunicar ao órgão competente do Ministério Público a ocorrência de desobediência a ordem emanada do Tribunal ou de seus 
Ministros, encaminhando os elementos de que dispuser para a propositura de ação penal;
XVI -  impor penas disciplinares aos  servidores,  quando essas  excederem a alçada do Diretor-Geral  da Secretaria do Tribunal 
Superior do Trabalho;
XVII - dar posse aos Ministros do Tribunal;
XVIII - dar posse ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho e ao Secretário-Geral da Presidência e designar 
seus respectivos substitutos;
XIX - nomear os servidores para os cargos em comissão e designar os servidores para o exercício de funções comissionadas nos 
Gabinetes de Ministro;
XX - conceder licença e férias ao Diretor-Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, ao Secretário-Geral da Presidência 
e aos servidores de seu Gabinete;
XXI -  expedir  atos concernentes às relações jurídico-funcionais dos Ministros e servidores e decidir  seus requerimentos sobre 
assuntos de natureza administrativa;
XXII -  movimentar os  recursos orçamentários  e financeiros  à disposição do Tribunal,  autorizar despesas e expedir  ordens de 
pagamento, observadas as normas legais específicas;
XXIII - autorizar e homologar as licitações e ratificar as contratações por dispensa ou inexigibilidade de licitação de valor superior 
ao limite estipulado para o convite;
XXIV - conceder diárias e ajuda de custo, observados os critérios estabelecidos pelo Órgão Especial;
XXV - determinar  a distribuição dos processos, segundo as regras regimentais  e  resoluções administrativas,  aos  Ministros  do 
Tribunal, e dirimir as controvérsias referentes à distribuição;
XXVI - despachar as desistências dos recursos e das ações, quando se referirem a processo pendente de distribuição na Corte, bem 
como os demais incidentes processuais suscitados;
XXVII – designar  as  sessões  ordinárias  e extraordinárias do Tribunal  Pleno,  do Órgão Especial  e  das  Seções  Especializadas, 
podendo convocar, durante as férias coletivas, com antecedência de quarenta e oito horas, sessões extraordinárias para julgamento 
de ações de dissídio coletivo, mandado de segurança e ação declaratória alusiva a greve ou a situação de relevante interesse público 
que requeiram apreciação urgente;
XXVIII - dirigir os trabalhos do Tribunal e presidir as sessões do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e das Seções Especializadas;
XXIX - decidir os efeitos suspensivos, os pedidos de suspensão de segurança e de suspensão de decisão proferida em ação cautelar  
inominada e em tutela antecipada, assim como despachar os documentos e os expedientes que lhe sejam submetidos, inclusive as 
cartas previstas em lei;
XXX - decidir, durante as férias e feriados, os pedidos de liminar em mandado de segurança, em ação cautelar e sobre outras 
medidas que reclamem urgência;
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XXXI - delegar ao Vice-Presidente, ao Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou a Ministros da Corte atribuições as quais esteja 
impossibilitado de cumprir ou que a conveniência administrativa recomende a delegação;
XXXII - delegar ao Secretário-Geral da Presidência, ao Diretor-Geral da Secretaria, ao Secretário do Tribunal Pleno e ao Secretário
Judiciário,  respeitado o  disposto  no  inciso  anterior,  atribuições  para  a  prática  de  atos  judiciários  e  administrativos,  quando a 
conveniência administrativa recomendar;
XXXIII  -  praticar  os  demais  atos  de gestão necessários  ao funcionamento dos serviços,  encaminhando ao  Órgão Especial  as 
questões de caráter relevante;
XXXIV  -  nomear,  promover,  demitir,  exonerar  e  conceder  aposentadoria  a  servidores  do  Tribunal,  bem  como  pensão  aos 
beneficiários de Ministro ou servidor; e
XXXV - decidir sobre cessão de servidores do Tribunal, observado o disposto em ato normativo do Órgão Especial, bem como 
sobre requisições de servidores de outros órgãos.
Seção III
Da Vice-Presidência
Art. 36. Compete ao Vice-Presidente:
I - substituir o Presidente e o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho nas férias, ausências e impedimentos;
II - cumprir as delegações do Presidente;
III - compor, como Conselheiro, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, cabendo-lhe propor a elaboração, o 
cancelamento ou a reforma de Súmulas ou de Orientações Jurisprudenciais da Seção de Dissídios Individuais ou dos Precedentes da 
Seção de Dissídios Coletivos, bem como propor orientação jurisprudencial administrativa do Órgão Especial.
IV - designar e presidir audiências de conciliação e instrução de dissídio coletivo de competência originária do Tribunal;
V - exercer o juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários;
VI - examinar os incidentes surgidos após a interposição de recurso extraordinário; e 
VII - apreciar ação cautelar incidental a recurso extraordinário.
Art.  37.  O  Vice-Presidente  participa  das  sessões  dos  órgãos  judicantes  do  Tribunal,  exceto  de  Turma,  não  concorrendo  à 
distribuição de processos.
CAPÍTULO III
DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 38. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho não concorre à distribuição de processos, participando, quando não estiver 
ausente em função corregedora, das sessões dos órgãos judicantes da Corte, exceto de Turmas, com direito a voto.
Seção II
Das Atribuições do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho
Art. 39. A competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho será definida no Regimento Interno da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho.
Art. 40.  Das decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho caberá agravo regimental para o Órgão Especial, 
incumbindo-lhe determinar sua inclusão em pauta.
Art. 41. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho apresentará ao Órgão Especial, na última sessão do mês seguinte ao do término 
de cada ano de sua gestão, relatório circunstanciado das atividades da Corregedoria-Geral durante o ano findo.
CAPÍTULO IV
DA POLÍCIA DO TRIBUNAL
Art. 42.  O Presidente,  no exercício das atribuições referentes à Polícia do Tribunal,  determinará as providências atinentes ao 
resguardo da disciplina, da ordem e da integridade universal da Corte, na sede ou nas dependências.
Parágrafo único. No desempenho dessa atribuição, o Presidente poderá implantar sistema informatizado de controle de acesso às 
dependências do Tribunal, e requisitar, quando necessário, o auxílio de outras autoridades.
Art. 43.  Ocorrendo infração de lei penal na sede, ou nas dependências do Tribunal, o Presidente instaurará inquérito, podendo 
delegar essa atribuição a Ministro da Corte.
Parágrafo único. Nos demais casos, o Presidente poderá proceder na forma desse artigo, ou requisitar a instauração de inquérito à 
autoridade competente.
Art. 44. A polícia das sessões e das audiências compete ao seu Presidente.
CAPÍTULO V
DA REPRESENTAÇÃO POR DESOBEDIÊNCIA OU DESACATO
Art. 45. Na hipótese de desobediência a ordem emanada do Tribunal ou de seus Ministros, no exercício da função, ou desacato ao 
Tribunal ou a seus Ministros, o Presidente comunicará o fato ao órgão competente do Ministério Público, provendo-o dos elementos 
de que dispuser para a propositura da ação penal.
CAPÍTULO VI
DA ORDEM DO MÉRITO JUDICIÁRIO DO TRABALHO
Art. 46. A Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, administrada por seu respectivo Conselho, é regida por regulamento próprio, 
aprovado pelo Órgão Especial, no qual é definida a sua organização, administração e composição.
CAPÍTULO VII
DAS COMISSÕES
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 47. As comissões permanentes colaboram no desempenho dos encargos do Tribunal e são compostas por Ministros designados
pelo Órgão Especial na primeira sessão subseqüente à posse dos membros da direção.
§ 1.º  Não integram comissões permanentes o Diretor e o Vice-Diretor da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho - ENAMAT.
§ 2.º A Presidência das comissões permanentes caberá ao Ministro mais antigo que as compuser.
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Art.  48.  Para atender a  finalidades específicas,  poderão  ser  instituídas  pelo Órgão Especial  comissões  temporárias,  que  serão 
extintas quando cumprido o fim a que se destinavam.
Art. 49. São comissões permanentes:
I - Comissão de Regimento Interno;
II - Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos;
III - Comissão de Documentação.
Art. 50. As comissões, permanentes ou temporárias, poderão:
I - sugerir ao Presidente do Tribunal normas de serviço relativas à matéria de sua competência; e
II - manter entendimento com outras autoridades ou instituições, relativamente a assuntos de sua competência, mediante delegação 
do Presidente do Tribunal.
Seção II
Da Comissão de Regimento
Art. 51. A Comissão de Regimento é formada por três Ministros titulares e um suplente, designados pelo Órgão Especial, recaindo a 
escolha,  preferencialmente,  sobre  os  membros  mais  antigos da  Corte,  excluídos  os  exercentes  de  cargo  de  direção  e  aqueles 
mencionados no § 1.º do art. 47.
Art. 52. À Comissão de Regimento Interno cabe:
I - zelar pela atualização do Regimento, propondo emendas ao texto em vigor, e emitir parecer sobre as emendas de iniciativa dos 
membros da Corte; e
II - opinar em processo administrativo que envolva matéria regimental, por solicitação do Presidente do Tribunal, do Tribunal Pleno 
ou do Órgão Especial.
Seção III
Da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos
Art.  53.  A  Comissão  de  Jurisprudência  e  de  Precedentes  Normativos  constitui-se  de  três  Ministros  titulares  e  um  suplente, 
designados pelo Órgão Especial,  excluídos os  titulares que integram outras comissões permanentes,  os membros da direção e 
aqueles mencionados no § 1º do art. 47.
Art. 54. À Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos cabe:
I - zelar pela expansão, atualização e publicação da Jurisprudência do Tribunal;
II - supervisionar o serviço de sistematização da jurisprudência do Tribunal, determinando medidas atinentes à seleção e ao registro 
dos temas para fim de pesquisa, bem como administrar a base de dados informatizada de jurisprudência, sugerindo ao Presidente as 
medidas necessárias ao seu aperfeiçoamento;
III - propor edição, revisão ou cancelamento de Súmulas, de Precedentes Normativos e de Orientações Jurisprudenciais;
IV - inserir as Orientações Jurisprudenciais das Seções do Tribunal que retratem a jurisprudência pacificada da Corte, indicando os 
precedentes que a espelham; e
V - manter a seleção dos repertórios idôneos de divulgação dos julgados da Justiça do Trabalho.
Art. 55. A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos realizará reunião quinzenal ordinária, e extraordinária, quando 
necessário,  para  deliberar  sobre  propostas  de  edição,  revisão  ou  revogação  de  Súmulas,  de  Precedentes  ou  de  Orientações 
Jurisprudenciais, e dar parecer nos Incidentes de Uniformização.
Seção IV
Da Comissão de Documentação
Art. 56. A Comissão de Documentação é constituída de três Ministros titulares e um suplente, designados pelo Órgão Especial, 
excluídos os titulares das demais comissões, os membros da direção do Tribunal e aqueles mencionados no § 1º do art. 47.
Art. 57. À Comissão de Documentação cabe:
I - publicar a Revista do Tribunal, destinada à divulgação de trabalhos doutrinários e jurisprudenciais e ao registro de atos públicos 
de interesse da Justiça do Trabalho;
II  -  supervisionar  a  administração  da  biblioteca  do  Tribunal,  sugerindo  ao  Presidente  as  medidas  necessárias  ao  seu 
aperfeiçoamento, bem como opinar sobre a aquisição de livros;
III - propor a política de gestão documental do Tribunal, opinando sobre a manutenção do acervo, modernização e automatização da 
Coordenadoria de Gestão Documental;
IV - propor alterações na Tabela de Temporalidade e no Plano de Classificação;
V - manifestar-se, anualmente, sobre o Termo de Eliminação dos processos judiciais, encaminhado pela Coordenadoria de Gestão 
Documental, determinando a sua publicação na Imprensa Oficial, caso aprovado;
VI - acompanhar os procedimentos de eliminação dos documentos constantes do Termo aludido no inciso V deste artigo;
VII - manter, na biblioteca, serviço de documentação para recolher elementos que sirvam de subsídio à história do Tribunal e da 
Justiça do Trabalho, com pastas individuais, contendo dados biográficos e bibliográficos dos Ministros;
VIII - orientar a biblioteca na divulgação, para os Ministros e seus Gabinetes, do acervo bibliográfico, e na atualização legislativa e 
jurisprudencial de interesse da Justiça do Trabalho;
IX - efetivar o registro e o controle dos repositórios autorizados à publicação da jurisprudência da Corte, previstos no parágrafo 
único do art. 174;
X - supervisionar a documentação contida na internet e providenciar a renovação dos conteúdos do sítio do Tribunal; e
XI - selecionar os acórdãos a serem encaminhados para publicação nas revistas do Tribunal e demais periódicos autorizados.
TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO E DA COMPETÊNCIA
CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO
Art. 58. O Tribunal funciona em sua plenitude ou dividido em Órgão Especial, Seções e Subseções Especializadas e Turmas.
Art. 59. São órgãos do Tribunal Superior do Trabalho:
I - Tribunal Pleno;
II - Órgão Especial;

11



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

III - Seção Especializada em Dissídios Coletivos;
IV - Seção Especializada em Dissídios Individuais, dividida em duas subseções; e
V - Turmas;
Parágrafo único. São órgãos que funcionam junto ao Tribunal Superior do Trabalho:
I - Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT; e
II - Conselho Superior da Justiça do Trabalho - CSJT.
Art. 60.  Para a composição dos órgãos judicantes do Tribunal, respeitados os critérios de antiguidade e os estabelecidos neste 
capítulo, os Ministros poderão escolher a Seção Especializada e a Turma que desejarem integrar, podendo exercer o direito de 
permuta, salvo os Presidentes de Turma, que, para fazê-lo, deverão previamente renunciar à Presidência do Colegiado.
Parágrafo único. Cada Ministro comporá apenas uma Seção Especializada.
Art. 61. O Ministro empossado integrará os Órgãos do Tribunal onde se deu a vaga ou ocupará aquela resultante da transferência de 
Ministro, autorizada pelo art. 60.
Art. 62. O Tribunal Pleno é constituído pelos Ministros da Corte.
§ 1.º  Para o funcionamento do Tribunal Pleno é exigida a presença de, no mínimo, quatorze Ministros, sendo necessário maioria 
absoluta quando a deliberação tratar de:
I - escolha dos nomes que integrarão a lista destinada ao preenchimento de vaga de Ministro do Tribunal, observado o disposto no 
art. 4.º, §2.º, II;
II - aprovação de Emenda Regimental;
III - eleição dos Ministros para os cargos de direção do Tribunal;
IV - aprovação, revisão ou cancelamento de Súmula ou de Precedente Normativo; e
V - declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do poder público.
§ 2.º  Será tomada por dois terços dos votos dos Ministros do Órgão Especial a deliberação preliminar referente à existência de 
relevante interesse público que fundamenta a proposta de edição de Súmula, dispensadas as exigências regimentais, nos termos 
previstos neste Regimento.
Art. 63. Integram o Órgão Especial o Presidente e o Vice- Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, os 
sete Ministros mais antigos, incluindo os membros da direção, e sete Ministros eleitos pelo Tribunal Pleno. Os Ministros integrantes 
do Órgão Especial comporão também outras Seções do Tribunal.
Parágrafo único. O quorum para funcionamento do Órgão Especial é de oito Ministros, sendo necessário maioria absoluta quando 
a deliberação tratar de disponibilidade ou aposentadoria de Magistrado.
Art. 64. Integram a Seção Especializada em Dissídios Coletivos o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral 
da Justiça do Trabalho e mais seis Ministros.
Parágrafo único. O quorum para o funcionamento da Seção Especializada em Dissídios Coletivos é de cinco Ministros.
Art. 65.  A Seção Especializada em Dissídios Individuais  é  composta de vinte e um Ministros,  sendo: o Presidente e o Vice- 
Presidente do Tribunal, o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e mais dezoito Ministros, e funciona em composição plena ou 
dividida em duas subseções para julgamento dos processos de sua competência.
§ 1.º O quorum exigido para o funcionamento da Seção de Dissídios Individuais plena é de onze Ministros, mas as deliberações só 
poderão ocorrer pelo voto da maioria absoluta dos integrantes da Seção.
§ 2º Integram a Subeção I Especializada em Dissídios Individuais quatorze Ministros: o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, 
o Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e mais onze Ministros, preferencialmente os Presidentes de Turma, sendo exigida a 
presença de, no mínimo, oito Ministros para o seu funcionamento.
§ 3.º Haverá pelo menos um e no máximo dois integrantes de cada Turma na composição da Subseção I Especializada em Dissídios  
Individuais.
§ 4.º  Integram a Subseção II da Seção Especializada em Dissídios Individuais o Presidente e o Vice-Presidente do Tribunal, o 
Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho e mais sete Ministros, sendo exigida a presença de, no mínimo, seis Ministros para o seu 
funcionamento.
Art. 66.  As Turmas são constituídas,  cada uma, por  três  Ministros,  sendo presididas pelo Ministro  mais antigo integrante do 
Colegiado.
Parágrafo único. Para os julgamentos nas Turmas é necessária a presença de três Magistrados.
CAPÍTULO II
DA COMPETÊNCIA
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 67.  Compete ao Tribunal Superior do Trabalho processar, conciliar e julgar, na forma da lei, em grau originário ou recursal 
ordinário ou extraordinário, as demandas individuais e os dissídios coletivos que excedam a jurisdição dos Tribunais Regionais, os 
conflitos  de  direito  sindical,  assim  como  outras  controvérsias  decorrentes  de  relação  de  trabalho,  e  os  litígios  relativos  ao 
cumprimento de suas próprias decisões, de laudos arbitrais e de convenções e acordos coletivos.
Seção II
Da Competência do Tribunal Pleno
Art. 68. Compete ao Tribunal Pleno:
I - eleger, por escrutínio secreto, o Presidente e o Vice- Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho, os sete Ministros para integrar o Órgão Especial, o Diretor, o Vice-Diretor e os membros do Conselho Consultivo da 
Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT, os Ministros membros do Conselho 
Superior da Justiça do Trabalho - CSJT e respectivos suplentes e os membros do Conselho Nacional de Justiça;
II - dar posse aos membros eleitos para os cargos de direção do Tribunal Superior do Trabalho, aos Ministros nomeados para o 
Tribunal, aos membros da direção e do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados 
do Trabalho - ENAMAT;
III - escolher os integrantes das listas para preenchimento das vagas de Ministro do Tribunal;
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IV - deliberar sobre prorrogação do prazo para a posse no cargo de Ministro do Tribunal Superior do Trabalho e o início do 
exercício;
V - determinar a disponibilidade ou a aposentadoria de Ministro  do Tribunal;
VI - opinar sobre propostas de alterações da legislação trabalhista, inclusive processual, quando entender que deve manifestar-se 
oficialmente;
VII - aprovar, modificar ou revogar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, Súmula da Jurisprudência predominante em
Dissídios Individuais e os Precedentes Normativos da Seção Especializada em Dissídios Coletivos;
VIII - julgar os Incidentes de Uniformização de Jurisprudência;
IX - decidir sobre a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, quando aprovada a argüição pelas 
Seções Especializadas ou Turmas; e
X - aprovar e emendar o Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho.
Seção III
Da Competência do Órgão Especial
Art. 69. Compete ao Órgão Especial:
I - em matéria judiciária:
a) processar e julgar as reclamações destinadas à preservação da competência dos órgãos do Tribunal, assim considerados aqueles 
mencionados no art. 59 deste Regimento, ou a garantir a autoridade de suas decisões;
b) julgar mandado de segurança impetrado contra atos do Presidente ou de qualquer Ministro do Tribunal, ressalvada a competência 
das Seções Especializadas;
c) julgar os recursos interpostos contra decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho em mandado de segurança de interesse de 
Juízes e servidores da Justiça do Trabalho;
d) julgar os recursos interpostos contra decisão em matéria de concurso para a Magistratura do Trabalho;
e) julgar os recursos ordinários em agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas em reclamações correicionais ou em 
pedidos de providências que envolvam impugnações de cálculos de precatórios;
f) julgar os recursos ordinários interpostos contra agravo regimental e mandado de segurança em que tenha sido apreciado despacho 
de Presidente de Tribunal Regional em precatório;
g) julgar os agravos regimentais interpostos contra decisões proferidas pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho; e
h) deliberar sobre as demais matérias jurisdicionais não incluídas na competência dos outros Órgãos do Tribunal.
II - em matéria administrativa:
a) proceder à abertura e ao encerramento do semestre judiciário;
b) eleger os membros do Conselho da Ordem do Mérito
Judiciário do Trabalho e os das Comissões previstas neste Regimento;
c) aprovar e emendar o Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal Superior do Trabalho, o Regimento da Corregedoria-Geral da 
Justiça do Trabalho, o Regulamento da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, os Estatutos da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT e o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho - 
CSJT;
d) propor ao Poder Legislativo, após a deliberação do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, a criação, extinção ou modificação 
de Tribunais Regionais do Trabalho e Varas do Trabalho, assim como a alteração de jurisdição e de sede destes;
e)  propor ao  Poder Legislativo a  criação,  extinção e transformação de  cargos e  funções públicas  e  a fixação  dos respectivos 
vencimentos ou gratificações;
f) escolher, mediante escrutínio secreto e pelo voto da maioria absoluta dos seus membros, Juízes de Tribunal Regional do Trabalho 
para substituir temporariamente Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;
g) aprovar a lista dos admitidos na Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho;
h) aprovar a lotação das funções comissionadas do Quadro de Pessoal do Tribunal;
i) conceder licença, férias e outros afastamentos aos membros do Tribunal;
j) fixar e rever as diárias e as ajudas de custo do Presidente, dos Ministros e servidores do Tribunal;
l) designar as comissões temporárias para exame e elaboração de estudo sobre matéria relevante, respeitada a competência das 
comissões permanentes;
m) aprovar as instruções de concurso para provimento dos cargos de Juiz do Trabalho Substituto;
n) aprovar as instruções dos concursos para provimento dos cargos do Quadro de Pessoal do Tribunal e homologar seu resultado 
final;
o) nomear, promover e demitir servidores do Quadro de Pessoal do Tribunal;
p) julgar os recursos de decisões ou atos do Presidente do Tribunal em matéria administrativa;
q)  julgar  os  recursos interpostos contra  decisões dos Tribunais  Regionais  do Trabalho em processo administrativo disciplinar 
envolvendo magistrado, estritamente para controle da legalidade; e
r) examinar as matérias encaminhadas pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Seção IV
Da Competência da Seção Especializada em Dissídios Coletivos (SDC)
Art. 70. À Seção Especializada em Dissídios Coletivos compete:
I - originariamente:
a) julgar os dissídios coletivos de natureza econômica e jurídica, de sua competência, ou rever suas próprias sentenças normativas, 
nos casos previstos em lei;
b) homologar as conciliações firmadas nos dissídios coletivos;
c) julgar as ações anulatórias de acordos e convenções coletivas;
d) julgar as ações rescisórias propostas contra suas sentenças normativas;
e) julgar os agravos regimentais contra despachos ou decisões não definitivas,  proferidos pelo Presidente do Tribunal,  ou por 
qualquer dos Ministros integrantes da Seção Especializada em Dissídios Coletivos;
f) julgar os conflitos de competência entre Tribunais Regionais do Trabalho em processos de dissídio coletivo;
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g) processar e julgar as medidas cautelares incidentais nos processos de dissídio coletivo; e
h) processar e julgar as ações em matéria de greve, quando o conflito exceder a jurisdição de Tribunal Regional do Trabalho.
II - em última instância, julgar:
a) os recursos ordinários interpostos contra as decisões proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em dissídios coletivos de 
natureza econômica ou jurídica;
b) os  recursos ordinários interpostos contra decisões  proferidas pelos Tribunais  Regionais  do Trabalho em ações rescisórias  e 
mandados de  segurança  pertinentes  a dissídios  coletivos e  a direito  sindical  e  em ações  anulatórias  de  acordos e  convenções 
coletivas;
c) os embargos infringentes interpostos contra decisão não unânime proferida em processo de dissídio coletivo de sua competência 
originária, salvo se a decisão embargada estiver em consonância com precedente normativo do Tribunal Superior do Trabalho, ou 
com Súmula de sua jurisprudência predominante; e d) os agravos de instrumento interpostos contra despacho denegatório de recurso 
ordinário nos processos de sua competência.
Seção V
Da Competência da Seção Especializada em Dissídios Individuais
Art. 71. À Seção Especializada em Dissídios Individuais, em composição plena ou dividida em duas Subseções, compete:
I - em composição plena, julgar, em caráter de urgência e com preferência na pauta, os processos nos quais tenha sido estabelecida,  
na votação, divergência entre as Subseções I e II da Seção Especializada em Dissídios Individuais, quanto à aplicação de dispositivo
de lei federal ou da Constituição da República.
II - à Subseção I:
julgar os embargos interpostos contra decisões divergentes das Turmas, ou destas que divirjam de decisão da Seção de Dissídios  
Individuais, de Orientação Jurisprudencial ou de Súmula; e
b) julgar os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência.
III - à Subseção II:
originariamente:
1. julgar as ações rescisórias propostas contra suas decisões, as da Subseção I e as das Turmas do Tribunal;
2. julgar os mandados de segurança contra os atos praticados pelo Presidente do Tribunal, ou por qualquer dos Ministros integrantes 
da Seção Especializada em Dissídios Individuais, nos processos de sua competência;
3. julgar as ações cautelares; e
4. julgar os habeas corpus.
b) em única instância:
1. julgar os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência; e
2.  julgar  os  conflitos de competência entre Tribunais  Regionais  e  os que envolvam Juízes  de Direito  investidos da jurisdição 
trabalhista e Varas do Trabalho em processos de dissídios individuais.
c) em última instância:
1. julgar os recursos ordinários interpostos contra decisões dos Tribunais Regionais em processos de dissídio individual de sua 
competência originária; e
2. julgar os agravos de instrumento interpostos contra despacho denegatório de recurso ordinário em processos de sua competência.
Seção VI
Da Competência das Turmas
Art. 72. Compete a cada uma das Turmas julgar:
I - os recursos de revista interpostos contra decisão dos Tribunais Regionais do Trabalho, nos casos previstos em lei;
II - os agravos de instrumento dos despachos de Presidente de Tribunal Regional que denegarem seguimento a recurso de revista;
III - os agravos e os agravos regimentais interpostos contra despacho exarado em processos de sua competência; e
IV - os recursos ordinários em ação cautelar, quando a competência para julgamento do recurso do processo principal for atribuída à 
Turma.
Seção VII
Da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT
Art. 73. A Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho - ENAMAT é órgão que funciona junto ao 
Tribunal Superior do Trabalho, com autonomia administrativa, cabendo-lhe, dentre outras funções, regulamentar os cursos oficiais 
para o ingresso e promoção na carreira, na forma dos seus estatutos.
Art. 74. O Diretor, o Vice-Diretor e os membros do Conselho Consultivo da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados do Trabalho - ENAMAT serão eleitos pelo Tribunal Pleno, em escrutínio secreto, para mandato de dois anos, permitida
uma recondução.
Parágrafo único. Os membros eleitos para os cargos de direção da Escola e os do Conselho Consultivo tomarão posse perante o 
Tribunal Pleno.
Seção VIII
Do Conselho Superior da Justiça do Trabalho
Art. 75. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho é órgão que funciona junto ao Tribunal Superior do Trabalho, com autonomia  
administrativa, cabendo-lhe exercer a supervisão administrativa, orçamentária, financeira e patrimonial da Justiça do Trabalho, de 
primeiro e segundo graus, como órgão central do sistema;
Seção IX
Das Disposições Gerais
Art. 76. Ao Órgão Especial, às Seções Especializadas e às Turmas cabe, ainda, nos processos de sua competência:
I - julgar:
a) os embargos de declaração interpostos contra suas decisões;
b) as ações cautelares incidentais e preparatórias e as demais argüições;
c) os incidentes que lhes forem submetidos; e
d) a restauração de autos perdidos, em se tratando de processo de sua competência.
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II - homologar as desistências dos recursos, decidir sobre pedido de desistência de ação quanto aos processos incluídos em pauta 
para julgamento, e homologar os acordos em processos de competência originária do Tribunal; e
III - representar à autoridade competente, quando, em autos ou documentos de que conhecer, houver indício de crime de ação 
pública.
Art. 77. A proclamação do resultado da votação será suspensa:
I - pelas Seções Especializadas e pelas Turmas, para remessa do processo ao Tribunal Pleno, quando se verificar que a maioria  
respectiva se inclina pelo acolhimento da argüição de inconstitucionalidade de norma em matéria que ainda não tenha sido decidida 
pelo Tribunal Pleno ou pelo Supremo Tribunal Federal;
II - pelas Seções Especializadas, quando convier o pronunciamento do Tribunal Pleno, em razão da relevância da questão jurídica, 
do interesse público ou da necessidade de prevenir divergência de julgados.<1086960-3>
CAPÍTULO III
DA PRESIDÊNCIA DAS SESSÕES
Seção I
Da Presidência do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e das Seções Especializadas
Art. 78. O Ministro Presidente do Tribunal presidirá o Tribunal Pleno, o Órgão Especial e as Seções Especializadas, podendo ser 
substituído, sucessivamente, pelo Vice-Presidente, pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ou pelo Ministro mais antigo 
presente à sessão.
Seção II
Da Presidência das Turmas
Art. 79. O Presidente de Turma será o mais antigo dentre os Ministros que a compõem.
Parágrafo único. É facultado ao Ministro mais antigo recusar a Presidência, se na composição da Turma houver membro integrante 
da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.
Art. 80. Na hipótese de vacância do cargo de Presidente de Turma, assumirá o Ministro mais antigo do respectivo Colegiado.
Parágrafo único. Nas ausências eventuais ou afastamentos temporários, o Presidente da Turma será substituído pelo Ministro mais 
antigo do Colegiado.
Seção III
Das Atribuições do Presidente de Turma
Art. 81. Compete ao Presidente de Turma:
I - indicar o Coordenador da Turma para nomeação pelo Presidente do Tribunal;
II - convocar sessões ordinárias e extraordinárias;
III - dirigir os trabalhos e presidir as sessões da Turma, propor e submeter as questões, apurar os votos e proclamar as decisões;
IV - manter a ordem nas sessões, podendo mandar retirar os que as perturbarem e os que faltarem com o devido respeito e prender 
os desobedientes, fazendo lavrar o respectivo auto;
V  -  despachar os expedientes da Turma que excederem à competência dos Relatores, inclusive os pedidos manifestados após a 
publicação dos acórdãos;
VI - supervisionar os serviços da Coordenadoria;
VII - encaminhar ao Presidente do Tribunal, no final de cada mês, relatório circunstanciado das atividades da Turma; e
VIII - convocar, mediante prévio entendimento, Ministro de outra Turma para compor o quorum.
TÍTULO IV
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO
Art. 82.  O Ministério Público do Trabalho atuará nas sessões do Tribunal representado pelo Procurador-Geral ou, mediante sua 
delegação, por Subprocuradores-Gerais e por Procuradores Regionais, na forma da lei.
Art. 83. À Procuradoria-Geral do Trabalho serão remetidos processos para parecer, nas seguintes hipóteses:
I - obrigatoriamente, quando for parte pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional;
II  -  facultativamente,  por  iniciativa  do  Relator,  quando  a  matéria,  por  sua  relevância,  recomendar  a  prévia  manifestação  do 
Ministério Público;
III - por iniciativa do Ministério Público, quando entender existente interesse público que justifique a sua intervenção; e
IV - por determinação legal, os mandados de segurança em grau originário ou recursal, as ações civis públicas em que o Ministério 
Público não for autor, os dissídios coletivos originários, caso não exarado parecer na instrução, e os processos em que forem parte 
índio, comunidades e organizações indígenas.
§ 1.º  À Procuradoria-Geral do Trabalho serão encaminhados de imediato, após autuação e distribuição, os processos nos quais 
figuram como parte pessoa jurídica de direito público, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e os recursos ordinários em 
mandado de segurança.
§ 2.º Não serão remetidos à Procuradoria-Geral do Trabalho:
I - processos oriundos de ações originárias nos quais for autora; e
II - processos de remessa facultativa que exijam urgência no julgamento ou que versem sobre tema pacificado na jurisprudência.
Art. 84.  O Ministério Público, observadas as regras legais especiais e a tramitação preferencial de demandas, emitirá parecer no 
prazo legal, restituindo imediatamente os autos ao Tribunal.
Art. 85.  O Ministério Público, após publicado o acórdão e vencido o prazo para as partes, será intimado pessoalmente, com a 
entrega dos autos, nas causas em que tenha intervindo ou emitido parecer.
Parágrafo único. A data da entrega dos autos na Procuradoria-Geral do Trabalho será certificada nos autos para efeitos legais, 
inclusive a contagem dos prazos processuais a que está sujeito o Ministério Público.
LIVRO II
DOS PROCESSOS E DA JURISPRUDÊNCIA
TÍTULO I
DOS PROCESSOS
CAPÍTULO I
DO REGISTRO E DA CLASSIFICAÇÃO
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Art. 86. As petições e os processos recebidos serão registrados no dia de seu ingresso no Tribunal. Após a conferência das folhas, os 
processos serão classificados e autuados, de acordo com a tabela aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça.
Art. 87. A classificação das ações de competência originária será feita nos exatos termos do requerido pela parte.
Art. 88. Na hipótese de ajuizamento de ação ou de interposição de recurso não previstos na classificação de que trata o art. 86, o 
registro e a autuação serão feitos de acordo com a classificação provisória que lhes será dada pelo Presidente do Tribunal.
CAPÍTULO II
DA DISTRIBUIÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 89. Os processos de competência do Tribunal serão distribuídos por classe, observada a competência e composição dos órgãos 
judicantes, assim como a ordem cronológica do seu ingresso na Corte, concorrendo ao sorteio todos os Ministros, excetuados os 
membros da direção.
Parágrafo único. Não haverá distribuição de processos aos Ministros nos sessenta dias que antecederem a jubilação compulsória, 
nem a partir da data da apresentação do pedido de aposentadoria ao Órgão Especial.
Art. 90.  No período correspondente às férias dos Ministros, não haverá distribuição de processos, exceto os de dissídio coletivo, 
mandado de segurança, ações cautelares e habeas corpus.
Art. 91. Todos os processos recebidos no Tribunal, independentemente da classe a que pertencerem, serão distribuídos logo após os 
registros e as formalidades necessárias à sua identificação.
Parágrafo único. Será fornecido a cada Ministro, por ocasião da distribuição, documento escrito ou transmissão computadorizada, 
contendo todos os dados da distribuição que lhe coube.<!ID1086960-4>
Art. 92. As redistribuições autorizadas expressamente neste Regimento serão feitas no âmbito da Secretaria ou da Coordenadoria do 
Colegiado em que tramita o processo, pelo respectivo Presidente, observada a compensação e publicidade, devendo ser fornecidos a
cada Ministro integrante do Colegiado, mediante documento escrito ou transmissão computadorizada, todos os dados do repasse de 
feitos.
Art. 93.  Os processos distribuídos aos Ministros permanecerão a eles vinculados, ainda que ocorram afastamentos temporários, 
ressalvada a hipótese de mandados de segurança originários, processos de dissídio coletivo, ações cautelares e habeas corpus que, a
juízo da parte, reclamem solução inadiável. Nesse caso, ausente o Relator por mais de três dias, poderá ocorrer a redistribuição, 
observada a posterior compensação.
§ 1.º  Os processos de competência das Turmas e das Subseções, na hipótese de afastamento temporário do Relator, por período 
superior a trinta dias,  passarão à competência do Juiz convocado que o substituir. Finda a convocação, os feitos pendentes de 
julgamento e os distribuídos ao convocado serão conclusos ao Ministro substituído.
§ 2.º Os processos de competência do Órgão Especial aguardarão o retorno do Relator, observada, porém, a hipótese do caput.
Art. 94. Se o afastamento do Relator for definitivo:
I  -  os  processos  de  competência  de  Turma  ou  de  Seção  Especializada  serão  conclusos  ao  Juiz  convocado  para  a  vaga  e, 
sucessivamente, ao novo Ministro titular; e
II - os processos de competência do Órgão Especial serão conclusos ao Ministro que passar a integrá-lo;
Art. 95. Se o afastamento do Relator for definitivo, em razão de mudança de Turma, de Seção Especializada ou de Subseção, os  
processos permanecerão vinculados à cadeira vaga, assumindo a condição de Relator, conforme o caso, o Juiz convocado ou o novo
titular.
Art. 96. Se o afastamento do Relator for definitivo, em decorrência de haver assumido cargo de direção do Tribunal, seus processos 
serão atribuídos, conforme o caso, ao Juiz convocado, ou ao Titular da cadeira, que, em lugar do afastado, vier a integrar a Turma ou 
Seção Especializada, inclusive em relação aos agravos e aos embargos de declaração.
Art. 97. Nas hipóteses previstas nos arts. 95 e 96, o Magistrado que se afastou do Órgão julgador retornará para relatar os processos 
em que, até a data do afastamento, tenha aposto visto.
Seção II
Das Disposições Especiais
Art. 98. O Colegiado que conhecer do processo terá jurisdição preventa para o julgamento dos recursos posteriores interpostos no 
mesmo processo, observada a competência.
Parágrafo único.  O processo que tramita na fase de execução será distribuído ao Ministro a quem coube a relatoria na fase de 
conhecimento, ou a quem o tenha substituído ou sucedido, devendo os processos tramitar conjuntamente, sempre que possível.
Art. 99.  O processo já apreciado pelo Órgão Especial, por uma das Seções Especializadas ou por uma das Turmas, retornando a 
novo exame, será distribuído ao mesmo Colegiado e ao mesmo Relator ou Redator do acórdão. Na ausência definitiva do Relator ou 
do Redator do acórdão anterior, o processo será distribuído ao Juiz convocado para a vaga ou ao novo titular que vier a integrar o 
órgão prevento.
Art. 100. Aplica-se a regra do artigo anterior à hipótese de processo no qual haja recurso submetido à apreciação do Tribunal em 
razão de provimento de agravo de instrumento. 
Art. 101. O agravo de instrumento que tramitar, ou que deveria tramitar, anexado ao processo principal, será distribuído no mesmo 
Colegiado e ao mesmo Relator.
Art. 102.  A ação cautelar será distribuída ao Relator do processo principal, salvo se a medida for requerida em procedimento 
preparatório, hipótese em que será sorteado Relator dentre os integrantes do Colegiado competente para o julgamento da matéria, o 
qual fica prevento para a ação principal.
Parágrafo único. Observar-se-á a mesma regra na hipótese de recurso ordinário em ação cautelar.
Art. 103. À distribuição dos embargos infringentes não concorrerá o Ministro que já tenha atuado no processo como Relator e/ou 
redigido o acórdão embargado.
Art. 104.  Os embargos interpostos contra decisão de Turma serão distribuídos entre os Ministros não integrantes do Colegiado 
prolator da decisão embargada.
Art. 105.  Da distribuição da ação rescisória originária será excluído o Ministro que tenha relatado o processo e/ou redigido o 
acórdão rescindendo.
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Parágrafo único. Será designado revisor da ação rescisória o Ministro seguinte ao relator, na ordem decrescente de antiguidade.
CAPÍTULO III
DO RELATOR E DO REVISOR
Art. 106. Compete ao Relator:
I - submeter pedido de liminar ao órgão competente, antes de despachá-lo, desde que repute de alta relevância a matéria nele tratada.
Caracterizada a urgência do despacho, concederá ou denegará a liminar, que será submetida ao referendo do Colegiado na primeira 
sessão que se seguir;
II - promover as diligências necessárias à perfeita instrução dos processos, fixando prazo para o seu cumprimento;
III - solicitar audiência do Ministério Público do Trabalho nas hipóteses previstas em lei, ou quando entender necessário;
IV - processar os incidentes de falsidade, suspeição e de impedimento, argüidos pelos litigantes;
V - despachar os pedidos de desistência de ação ou de recurso, suscitados em processo que lhe tenha sido distribuído, salvo quando 
incluídos em pauta ou quando formulados após a publicação do acórdão;
VI - lavrar os acórdãos referentes às decisões proferidas nos processos em que seu voto tenha prevalecido;
VII - requisitar autos originais, quando necessário;
VIII - delegar atribuições a autoridades judiciárias de instância inferior, nos casos previstos em lei ou neste Regimento;
IX - decidir sobre os pedidos constantes das petições vinculadas a processos de sua competência que não excedam as atribuições do 
Presidente do Tribunal, do órgão julgador, e/ou da respectiva Presidência;
X - decidir por despacho, ou negar seguimento a recurso, na forma da lei;
XI - indeferir liminarmente ações originárias, na forma da lei;
XII - submeter ao órgão julgador, conforme a competência, questão de ordem para o bom andamento dos processos; e
XIII - encaminhar os autos de ação rescisória ao Ministro-Revisor.
Art. 107. Compete ao Revisor:
I - sugerir ao Relator medidas ordenatórias do processo em que tenham sido omitidas;
II - confirmar, completar ou retificar o relatório; e
III - encaminhar os autos à Secretaria ou à Coordenadoria para inclusão em pauta.
CAPÍTULO IV
DAS PAUTAS
Art. 108.  A pauta de julgamento de cada Colegiado será organizada por  seu Secretário  ou Coordenador,  conforme o caso, e 
aprovada pelo respectivo Presidente.
§ 1.º Nenhum processo poderá ser incluído em pauta sem que dele conste o visto do Relator e do Revisor, se houver.
§ 2.º  Não haverá julgamento de processo sem prévia inclusão em pauta, salvo os recursos de revista convertidos em razão de 
provimento de agravo de instrumento, embargos de declaração, pedidos de homologação de acordo formulados em processo de 
dissídio coletivo originário, ou em grau recursal, e os incidentes de suspeição, que serão apresentados em Mesa pelo Relator.
§ 3.º  Os processos que versem sobre matéria idêntica ou semelhante poderão ser ordenados em pauta específica para julgamento 
conjunto.
Art. 109. Os processos serão incluídos em pauta, considerada a data de sua remessa à Secretaria ou à Coordenadoria, ressalvadas as 
seguintes preferências:
I - futuro afastamento temporário ou definitivo do Relator, bem como posse em cargo de direção;
II - solicitação do Ministro-Relator ou das partes, se devidamente justificada;
III - quando a natureza do processo exigir tramitação urgente, especificamente os dissídios coletivos, mandados de segurança, ações 
cautelares, reclamações, conflitos de competência e declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder público;
IV - na ocorrência de transferência do Relator para outro Colegiado; e
V - nos processos submetidos ao rito sumaríssimo e naqueles que tenham como parte pessoa com mais de sessenta anos de idade.
Art.  110.  Para  a  ordenação  dos  processos  na  pauta,  observar-se-á  a  numeração  correspondente  a  cada  classe,  preferindo  no 
lançamento o elenco do inciso III do art. 109 deste Regimento e, ainda, aqueles em que é permitida a sustentação oral.
Art. 111. A pauta de julgamento será publicada no órgão oficial até a antevéspera da sessão.
§ 1.º Havendo expressa concordância das partes, poderá ser dispensada a inclusão do processo em pauta.
§ 2.º  Os processos que não tiverem sido julgados na sessão permanecerão em pauta,  independentemente de nova publicação, 
conservada a mesma ordem, com preferência sobre os demais, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 109.
Art. 112.  As matérias administrativas sujeitas à deliberação do Órgão Especial  constarão de pauta previamente divulgada aos 
Ministros, sendo-lhe vedado deliberar sobre matéria dela não integrante, exceto quanto àquelas reputadas urgentes ou inadiáveis.
Parágrafo único. Para deliberar sobre matérias não constantes da pauta, é necessária a autorização de pelo menos dois terços dos 
Ministros, em votação preliminar.
Art. 113. Os processos que não tiverem sido julgados até a última sessão de cada semestre serão retirados de pauta.
CAPÍTULO V
DAS SESSÕES
Seção I
Do Funcionamento dos Órgãos
Art. 114. As sessões do Tribunal Pleno, do Órgão Especial, das Seções Especializadas e das Turmas realizar-se-ão, ordinária e 
extraordinariamente, por convocação do Presidente do Tribunal ou das Turmas, com a presença de todos os Ministros, ressalvadas 
as hipóteses excepcionais de férias, licenças ou afastamentos, previamente comunicados à Presidência do respectivo Colegiado e à 
Secretaria ou Coordenadoria, para os procedimentos cabíveis.
Parágrafo único. Os Ministros comparecerão na hora designada para o início da sessão e não se ausentarão antes do seu término, 
salvo quando autorizados.
Art. 115. As sessões do Pleno e dos demais órgãos colegiados do Tribunal são públicas, salvo o disposto nos arts. 148 e 149.
Art. 116.  Nas sessões do Tribunal Pleno, do Órgão Especial e das Seções Especializadas, o Presidente terá assento ao centro da 
Mesa, o Vice-Presidente ocupará a primeira cadeira do Plenário, à direita do Presidente, o Ministro mais antigo, a da esquerda, e o 
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Corregedor-Geral  da  Justiça  do  Trabalho,  a  segunda  da  direita,  seguindo-se  assim,  sucessivamente,  observada  a  ordem  de 
antiguidade.
Art. 117. Nas sessões das Turmas, o Presidente terá assento ao centro da Mesa e os demais integrantes do Colegiado ocuparão os 
lugares na bancada pela ordem de antiguidade.
Art. 118.  O Juiz convocado ocupará,  nas sessões das Turmas e Seções Especializadas, o lugar  seguinte ao do Ministro mais 
moderno ou do Juiz por último convocado, observada a antiguidade no respectivo órgão colegiado.
Art. 119.  O representante do Ministério Público do Trabalho participará das sessões, tendo assento à Mesa ao lado direito do 
Presidente.
Art. 120. Para a complementação do quorum, serão observadas as seguintes regras:
I - do Órgão Especial, será convocado o Ministro mais antigo, que não o integre;
II - das Seções Especializadas e das Turmas, será convocado Ministro do Tribunal.
Parágrafo único. Se não houver número para o funcionamento do Órgão, aguardar-se-á por trinta minutos a formação do quorum. 
Decorrido esse prazo e persistindo as ausências, será encerrada a sessão, com registro em ata.
Seção II
Das Disposições Gerais
Art. 121. Nas sessões dos órgãos judicantes do Tribunal, os trabalhos obedecerão à seguinte ordem:
I - verificação do número de Ministros presentes;
II - exame de propostas; e
III - julgamento dos processos.
Art. 122. Os processos serão submetidos a julgamento na seguinte ordem:
I - os habeas corpus;
II - aqueles em que houver pedido de preferência formulado por advogado até trinta minutos antes da hora prevista para o início da 
sessão;
III - os mandados de segurança e as medidas cautelares;
IV - os remanescentes de sessões anteriores;
V - os suspensos em sessão anterior em razão de vista regimental; e
VI - os demais processos constantes da pauta do dia.
Art. 123. As decisões serão tomadas pela maioria de votos, salvo as hipóteses previstas nos incisos dos §§ 1.º e 2.º do art. 62 e no 
parágrafo único do art. 64.
Art. 124. Na ocorrência de empate nas sessões do Órgão Especial e das Seções Especializadas, prevalecerá o voto proferido pelo 
Presidente do Tribunal ou pelo Ministro que o estiver substituindo.
Art. 125. Proclamada a decisão, não poderá ser feita apreciação ou crítica sobre a conclusão adotada.
Art. 126. A votação será iniciada com o voto do Relator. Não havendo divergência, o Presidente proclamará o resultado. Se houver 
divergência, os votos serão colhidos, a partir do voto do Relator, em ordem decrescente de antiguidade. Esgotada essa ordem, 
prosseguirá a tomada de votos, a partir do mais antigo.
§ 1.º O Presidente ou o Ministro que o estiver substituindo votará por último, salvo se for o Relator do processo.
§ 2.º  Nenhum Ministro poderá se eximir de votar, salvo nas hipóteses de impedimento e de suspeição ou de não ter assistido ao 
relatório ou participado dos debates.
Art. 127.  Ao Relator poderão ser solicitados esclarecimentos, sendo facultado aos advogados, mediante autorização, apresentar 
questão de fato relativa à controvérsia.
Art. 128. O Ministro usará o tempo que se fizer necessário para proferir seu voto, podendo retomar a palavra para retificá-lo antes 
da proclamação, prestar esclarecimentos ou se for nominalmente referido, sendo vedadas as interrupções e pronunciamentos sem 
prévia autorização do Presidente.
Art. 129.  O julgamento, uma vez iniciado, será ultimado na mesma sessão, salvo se houver pedido de vista regimental, motivo 
relevante ou conversão do julgamento em diligência, quando necessária à decisão da causa.
§ 1.º  Na hipótese  de  conversão  do julgamento em diligência,  o  processo será retirado da pauta,  devendo,  após  ultimada,  ser 
reincluído, com preferência.
§ 2.º Nenhum processo poderá ficar suspenso por tempo indeterminado, salvo:
I - quando pender de decisão incidente de uniformização jurisprudencial, relativo à matéria discutida no processo, com vista à 
aprovação, modificação ou revogação de Súmula;
II - quando penderem de decisão os incidentes a que se referem as alíneas "a" e "b" do inciso I do art. 69 e os feitos mencionados no 
art. 299; e
III - enquanto não decidida argüição sobre declaração de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder público.
Art. 130. O representante do Ministério Público do Trabalho poderá usar da palavra, em seqüência ao relatório, quando solicitado 
por algum dos Ministros ou quando entender necessária a intervenção, em cada caso, mediante autorização do Presidente.
Art. 131. Na oportunidade em que lhe caiba votar, o Ministro poderá pedir vista regimental dos autos ou vista em Mesa.
Sendo em Mesa, o julgamento dar-se-á na mesma sessão, tão logo o Ministro que a requereu se declare habilitado a votar; em sendo
regimental, ficará adiado o julgamento, salvo anterior habilitação do Ministro que a requereu, para a primeira sessão subseqüente ao 
término do prazo de dez dias, podendo os demais Ministros adiantar seus votos.
§ 1.º O adiamento do julgamento em razão de vista regimental será registrado em certidão, bem como a data do seu prosseguimento 
e os votos proferidos.
§ 2.º Na data prevista, o processo será apregoado independentemente de devolução dos autos pelo autor do pedido de vista, hipótese 
em que este providenciará no sentido de mandar trazê-los à sessão.
§ 3.º Apregoado o julgamento do processo na data aprazada, não estando o Ministro que pediu vista habilitado a votar, o processo 
será adiado para a próxima sessão, sendo os autos previamente encaminhados à Secretaria ou à Coordenadoria respectiva, exceto 
quando houver solicitação fundamentada do Ministro e com autorização do órgão julgador.
§ 4.º Na hipótese de mais de um pedido de vista, será concedido aos Ministros, sucessivamente, o prazo de dez dias.
§ 5.º Prosseguindo o julgamento, a votação iniciará com o voto do Ministro que requereu a vista regimental.
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§ 6.º Os pedidos de vista regimental formulados por Ministros que se afastaram definitivamente do Tribunal serão desconsiderados, 
e o julgamento prosseguirá com a repetição do voto do Relator.
§ 7.º O julgamento dos processos com vista regimental poderá prosseguir sem vinculação à Presidência e na ausência do Relator, se 
este já houver votado sobre toda a matéria.
§ 8.º Na ocorrência de afastamento definitivo do Relator, sem que tenha sido concluído o julgamento, este continuará da fase em 
que se encontrar, considerados os votos já proferidos e sob a competência do Ministro que primeiro requereu a vista.
§ 9.º Na sessão de prosseguimento do julgamento, ocorrendo modificação no quorum, far-se-á novamente o relatório, facultando-se 
a renovação da sustentação oral.
§ 10. Não participarão do julgamento já iniciado ou em prosseguimento os Ministros que não tenham ouvido o relatório ou assistido 
aos debates, salvo quando, não tendo havido sustentação oral, se derem por esclarecidos.
§ 11. Se, para efeito do quorum ou desempate na votação, for necessário o voto de Ministro nas condições do parágrafo anterior, 
serão renovados o relatório e a sustentação oral, computando-se os votos anteriormente proferidos.
§ 12. Ao reiniciar-se o julgamento, serão computados os votos já proferidos pelos Ministros, ainda que não compareçam ou hajam 
deixado o exercício do cargo.
Art. 132. No julgamento dos recursos, o mérito será examinado após ultrapassada a fase de conhecimento.
Parágrafo único. Na hipótese de mais de um recurso com preliminares distintas, a apreciação far-se-á sucessivamente na ordem de 
preferência ditada pela prejudicialidade, considerado cada recurso isoladamente, esgotando-se com o exame do mérito.
Art. 133. O exame das preliminares prefere ao do mérito, observando-se nos julgamentos os seguintes critérios:
I - rejeitada a preliminar, ou se a decisão liminar for compatível com a apreciação do mérito, seguir-se-á o julgamento da matéria 
principal, pronunciando-se todos os Ministros, inclusive os vencidos na preliminar; e
II - o acolhimento da preliminar, se incompatível com o exame da matéria principal, impedirá o conhecimento do mérito.
Art. 134.  Para apuração da votação, havendo várias conclusões parcialmente divergentes, os votos deverão ser somados no que 
coincidirem. Permanecendo a divergência, sem possibilidade de nenhuma soma, serão as questões submetidas à apreciação, duas a 
duas, eliminando-se, sucessivamente, as que tiverem menor votação e prevalecendo a que reunir, por último, a maioria de votos.
Art. 135. Findo o julgamento, o Presidente proclamará a decisão e, se vencido o Relator, designará Redator do acórdão o Ministro 
prolator do primeiro voto vencedor.
Art. 136. As decisões proclamadas serão consignadas em certidão, que será juntada aos autos, na qual constará:
I - a identificação, o número do processo e o nome das partes e dos advogados que sustentaram oralmente;
II - o nome do Ministro que presidiu a sessão de julgamento;
III - o nome do representante do Ministério Público do Trabalho presente na sessão;
IV - o nome do Relator e dos Ministros que participaram do julgamento; <!ID1086960-5>
V - a suspensão do julgamento em razão de pedido de vista regimental, com registro dos votos já proferidos e designação da data 
para o seu prosseguimento;
VI - a conclusão do julgamento com a indicação dos votos vencidos, se houver;
VII - a designação do Ministro-Redator do acórdão na hipótese de não prevalecer o voto do Relator originário;
VIII - os impedimentos e suspeições dos Ministros para o julgamento; e
IX - a data da sessão.
Art. 137. No horário regimental, concluídos os julgamentos, o Presidente encerrará a sessão, devendo ser lavrada a respectiva ata.
Parágrafo único.  Na hipótese de remanescer sem julgamento número significativo de processos, a critério do órgão julgador, 
deverá o seu Presidente designar outro dia para o prosseguimento da sessão, considerando-se intimados os interessados, mediante o 
anúncio da deliberação.
Art. 138. Na ata, serão consignados, resumidamente, os assuntos tratados na sessão, devendo, ainda, constar:
I - dia, mês, ano e hora da abertura da sessão;
II - nome do Ministro que presidiu a sessão;
III - nomes dos Ministros presentes;
IV - nome do representante do Ministério Público do Trabalho;
V - sumária notícia dos expedientes, das propostas e deliberações; e
VI - a identificação dos processos julgados, com o resultado da decisão e os votos vencidos, nomes das partes e do advogado, se 
tiver havido sustentação oral.
Art. 139. A ata será assinada pelo Presidente do Colegiado e arquivada na Secretaria ou Coordenadoria.
Seção III
Da Participação dos Advogados
Art. 140. Nas sessões de julgamento do Tribunal, os advogados, no momento em que houverem de intervir, terão acesso à tribuna.
Parágrafo único. Na sustentação oral, ou para dirigir-se ao Colegiado, vestirão beca, que lhes será posta à disposição.
Art. 141. Os pedidos de preferência, formulados pelos advogados para os julgamentos de processos, encerrar-se-ão trinta minutos 
antes do início da sessão e serão concedidos com observância da ordem de registro no livro próprio.
Art. 142.  O requerimento de preferência formulado por um mesmo advogado, em relação a mais de três processos, poderá ser 
deferido de forma alternada, considerados os pedidos formulados pelos demais advogados.
Art. 143.  Os pedidos de adiamento de julgamento, se dirigidos à Presidência no início da sessão, somente serão admitidos se 
devidamente justificados, com a concordância do Relator e da parte contrária, se presente.
Art. 144. O advogado sem mandato nos autos, ou que não o apresentar no ato, não poderá proferir sustentação oral, salvo motivo 
relevante que justifique o deferimento da juntada posterior.
Art. 145. A sustentação oral será feita de uma só vez, ainda que argüida matéria preliminar ou prejudicial, e observará as seguintes 
disposições:
§ 1.º Ao proferir seu voto, o Relator fará um resumo da matéria em discussão e antecipará sua conclusão, hipótese em que poderá  
ocorrer a desistência da sustentação, ante a antecipação do resultado. Havendo, porém, qualquer voto divergente daquele anunciado 
pelo Relator,  o Presidente voltará a facultar a  palavra ao advogado desistente. Não desistindo os advogados da sustentação,  o 
Presidente concederá a palavra a cada um dos representantes das partes, por dez minutos, sucessivamente.
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§ 2.º Usará da palavra, em primeiro lugar, o advogado do recorrente; se ambas as partes o forem, o do reclamante.
§ 3.º Aos litisconsortes representados por mais de um advogado, o tempo lhes será proporcionalmente distribuído, podendo haver 
prorrogação até o máximo de vinte minutos, ante a relevância da matéria.
§ 4.º  Quando for parte o Ministério Público, seu representante poderá proferir sustentação oral após as demais partes, sendo-lhe 
concedido prazo igual ao destas.
§ 5.º Não haverá sustentação oral em embargos de declaração, conflito de competência, agravo de instrumento e agravo ou agravo 
regimental interposto contra despacho proferido em agravo de instrumento.
§ 6.º O Presidente do órgão julgador cassará a palavra do advogado que, em sustentação oral, conduzir-se de maneira desrespeitosa 
ou, por qualquer motivo, inadequada.
Seção IV
Das Disposições Especiais
Art. 146. A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais julgará desde logo a matéria objeto da revista não conhecida pela 
Turma,  caso  conclua,  no  julgamento  dos  embargos  interpostos,  que  aquele  recurso  estava  corretamente  fundamentado  em 
contrariedade a Súmula da Jurisprudência da Corte, ou a Orientação Jurisprudencial.
Seção V
Das Deliberações em Conselho
Art. 147. As sessões do Tribunal, por sugestão do Presidente ou de Ministro da Corte, desde que aprovadas pela maioria, poderão  
ser transformadas em Conselho para debate da matéria em apreciação.
Parágrafo único. A sessão também será transformada em Conselho para julgamento de processos sobre os quais a lei exigir sigilo.
Art. 148.  Permanecerão em sessão o representante do Ministério Público do Trabalho, o Secretário ou o Coordenador, as partes 
interessadas e os respectivos Procuradores.
Art. 149. A proclamação da matéria deliberada em Conselho será pública, salvo se o conteúdo recomendar o contrário.
Seção VI
Das Sessões Solenes
Art. 150. O Tribunal Pleno reunir-se-á em sessão solene para:
I - dar posse ao Presidente, Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho;
II - dar posse aos Ministros do Tribunal; e
III - celebrar acontecimento de alta relevância.
Art. 151. O cerimonial das sessões solenes será regulado por ato do Presidente do Tribunal.
Seção VII
Das Decisões e Da Sua Publicação
Art. 152. Os acórdãos serão assinados pelo Relator do processo ou pelo julgador designado para lavrá-lo.
Parágrafo único. Na ausência dos julgadores mencionados no caput deste artigo, assinará o Presidente do órgão.
Art. 153. Os acórdãos da Seção Especializada em Dissídios Coletivos serão publicados na íntegra, no órgão oficial; os dos demais 
Colegiados terão publicadas apenas a ementa e a parte dispositiva.
Parágrafo único. A republicação de acórdão somente será feita quando autorizada pelo Presidente do Tribunal ou pelo Presidente 
do Colegiado, prolator da decisão.
Art. 154. Publicado o acórdão, a Secretaria ou a Coordenadoria providenciará sua juntada aos autos e, vencido o prazo de recurso 
para as partes, os encaminhará à Procuradoria-Geral do Trabalho, quando for parte o Ministério Público, pessoa jurídica de direito 
público, Estado estrangeiro ou organismo internacional.
Art. 155. São requisitos do acórdão:
I - a ementa, que, resumidamente, consignará a tese jurídica prevalecente no julgamento;
II - o relatório, contendo os nomes das partes, o resumo do pedido e da defesa e o registro das principais ocorrências do processo;
III - os fundamentos em que se baseia a decisão; e
IV - o dispositivo.
TÍTULO II
DA JURISPRUDÊNCIA
CAPÍTULO I
DA UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA
Art. 156. O incidente de uniformização reger-se-á pelos preceitos dos arts. 476 a 479 do Código de Processo Civil.
§ 1.º O incidente será suscitado quando a Seção Especializada constatar que a decisão se inclina contrariamente a reiteradas decisões 
dos órgãos fracionários sobre interpretação de regra jurídica, não necessariamente sobre matéria de mérito.
§ 2.º O incidente somente poderá ser suscitado por Ministro ao proferir seu voto perante a Seção Especializada, pela parte, ou pelo 
Ministério Público do Trabalho, pressupondo, nos dois últimos casos, divergência jurisprudencial já configurada.
§ 3.º A petição da parte e do Ministério Público, devidamente fundamentada, poderá ser apresentada até o momento da sustentação 
oral, competindo à Seção Especializada apreciar preliminarmente o requerimento.
§ 4.º  Verificando a Seção Especializada que a maioria conclui contrariamente a decisões reiteradas de órgãos fracionários sobre 
tema relevante de natureza material ou processual, deixará de proclamar o resultado e suscitará o incidente de uniformização de 
jurisprudência ao Tribunal Pleno. A decisão constará de simples certidão.
§ 5.º A determinação de remessa ao Tribunal Pleno é irrecorrível, assegurada às partes a faculdade de sustentação oral por ocasião 
do julgamento.
§ 6.º  Será Relator no Tribunal Pleno, o Ministro originariamente sorteado para relatar o feito em que se verifica o incidente de 
uniformização;  se  vencido,  o  Ministro  que primeiro proferiu  o  voto prevalecente.  Caso o Relator  originário  não componha o 
Tribunal Pleno, o feito será distribuído a um dos membros deste Colegiado.
§ 7.º  Os autos serão remetidos à Comissão de Jurisprudência para emissão de parecer  e apresentação da proposta relativa ao 
conteúdo e redação da Súmula ou do Precedente Normativo a ser submetido ao Tribunal Pleno, e, após, serão conclusos ao Relator 
para exame e inclusão em pauta.
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§ 8.º As cópias da certidão referente ao incidente de uniformização e do parecer da Comissão de Jurisprudência serão remetidas aos 
Ministros da Corte, tão logo incluído em pauta o processo.
§ 9.º  Como matéria  preliminar,  o  Tribunal  Pleno decidirá  sobre  a  configuração  da  contrariedade,  passando,  caso  admitida,  a 
deliberar sobre as teses em conflito.
§ 10.  A decisão do Tribunal Pleno sobre o tema é irrecorrível, cabendo à Seção Especializada, na qual foi suscitado o incidente,  
quando do prosseguimento do julgamento, aplicar a interpretação fixada.
§ 11.  A decisão do Tribunal Pleno sobre o incidente de uniformização de jurisprudência constará de certidão, juntando-se o voto 
prevalecente aos autos. As cópias da certidão e do voto deverão ser juntadas ao projeto de proposta formulado pela Comissão de 
Jurisprudência e Precedentes Normativos para redação final da Súmula ou do Precedente Normativo que daí decorrerá.
Art. 157. Observar-se-á, no que couber, o disposto no art. 156 quanto ao procedimento de revisão da jurisprudência uniformizada 
do Tribunal, objeto de Súmula, de Orientação Jurisprudencial e de Precedente Normativo.
Art. 158. A revisão ou cancelamento da jurisprudência uniformizada do Tribunal, objeto de Súmula, de Orientação Jurisprudencial 
e de Precedente Normativo, será suscitada pela Seção Especializada, ao constatar que a decisão se inclina contrariamente a Súmula, 
a Orientação Jurisprudencial ou a Precedente Normativo, ou por proposta firmada por pelo menos dez Ministros da Corte, ou por 
projeto formulado pela Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos.
§ 1.º  Verificando a Seção Especializada que a maioria se inclina contrariamente a Súmula, a Orientação Jurisprudencial  ou a 
Precedente  Normativo,  deixará  de  proclamar  o  resultado  e  encaminhará  o  feito  à  Comissão  de  Jurisprudência  e  Precedentes 
Normativos para, em trinta dias, apresentar parecer sobre a sua revisão ou cancelamento, após o que os autos irão ao Relator para  
preparação do voto e inclusão do feito em pauta do Tribunal Pleno.
§ 2.º  A determinação de remessa à Comissão de Jurisprudência e Precedentes  Normativos e ao Tribunal Pleno é irrecorrível, 
assegurada às partes a faculdade de sustentação oral por ocasião do julgamento.
§ 3.º  Será relator no Tribunal Pleno o Ministro originariamente sorteado para relatar o feito em que se processa a revisão ou o 
cancelamento da Súmula, da Orientação Jurisprudencial ou do Precedente Normativo; se vencido, o Ministro que primeiro proferiu 
o voto prevalecente. Caso o relator originário não componha o Tribunal Pleno, o feito será distribuído a um dos membros deste 
Colegiado.
§ 4.º  As cópias  da  certidão  referente  à  revisão ou cancelamento da  Súmula,  da  Orientação Jurisprudencial  ou do Precedente 
Normativo, e do parecer da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos serão remetidas aos Ministros da Corte, tão logo 
incluído em pauta o processo.
CAPÍTULO II
DAS SÚMULAS
Art. 159. Nos processos que tratem de matéria objeto de incidente de uniformização de jurisprudência, haverá o sobrestamento do 
feito até decisão do incidente.
Art. 160. Para efeito do disposto nos arts. 894, II, e 896, "a" e "b", e §§ 3.º, 4.º, 5.º e 6.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, será 
consubstanciada em Súmula a jurisprudência predominante do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 161.  Quando se tratar de exame de constitucionalidade de lei ou de ato normativo do Poder Público, a edição de Súmula 
independe da observância dos dispositivos regimentais que regem a matéria, salvo quanto à exigência relativa à tomada de decisão 
por maioria absoluta.
Art. 162.  Da proposta de edição de Súmula formulada pela Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos resultará um 
projeto, devidamente instruído, que será encaminhado ao Presidente do Tribunal para ser submetido à apreciação do Tribunal Pleno.
Art. 163. A proposta de edição de Súmula, firmada por pelo menos dez Ministros da Corte, ou de iniciativa de qualquer Ministro do 
Tribunal, no exercício da atividade jurisdicional, deverá ser encaminhada à Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos.
§ 1.º  A proposta firmada por pelo menos dez Ministros da Corte será encaminhada ao Presidente do Tribunal, que a enviará à 
Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos para, no prazo de trinta dias, emitir parecer fundamentado e conclusivo, que 
será submetido à apreciação do Tribunal Pleno.
§ 2.º  A proposta de iniciativa de Ministro, se acolhida pela maioria absoluta dos membros efetivos da Seção Especializada que 
apreciou o recurso respectivo, será examinada pela Comissão que, no prazo de trinta dias, emitirá parecer dirigido ao Presidente do 
Tribunal para ser submetido à apreciação do Tribunal Pleno.
Art. 164.  O parecer  da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos deverá conter  opinião fundamentada acerca da 
proposta de edição da Súmula. Na hipótese de acolhimento da proposta, deverá sugerir o texto a ser editado, instruído com as cópias
dos precedentes e da legislação pertinente.
Art. 165. O projeto de edição de Súmula deverá atender a um dos seguintes pressupostos:
I - três acórdãos da Subseção Especializada em Dissídios Individuais, reveladores de unanimidade sobre a tese, desde que presentes 
aos julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do órgão;
II -  cinco acórdãos da Subseção Especializada em Dissídios Individuais, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos 
julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do órgão;
III - quinze acórdãos de cinco Turmas do Tribunal, sendo três de cada, prolatados por unanimidade; ou
IV - dois acórdãos de cada uma das Turmas do Tribunal, prolatados por maioria simples.
§ 1.º Os acórdãos catalogados para fim de edição de Súmula deverão ser de relatores diversos, proferidos em sessões distintas.
§ 2.º Na hipótese de matéria revestida de relevante interesse público e já decidida por Colegiado do Tribunal, poderá qualquer dos 
órgãos judicantes, a Comissão de Jurisprudência e Precedentes Normativos, a Procuradoria-Geral do Trabalho, o Conselho Federal 
da Ordem dos Advogados do Brasil ou Confederação Sindical, de âmbito nacional, suscitar ou requerer ao Presidente do Tribunal 
apreciação, pelo Tribunal Pleno, de proposta de edição de Súmula. Nesse caso, serão dispensados os pressupostos dos incisos I a IV 
deste artigo, e deliberada, preliminarmente, por dois terços dos votos, a existência de relevante interesse público.
Art. 166. A edição, revisão ou cancelamento de Súmula serão objeto de apreciação pelo Tribunal Pleno, considerando-se aprovado 
o projeto quando a ele anuir a maioria absoluta de seus membros.
CAPÍTULO III
DOS PRECEDENTES NORMATIVOS
E DAS ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS
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Art. 167. Da proposta de edição de Precedentes Normativos do Tribunal e de Orientações Jurisprudenciais formulada pela Comissão 
de Jurisprudência e Precedentes  Normativos resultará um projeto,  que será devidamente instruído com a sugestão do texto,  a 
exposição dos motivos que justificaram a sua edição, a  relação dos acórdãos que originaram os precedentes e a indicação da 
legislação pertinente à hipótese.
§ 1.º O projeto será encaminhado aos Ministros para, no prazo de quinze dias, apresentarem sugestões e/ou objeções pertinentes.
§ 2.º Vencido o prazo do parágrafo anterior, a Comissão, após exame das sugestões e/ou objeções, deliberará conclusivamente sobre 
o projeto.
Art. 168. A proposta de Precedente Normativo do Tribunal deverá atender a um dos um dos seguintes pressupostos:
I - três acórdãos da Seção Especializada em Dissídios Coletivos, reveladores da unanimidade sobre a tese, desde que presentes aos 
julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Órgão; ou
II  -  cinco acórdãos da Seção Especializada em Dissídios  Coletivos,  prolatados  por  maioria simples,  desde  que  presentes  aos 
julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) dos membros efetivos do Órgão.
Art. 169. Poderão ser estabelecidos precedentes para o Órgão Especial, que expressarão a jurisprudência prevalecente.
Art. 170. A proposta de orientação jurisprudencial do Órgão Especial deverá atender a um dos seguintes pressupostos:
I -  três acórdãos do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial,  reveladores da unanimidade sobre a tese, desde que presentes aos 
julgamentos pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros; ou
II - cinco acórdãos do Tribunal Pleno ou do Órgão Especial, prolatados por maioria simples, desde que presentes aos julgamentos 
pelo menos 2/3 (dois terços) de seus membros.
Art. 171.  A proposta de instituição de nova orientação jurisprudencial da Seção Especializada em Dissídios Individuais deverá 
atender a um dos seguintes pressupostos:
I - cinco acórdãos da Subseção respectiva, reveladores da unanimidade sobre a tese; ou
II - dez acórdãos da Subseção respectiva, prolatados por maioria simples.
Art. 172. Aprovada a proposta, passará a denominar-se Precedente Normativo ou Orientação Jurisprudencial, conforme o caso, com 
numeração própria.
Art. 173. Os Precedentes Normativos e as Orientações Jurisprudenciais expressarão a jurisprudência prevalecente das respectivas 
Subseções, quer para os efeitos do que contém a Súmula n.º 333 do TST quer para o que dispõe o art. 557, caput, e § 1.º-A do 
Código de Processo Civil.
Parágrafo único. Os acórdãos catalogados para fim de adoção de Precedentes Normativos e de Orientação Jurisprudencial deverão 
ser de relatores diversos, proferidos em sessões distintas.
CAPÍTULO IV
DA DIVULGAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL
Art. 174. A jurisprudência do Tribunal será divulgada pelas seguintes publicações:
I - Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho ou Diário da Justiça da União;
II - Revista do Tribunal Superior do Trabalho;
III - periódicos autorizados, mediante registro; e
IV - sítio do Tribunal Superior do Trabalho na internet.
Parágrafo único. São repositórios autorizados para indicação de julgados perante o Tribunal os repertórios, revistas e periódicos 
registrados de conformidade com o ato normativo editado pela Presidência,
além do sítio do Tribunal Superior do Trabalho na internet.
Art. 175. As Súmulas, os Precedentes Normativos e as Orientações Jurisprudenciais, datados e numerados, serão publicados por três 
vezes consecutivas no Diário da Justiça da União ou no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, com a indicação dos respectivos 
precedentes, observado o mesmo procedimento na revisão e no cancelamento.
Parágrafo único.  As Súmulas, os Precedentes Normativos e as Orientações Jurisprudenciais canceladas ou alteradas manterão a 
respectiva numeração, com a nota correspondente, tomando novos números as que forem editadas.
TÍTULO III
DOS ATOS PROCESSUAIS
CAPÍTULO I
DOS ATOS E FORMALIDADES 
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 176. Os atos processuais serão autenticados, conforme o caso, mediante a assinatura ou rubrica do Presidente, dos Ministros ou 
dos servidores para tal fim qualificados.
Parágrafo único.  É exigida a assinatura usual nos acórdãos, na correspondência oficial e nas certidões, ressalvada a hipótese de 
chancela mecânica e dos procedimentos permitidos pela Lei n.º 11.419/ 2006.
Seção II
Das Notificações e dos Editais
Art. 177. A critério do Presidente do Tribunal, dos Presidentes das Turmas ou do Relator, conforme o caso, a notificação de ordens 
ou decisões será feita:
I - por publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho ou no Diário da Justiça da União;
II - por servidor credenciado; e
III - por via postal ou por qualquer modo eficaz de telecomunicação, com as cautelas necessárias à autenticação da mensagem e do 
recebimento.
Parágrafo único. Poder-se-á admitir a resposta pela forma indicada no inciso III deste artigo.
Art. 178. Da publicação do expediente de cada processo constará, além do nome das partes, o de seu advogado.
Art. 179. É suficiente a indicação do nome de um dos advogados, quando a parte houver constituído mais de um, ou o constituído 
substabelecer a outro com reserva de poderes.
Art. 180. A retificação de publicação no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho ou no Diário da Justiça da União, com efeito de 
intimação, decorrente de incorreções ou omissões, será providenciada pela Secretaria ou Coordenadoria do órgão responsável pela 
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publicação,  mediante  despacho do Presidente  do Tribunal  ou do Presidente de  Turma, ou por  deliberação do órgão julgador,  
conforme o caso.
Art. 181. Os editais destinados à divulgação de ato poderão conter apenas o essencial à defesa ou à resposta, observadas as normas 
previstas na lei processual.
Art. 182. Nas férias dos Ministros, não se interromperá a publicação de acórdãos, decisões e despachos no órgão oficial.
CAPÍTULO II
DOS PRAZOS
Art. 183. A contagem dos prazos no Tribunal será feita segundo as normas estabelecidas nas leis processuais, aplicáveis ao processo 
do trabalho, ainda que se trate de procedimento administrativo.
§ 1.º O recesso forense e as férias coletivas dos Ministros suspendem os prazos recursais.
§ 2.º Nos casos deste artigo, os prazos começam ou continuam a fluir no dia de reabertura do expediente forense.
Art. 184. Os prazos para os Ministros, salvo acúmulo de serviço, são os seguintes:
I - quinze dias para atos administrativos e despachos em geral;
II - trinta dias para o visto do Relator;
III - quinze dias para o visto do Revisor;
IV - quinze dias para lavratura de acórdão, exceto o referente às decisões normativas, em que o prazo é de dez dias;
V - quinze dias para justificativa de voto; e
VI - dez dias para vista regimental de processo.
Parágrafo único. Por deliberação do Órgão Especial, os prazos fixados neste artigo poderão ser suspensos, caracterizada situação 
excepcional que justifique a medida.
CAPÍTULO III
DOS DADOS ESTATÍSTICOS
Art. 185.  Os dados estatísticos relativos às atividades jurisdicionais  dos órgãos do Tribunal e dos Ministros serão publicados, 
mensalmente, no órgão oficial.
Art. 186.  Da publicação da estatística deverá constar o nome dos julgadores, o número de feitos que lhes foram distribuídos ou 
conclusos  no  mês,  os  despachos  proferidos,  os  processos  julgados,  os  acórdãos  lavrados,  os  pedidos  de  vista,  bem como os 
processos pendentes de exame e de inclusão em pauta, e os processos com vista à Procuradoria-Geral do Trabalho.
CAPÍTULO IV
DAS AUDIÊNCIAS
Art. 187.  As audiências para instrução de processo da competência originária do Tribunal serão públicas e realizadas nos dias e 
horários marcados pelo Presidente, pelo Vice-Presidente ou pelo Ministro por eles designado, ou pelo Relator, presente o Secretário 
da  Seção  Especializada  em Dissídios  Coletivos  ou os Coordenadores  das  Subseções  Especializadas  em Dissídios  Individuais, 
conforme o caso.
Parágrafo único. O Ministro que presidir a audiência deliberará sobre o que lhe for requerido.
Art. 188. Ninguém se retirará da sala de audiência a que haja comparecido para dela participar sem permissão do Ministro que a 
presidir.
Art. 189. Será lavrada ata da audiência de instrução e conciliação.
TÍTULO IV
DOS PROCESSOS EM ESPÉCIE
CAPÍTULO I
DOS PROCESSOS SOBRE COMPETÊNCIASeção I
Do Habeas Corpus
Art. 190. Impetrado o habeas corpus, o Relator requisitará informações do apontado coator, no prazo que fixar, podendo, ainda:
I - nomear advogado para acompanhar e defender oralmente o pedido, se o impetrante não for bacharel em Direito;
II - ordenar diligências necessárias à instrução do pedido;
III - se convier ouvir o paciente, determinar sua apresentação à sessão de julgamento; e
IV - no habeas corpus preventivo, expedir salvo-conduto em favor do paciente, até decisão do feito,  se houver grave risco de 
consumar-se a violência.
Art. 191. Instruído o processo e ouvido o Ministério Público, o Relator o submeterá a julgamento na primeira sessão da Subseção II 
Especializada em Dissídios Individuais, independentemente de pauta.
Parágrafo único. Opondo-se o paciente, não se conhecerá do pedido.
Art. 192.  A decisão concessiva de habeas corpus será imediatamente comunicada às autoridades a quem couber cumpri-la, sem 
prejuízo da remessa de cópia do acórdão.
Parágrafo único. A comunicação, mediante ofício ou qualquer outro meio idôneo, bem como o salvo-conduto, em caso de ameaça 
de violência ou coação, serão firmados pelo Relator.
Art. 193.  O carcereiro ou o diretor da prisão, o escrivão, o oficial de justiça ou a autoridade judiciária, policial ou militar, que  
embaraçar ou procrastinar o encaminhamento do pedido de habeas corpus, ou as informações sobre a causa da violência, coação ou
ameaça, serão multados na forma da legislação processual vigente, sem prejuízo de outras sanções penais ou administrativas.
Art. 194. Havendo desobediência ou retardamento abusivo no cumprimento da ordem de habeas corpus, de parte do detentor ou do 
carcereiro, o Presidente do Tribunal expedirá mandado contra o desobediente e oficiará ao Ministério Público, para que promova a 
ação penal.
Parágrafo único.  Na hipótese deste artigo,  o  Presidente  do Tribunal  adotará as providências  necessárias  ao  cumprimento da 
decisão, com emprego dos meios legais cabíveis.
Art. 195. Quando o pedido for incabível, ou for manifesta a incompetência do Tribunal para dele conhecer originariamente, ou for 
reiteração de outro com os mesmos fundamentos, o Relator o indeferirá liminarmente.
Seção II
Da Reclamação

23



                        PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

                        TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

Art.  196.  A reclamação é a medida destinada à preservação da competência do Tribunal ou à garantia da autoridade de suas 
decisões.
§ 1.º  Não  contraria  a  autoridade  da  decisão  a  que  for  proferida  em relação  processual  distinta  daquela  que  se  pretenda  ver 
preservada.
§ 2.º Estão legitimados para a reclamação a parte interessada ou o Ministério Público do Trabalho.
§ 3.º Compete ao Órgão Especial processar e julgar a reclamação.
§ 4.º Oficiará no feito o Ministério Público do Trabalho, como custos legis, salvo se figurar como reclamante.
Art. 197. A reclamação, dirigida ao Presidente do Tribunal e instruída com prova documental, será autuada e distribuída, sempre 
que possível, ao Relator da causa principal.
Art. 198. Ao despachar a inicial, incumbe ao Relator:
I - requisitar informações da autoridade a quem for atribuída a prática do ato impugnado, para que as apresente no prazo de dez dias;  
e
II - ordenar liminarmente, se houver risco de dano irreparável, a suspensão do processo ou do ato impugnado.
Parágrafo único. Decorrido o prazo para informações, o Ministério Público terá vista dos autos por oito dias, salvo se figurar
como reclamante.
Art. 199. À reclamação poderá opor-se, fundamentadamente, qualquer interessado.
Art. 200.  Julgada procedente a reclamação, o Órgão Especial cassará a deliberação afrontosa à decisão do Tribunal Superior do 
Trabalho ou determinará medida adequada à preservação da sua competência.
Seção III
Dos Conflitos de Competência e de Atribuições
Art. 201. O conflito de jurisdição ou competência poderá ocorrer entre autoridades judiciárias, e o de atribuições, entre autoridades 
judiciárias e administrativas.
Art. 202. Dar-se-á conflito quando:
I - ambas as autoridades se julgarem competentes;
II - ambas se considerarem incompetentes; e
III - houver controvérsia entre as autoridades sobre a reunião ou separação de processos.
Art. 203. O conflito poderá ser suscitado pela parte interessada ou seus representantes legais, pelo Ministério Público do Trabalho 
ou pelos Juízes e Tribunais Regionais do Trabalho.
Art. 204. O processo de conflito será autuado e distribuído, observada a competência dos órgãos judicantes do Tribunal.
Art.  205.  O  Relator,  de  ofício  ou  a  requerimento  de  qualquer  das  partes,  poderá  determinar,  quando  positivo  o  conflito,  o 
sobrestamento do processo, e, na hipótese de conflito negativo, designar um dos órgãos para, em caráter provisório, decidir as 
medidas urgentes.
Art. 206. O Relator, sempre que necessário, determinará que as autoridades em conflito sejam ouvidas no prazo de dez dias.
Art. 207. Proferida, a decisão será comunicada, imediatamente, às autoridades em conflito, devendo prosseguir o feito no Juízo ou 
Tribunal competente.
Art. 208. Da decisão de conflito não caberá recurso, não podendo a matéria ser renovada na discussão da causa principal.
CAPÍTULO II
DAS AÇÕES ORIGINÁRIAS
Seção I
Do Mandado de Segurança
Art. 209. Cabe mandado de segurança contra ato do Presidente ou de qualquer dos membros da Corte, observadas para o julgamento 
as regras referentes à competência dos órgãos judicantes do Tribunal.
Art. 210. O mandado de segurança, de competência originária do Tribunal, terá seu processo iniciado por petição, em duplicata, que 
preencherá os requisitos legais e conterá a indicação precisa da autoridade a quem se atribua o ato impugnado.
§ 1.º A segunda via da inicial deverá conter as cópias autenticadas dos documentos que acompanham a primeira via.
§ 2.º  Afirmado pelo requerente que o documento necessário à prova de suas alegações se encontra em órgão ou estabelecimento 
público ou em poder de autoridade que lhe recuse certidão, ele solicitará ao Relator que seja requisitada, por ofício, a exibição do  
documento, em original ou cópia autenticada, no prazo de cinco dias úteis. Se a autoridade indicada pelo requerente for a coatora, 
far-se-á requisição no próprio instrumento da intimação.
Art. 211. Distribuído o feito na forma regimental, o Relator mandará ouvir a autoridade dita coatora, mediante ofício acompanhado 
da segunda via da petição, instruída com as cópias dos documentos, a fim de que preste informações, no prazo legal.
§ 1.º A petição inicial poderá de plano ser indeferida pelo Relator, quando não for a hipótese de mandado de segurança, ou quando 
não atendidos os requisitos do artigo anterior, devendo os autos ser remetidos ao Juízo competente, se manifesta a incompetência do 
Tribunal, dispensadas as informações da autoridade dita coatora.
§ 2.º O Relator poderá ordenar a suspensão liminar do ato que deu motivo ao pedido, quando for relevante o fundamento e do ato 
impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida.
Art. 212.  Transcorrido o prazo legal para as informações, o Relator determinará a remessa dos autos à Procuradoria-Geral do 
Trabalho.
Seção II
Da Ação Rescisória
Art. 213. Caberá ação rescisória dos acórdãos prolatados pelo Tribunal, no prazo e nas hipóteses previstas na legislação processual 
aplicável, observadas, para o julgamento, as regras alusivas à competência dos Órgãos judicantes da Corte.
Parágrafo único. A ação rescisória está sujeita ao depósito prévio equivalente a 20% (vinte por cento) do valor da causa, salvo 
prova de miserabilidade jurídica do autor.
Art. 214. A ação rescisória terá início por petição, acompanhada de tantas cópias quantos forem os réus e preenchidos os requisitos 
da legislação processual compatíveis com o processo do trabalho.
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Parágrafo único.  Registrada e autuada, a ação rescisória será distribuída, mediante sorteio,  a um Relator, dentre os Ministros 
integrantes da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais, e designado Revisor o Ministro que a ele se seguir na ordem 
decrescente de antiguidade no órgão.
Art. 215. A petição inicial será indeferida pelo Relator, se não preenchidas as exigências legais e não suprida a irregularidade.
Art. 216. Compete ao Relator, se a petição preencher os requisitos legais:
I - ordenar as citações e intimações requeridas;
II - receber ou rejeitar, in limine, a petição inicial e as exceções opostas e designar audiência especial para produção de provas, se 
requeridas ou se lhe parecerem necessárias;
III - submeter a julgamento em Mesa as questões incidentes e as exceções opostas, quando regularmente processadas; e
IV - dar vista ao Ministério Público do Trabalho, sempre que couber, depois das alegações finais das partes.
Art. 217. Feita a citação, o réu, no prazo assinalado pelo Relator, que não poderá ser inferior a quinze dias nem superior a trinta, 
apresentará a contestação.
Art. 218.  Ultimada a fase probatória, permanecerão os autos na Secretaria, para apresentação de razões finais, tendo as partes, 
sucessivamente, o prazo de dez dias.
Parágrafo único.  Findo esse prazo e tendo sido oficiado,  quando cabível,  ao Ministério  Público do Trabalho, serão os autos 
conclusos, respectivamente, ao Relator e ao Revisor.
Seção III
Dos Dissídios Coletivos
Art. 219. Frustrada, total ou parcialmente, a auto-composição dos interesses coletivos em negociação promovida diretamente pelos 
interessados ou mediante intermediação administrativa do órgão competente do Ministério do Trabalho, poderá ser ajuizada a ação 
de dissídio coletivo.
§ 1.º Na impossibilidade real de encerramento da negociação coletiva em curso antes do termo final a que se refere o art. 616, § 3.º,  
da CLT, a entidade interessada poderá formular protesto judicial em petição escrita, dirigida ao Presidente do Tribunal, a fim de 
preservar a data-base da categoria.
§ 2.º Deferida a medida prevista no item anterior, a representação coletiva será ajuizada no prazo máximo de trinta dias, contados da 
intimação, sob pena de perda da eficácia do protesto.
Art. 220. Os dissídios coletivos podem ser:
I - de natureza econômica, para a instituição de normas e condições de trabalho;
II - de natureza jurídica, para interpretação de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, acordos e 
convenções coletivas, de disposições legais particulares de categoria profissional ou econômica e de atos normativos;
III - originários, quando inexistentes ou em vigor normas e condições especiais de trabalho, decretadas em sentença normativa;
IV - de revisão, quando destinados a reavaliar normas e condições coletivas de trabalho preexistentes, que se hajam tornado injustas  
ou ineficazes pela modificação das circunstâncias que as ditaram; e
V - de declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve.
Art. 221.  Para julgamento, o processo será incluído em pauta preferencial, se for caso de urgência, sobretudo na ocorrência ou 
iminência de paralisação do trabalho.
Parágrafo único.  Na hipótese de greve em serviços ou atividades essenciais,  poderá o Presidente do Tribunal,  justificando a 
urgência, dispensar a inclusão do processo em pauta, convocar sessão para julgamento do dissídio coletivo, notificando as partes, 
por meio de seus patronos, e cientificando o Ministério Público, tudo com antecedência de, pelo menos, doze horas.
Art. 222. Requerida a homologação de acordo em processo de dissídio coletivo, antes ou depois do julgamento, da apresentação de 
recursos ou da publicação do acórdão, adotar-se-á o seguinte procedimento:
I - o pedido de homologação de acordo será apreciado pelo Relator originário ou pelo Redator designado para lavrar o acórdão do 
julgamento já realizado, se for o caso;
II - o processo será redistribuído a um dos membros do Colegiado, se ausente, por qualquer motivo, o Relator; e
III - o pedido de homologação de acordo será apreciado, independentemente de publicação de pauta, cabendo ao Relator apresentar 
os autos em Mesa, na primeira sessão ordinária subseqüente à formulação do pedido, ou em sessão extraordinária designada para 
esse fim, sendo de igual modo dispensada a prévia inclusão em pauta, quando o pedido ingressar antes do julgamento do recurso 
ordinário.<!ID1086960-7>
Art. 223. O acordo judicial homologado no processo de dissídio coletivo, abrangendo a totalidade ou parte das pretensões, tem força 
de decisão irrecorrível para as partes.
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS
Seção I
Do Recurso Ordinário
Art. 224. Cabe recurso ordinário para o Tribunal das decisões definitivas proferidas pelos Tribunais Regionais do Trabalho em 
processos de sua competência originária, no prazo legal, contado da publicação do acórdão ou de sua conclusão no órgão oficial.
Art. 225. É cabível recurso ordinário em:
I - ação anulatória;
II - ação cautelar;
III - ação declaratória;
IV - agravo regimental;
V - ação rescisória;
VI - dissídio coletivo;
VII - habeas corpus;
VIII - habeas data; e
IX - mandado de segurança.
Seção II
Do Recurso de Revista
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Art. 226. O recurso de revista, interposto na forma da lei, é apresentado no Tribunal Regional do Trabalho e tem seu cabimento 
examinado em despacho fundamentado pelo Presidente do Tribunal de origem, ou pelo Juiz designado para esse fim, conforme o 
Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho.
Parágrafo único. São fontes oficiais de publicação dos julgados o Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho, o Diário da Justiça da 
União e dos Estados, a Revista do Tribunal Superior do Trabalho, as revistas publicadas pelos Tribunais Regionais do Trabalho, os  
sítios do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais Regionais do Trabalho na internet e os repositórios autorizados a publicar a 
jurisprudência trabalhista.
Seção III
Do Agravo de Instrumento
Art. 227. O agravo de instrumento interposto contra despacho denegatório do processamento de recurso de competência desta Corte 
será autuado e distribuído, observada a competência dos órgãos do Tribunal, aplicando-se quanto à tramitação e julgamento as 
disposições inscritas nesta Seção.
Art. 228. Em se tratando de agravo de instrumento que tramita conjuntamente com recurso de revista, se provido o agravo, publicar-
se-á a certidão para efeito de intimação das partes, dela constando que o julgamento de ambos os recursos de revista dar-se-á na 
primeira sessão ordinária subseqüente à data da publicação.
§ 1.º Os autos do agravo de instrumento serão apensados aos do processo principal, com a alteração dos registros relativamente às 
partes, permanecendo a numeração constante dos autos principais.
§ 2.º Julgado o recurso de revista, será lavrado um único acórdão, que consignará também os fundamentos do provimento do agravo 
de instrumento,  fluindo a partir  da data de publicação do acórdão o prazo para interposição de embargos de declaração e/ou 
embargos à Seção de Dissídios Individuais.
Art. 229. Interposto apenas agravo de instrumento, se lhe for dado provimento, observar-se-á o procedimento do art. 228, caput, e § 
2º.
§ 1.º O processo, nessa hipótese, será reautuado como recurso de revista, mantida a numeração dada ao agravo de instrumento.
§ 2.º Não sendo conhecido ou provido o agravo de instrumento, será lavrado o respectivo acórdão.
Art. 230. Na hipótese do art. 228, se não for conhecido ou provido o agravo de instrumento, será de imediato julgado o recurso de 
revista, com lavratura de acórdãos distintos.
CAPÍTULO IV
DOS RECURSOS DAS DECISÕES PROFERIDAS NO TRIBUNAL
Seção I
Dos Embargos
Art. 231. Cabem embargos, por divergência jurisprudencial, das decisões das Turmas do Tribunal, no prazo de oito dias, contados 
de sua publicação, na forma da lei.
Parágrafo único. Registrado o protocolo na petição a ser encaminhada à Coordenadoria da Turma prolatora da decisão embargada, 
esta juntará o recurso aos autos respectivos e abrirá vista à parte contrária para impugnação no prazo legal. Transcorrido o prazo, o 
processo será remetido à unidade competente para ser imediatamente distribuído.
Seção II
Dos Embargos Infringentes
Art. 232. Cabem embargos infringentes das decisões não unânimes proferidas pela Seção Especializada em Dissídios Coletivos, no 
prazo de oito dias,  contados da publicação do acórdão no órgão oficial,  nos processos de Dissídios Coletivos de competência 
originária do Tribunal.
Parágrafo único.  Os embargos infringentes serão restritos à cláusula em que há divergência, e, se esta for parcial, ao objeto da 
divergência.
Art. 233. Registrado o protocolo na petição a ser encaminhada à Secretaria do órgão julgador competente, esta juntará o recurso aos  
autos respectivos e abrirá vista à parte contrária, para impugnação, no prazo legal. Transcorrido o prazo, o processo será remetido à  
unidade competente, para ser imediatamente distribuído.
Art. 234. Não atendidas as exigências legais relativas ao cabimento dos embargos infringentes, o Relator denegará seguimento ao 
recurso, facultada à parte a interposição de agravo regimental.
Seção III
Do Agravo Regimental
Art. 235. Cabe agravo regimental, no prazo de oito dias, para o Órgão Especial, Seções Especializadas e Turmas, observada a 
competência dos respectivos órgãos, nas seguintes hipóteses:
I - do despacho do Presidente do Tribunal que denegar seguimento aos embargos infringentes;
II  -  do  despacho  do  Presidente  do  Tribunal  que  suspender  execução  de  liminares  ou  de  decisão  concessiva  de  mandado  de 
segurança;
III - do despacho do Presidente do Tribunal que conceder ou negar suspensão da execução de liminar, antecipação de tutela ou da 
sentença em cautelar;
IV - do despacho do Presidente do Tribunal concessivo de liminar em mandado de segurança ou em ação cautelar;
V - do despacho do Presidente do Tribunal proferido em pedido de efeito suspensivo;
VI - das decisões e despachos proferidos pelo Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho;
VII - do despacho do Relator que negar prosseguimento a recurso, ressalvada a hipótese do art. 239;
VIII - do despacho do Relator que indeferir inicial de ação de competência originária do Tribunal; e
IX - do despacho ou da decisão do Presidente do Tribunal, de Presidente de Turma, do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou 
Relator que causar prejuízo ao direito da parte, ressalvados aqueles contra os quais haja recursos próprios previstos na legislação ou 
neste Regimento.
Art. 236.  O agravo regimental será concluso ao prolator do despacho, que poderá reconsiderá-lo ou determinar sua inclusão em 
pauta visando apreciação do Colegiado competente para o julgamento da ação ou do recurso em que exarado o despacho.
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§ 1.º Os agravos regimentais contra ato ou decisão do Presidente do Tribunal, do Vice-Presidente e do Corregedor-Geral da Justiça 
do Trabalho, desde que interpostos no período do respectivo mandato, serão por eles relatados. Os agravos regimentais interpostos 
após o término da investidura no cargo do prolator do despacho serão conclusos ao Ministro sucessor.
§ 2.º Os agravos regimentais interpostos contra despacho do Relator, na hipótese de seu afastamento temporário ou definitivo, serão 
conclusos, conforme o caso, ao Juiz convocado ou ao Ministro nomeado para a vaga.
§ 3.º Os agravos regimentais interpostos contra despacho do Presidente do Tribunal, proferido durante o período de recesso e férias, 
serão julgados pelo Relator do processo principal, salvo nos casos de competência específica da Presidência da Corte.
§ 4.º O acórdão do agravo regimental será lavrado pelo Relator, ainda que vencido.
Seção IV
Do Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo
Art. 237. O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas 
em despacho do Presidente do Tribunal Superior do Trabalho.
Art. 238. O pedido de concessão de efeito suspensivo de recurso em matéria normativa deverá ser instruído com as seguintes peças: 
decisão normativa recorrida; petição de recurso ordinário, prova de sua tempestividade e respectivo despacho de admissibilidade; 
guia de recolhimento de custas, se houver; procuração conferindo poderes ao subscritor da medida; e outras que o requerente reputar
úteis para o exame da solicitação.
Seção V
Do Agravo
Art. 239. Caberá agravo ao órgão colegiado competente para o julgamento do respectivo recurso, no prazo de oito dias, a contar da 
publicação no órgão oficial:
I - da decisão do Relator, tomada com base no § 5.º do art. 896 da CLT;
II - da decisão do Relator, dando ou negando provimento ou negando seguimento a recurso, nos termos do art. 557 e § 1.º-A do 
CPC.
Art. 240. Para o julgamento do processo, observar-se-á o disposto neste Regimento.
Seção VI
Dos Embargos de Declaração
Art. 241. Contra as decisões proferidas pelo Tribunal, e contra os despachos do Relator, provendo ou negando provimento, ou 
denegando  seguimento  a  recurso,  poderão  ser  interpostos  embargos  de  declaração,  no  prazo  de  cinco  dias,  contados  da  sua 
publicação.
Parágrafo único. Em se tratando de embargos de declaração interpostos contra decisão monocrática, caberá ao Relator apreciá-los 
por despacho, ou recebê-los como agravo, se entender pertinente, conforme o caso.
Art.  242.  Registrado o  protocolo  na  petição e  após  sua  juntada,  os  autos  serão  conclusos  ao  Relator  da  decisão  embargada, 
ressalvadas as situações previstas nos arts. 92 a 96 deste Regimento.
Parágrafo único.  Não sendo possível  a  aplicação de  nenhuma das regras previstas nos arts.  92 a  96,  adotar-se-á critério  de 
competência para a distribuição dos embargos ao Juiz convocado ou ao Ministro que tenha ocupado a vaga do antigo Relator, e, 
como último critério, distribuir-se-á o processo entre os integrantes do órgão.
Art. 243. Nos embargos de declaração, a concessão de efeito modificativo sujeitar-se-á à prévia concessão de vista à parte contrária.
TÍTULO V
DAS OUTRAS ESPÉCIES DE PROCESSOS
CAPÍTULO I
DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI OU DE ATO NORMATIVO DO PODER PÚBLICO
Art. 244.  A argüição de inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público poderá ser suscitada pelo Relator, por qualquer 
Ministro ou a requerimento do Ministério  Público,  no curso do julgamento do processo nos órgãos judicantes da Corte,  após 
concluído o relatório.
Art. 245. Suscitada a inconstitucionalidade e ouvido o Ministério Público do Trabalho, será submetida à apreciação do Colegiado 
em que tramita o feito.
§ 1.º Rejeitada a argüição, prosseguirá o julgamento.
§ 2.º Acolhida a argüição suscitada perante o Tribunal Pleno, a matéria será submetida de imediato à apreciação.
§ 3.º Acolhida a argüição suscitada nos demais órgãos judicantes da Corte, os autos serão remetidos ao Tribunal Pleno.
Art. 246.  A decisão que declara imprescindível  o  pronunciamento do Tribunal Pleno sobre a inconstitucionalidade de lei,  de 
disposição nela contida ou de ato normativo do Poder Público não é recorrível.
Art. 247.  Os procedimentos relativos à remessa do processo ao Tribunal Pleno, à distribuição e ao julgamento da argüição de 
inconstitucionalidade são regulados pelas normas estabelecidas neste Regimento.
Art. 248. A decisão declaratória de inconstitucionalidade de lei ou de ato do Poder Público, observadas as exigências regimentais, 
motivará a edição de Súmula.
Art. 249. Na hipótese prevista no artigo anterior, ocorrendo nova alegação de inconstitucionalidade da mesma lei ou do mesmo ato 
do Poder Público, não poderão os órgãos judicantes da Corte considerá-la para efeito de encaminhamento do processo ao Tribunal 
Pleno, salvo se demonstrado que o Supremo Tribunal Federal tenha julgado contrariamente ao decidido pelo Tribunal.
CAPÍTULO II
DOS PROCESSOS INCIDENTES
Seção I
Da Suspensão de Segurança
Art. 250. O Presidente do Tribunal, na forma da lei, a requerimento do Ministério Público do Trabalho ou da pessoa jurídica de 
direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à segurança e à economia públicas, pode suspender, por despacho 
fundamentado, a execução de liminar ou de decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em última instância pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho.
§ 1.º O Presidente, se necessário, poderá ouvir o impetrante, em cinco dias.
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§ 2.º A suspensão de segurança, nos casos de ações movidas contra o Poder Público, vigorará enquanto pender o recurso, ficando 
sem efeito se a decisão concessiva for mantida pelo Tribunal ou se transitar em julgado.
Seção II
Da Suspensão de Liminar e de Antecipação de Tutela
Art. 251. O Presidente, nos termos da lei, a requerimento do Ministério Público do Trabalho ou da pessoa jurídica de direito público 
interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à 
segurança e à economia públicas, poderá, por despacho fundamentado, suspender a execução de liminar ou de antecipação de tutela
concedida nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes. § 1.º Aplica-se o disposto neste artigo à sentença proferida em 
processo de ação cautelar inominada.
§ 2.º O Presidente, se necessário, poderá ouvir o autor da ação e o Ministério Público do Trabalho, em cinco dias.
§ 3.º  A suspensão de liminar e de antecipação da tutela vigorará até a decisão da cautelar, e a da sentença, enquanto pender de 
decisão o recurso, ficando sem efeito se a decisão concessiva da medida for mantida pelo órgão julgador, ou se transitar em julgado.
Seção III
Das Medidas Cautelares
Art. 252. O procedimento cautelar pode ser instaurado antes ou no curso do processo principal e deste é sempre dependente.
Art. 253. O pedido cautelar será apresentado ao Presidente do Tribunal e distribuído ao Relator do processo principal, salvo se a 
medida for requerida em procedimento preparatório, caso em que será sorteado, dentre os integrantes do Colegiado competente, o 
Relator do feito, o qual ficará prevento para a ação principal.
Art. 254. A tramitação do processo no Tribunal observará as disposições da lei processual civil, no que aplicáveis.
Seção IV
Da Habilitação Incidente
Art. 255. A habilitação incidente, ocorrendo o falecimento de uma das partes, será processada na forma da lei processual.
Art. 256.  A citação far-se-á na pessoa do Procurador constituído nos autos,  mediante publicação no órgão oficial,  ou à parte, 
pessoalmente, se não estiver representada no processo.
Art. 257. Quando incertos os sucessores, a citação far-se-á por edital.
Art. 258. O Relator, se contestado o pedido, facultará às partes sumária produção de provas, em cinco dias, e decidirá, em seguida, a 
habilitação.
Art. 259. A habilitação requerida em processo incluído em pauta para julgamento será decidida pelo Colegiado.
Seção V
Dos Impedimentos e Das Suspeições
Art. 260. Os Ministros declarar-se-ão impedidos ou suspeitos nos casos previstos em lei.
Art. 261.  A suspeição ou o impedimento do Relator ou Revisor serão declarados por despacho nos autos. Se feita na sessão de 
julgamento, a argüição será verbal, devendo constar da ata e da certidão.
Parágrafo único.  Na suspeição ou no impedimento do Relator, o processo será redistribuído pelo Presidente do órgão julgador 
entre os demais Ministros que o compõem, observada oportuna compensação.
Art. 262. A argüição de suspeição deverá ser suscitada até o início do julgamento, em petição assinada pela parte ou por procurador 
com poderes especiais, e dirigida ao Relator do processo, indicando os fatos que a motivaram, e acompanhada de prova documental 
e rol de testemunhas, se houver.
Art. 263. O Relator, reconhecendo a suspeição argüida, determinará a juntada da petição aos autos, e, por despacho, submeterá o 
processo à Presidência do Colegiado, para sua redistribuição, na forma regimental.
Parágrafo único. O Ministro, não aceitando a suspeição, continuará vinculado ao processo, ficando sua apreciação suspensa até a 
solução do incidente, que será autuado em separado, com designação de Relator.
Art. 264. Conclusos os autos, o Relator mandará ouvir o Ministro recusado, no prazo de cinco dias.
Parágrafo único. Vencido o prazo, com ou sem resposta, o Relator ordenará o processo, colhendo as provas requeridas.
Art. 265.  Reconhecida a suspeição do Relator, declarar-se-ão nulos os atos praticados pelo Ministro recusado, e o processo será 
redistribuído, na forma regimental.
CAPÍTULO III
DOS RECURSOS PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Seção I
Do Recurso Extraordinário
Art. 266. Cabe recurso extraordinário das decisões do Tribunal proferidas em única ou última instância, nos termos da Constituição 
da República.
§ 1.º O recurso será interposto em petição fundamentada, no prazo de quinze dias da publicação do acórdão ou de suas conclusões 
no órgão oficial.
§ 2.º  A petição do recurso extraordinário será juntada aos autos após transcorrido o prazo legal sem a interposição de recurso de 
competência do Tribunal Superior do Trabalho, abrindo-se, de imediato, vista dos autos à parte contrária para apresentação das 
contra razões no prazo de quinze dias.
Art. 267. Findo o prazo das contra-razões, os autos serão conclusos ao Vice-Presidente do Tribunal para exame da admissibilidade 
do recurso.
Art. 268. Os processos julgados pelo Tribunal Superior do Trabalho só serão restituídos à instância originária quando findo o prazo 
de interposição do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal.
Seção II
Do Agravo de Instrumento
Art. 269. Cabe agravo de instrumento contra despacho denegatório do recurso extraordinário, no prazo de dez dias, contados de sua 
publicação no órgão oficial.
Art. 270.  Formado o instrumento, abrir-se-á vista ao agravado, por igual  prazo,  para apresentação de contraminuta,  podendo, 
conforme o caso, requerer o traslado de outras peças além das exigidas pelo Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que 
serão extraídas e juntadas aos autos no prazo de três dias.
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Art. 271. O agravante e o agravado poderão, com documentos novos, instruir, respectivamente, a minuta e a contraminuta.
Parágrafo único. Apresentado documento novo pelo agravado, será aberta vista ao agravante, no prazo de cinco dias.
Art. 272. Os autos devidamente preparados serão conclusos ao Vice-Presidente do Tribunal, que reformará ou manterá o despacho 
agravado, podendo, se o mantiver, ordenar a extração e a juntada, em igual prazo, de outras peças dos autos principais.
CAPÍTULO IV
DA RESTAURAÇÃO DE AUTOS
Art. 273. A restauração de autos far-se-á de ofício ou a pedido de qualquer das partes ou do Ministério Público do Trabalho.
Art. 274.  O pedido de restauração de autos será apresentado ao Presidente do Tribunal e  distribuído ao Relator  do processo 
desaparecido ou ao seu substituto.
Parágrafo único. Aplicam-se à restauração de autos, no Tribunal, as normas do Código de Processo Civil.
Art. 275. O Relator determinará as diligências necessárias, solicitando, se preciso for, informações e cópias autenticadas a outros 
Juízos e Tribunais. <!ID1086960-8>
Art. 276. O julgamento de restauração caberá ao Colegiado no qual tramitava o processo desaparecido.
Art. 277. Julgada a restauração, será lavrado acórdão e, após publicado no órgão oficial, o processo seguirá os trâmites normais.
Reencontrado o original, nele prosseguirá o feito, apensando-se-lhe os autos reconstituídos.
CAPÍTULO V
DA EXECUÇÃO
Seção I
Das Disposições Gerais
Art. 278. A execução competirá ao Presidente:
I - quanto às suas decisões e ordens; e
II - quanto às decisões dos órgãos do Tribunal, quando excederem à competência do Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho ou 
dos Presidentes de Turma, ou se referirem a matéria administrativa.
Art. 279. Os atos de execução poderão ser requisitados, determinados, notificados ou delegados a quem os deva praticar.
Art. 280. A execução atenderá, no que couber, à legislação processual.
Seção II
Da Execução contra a Fazenda Pública
Art. 281. Na execução por quantia certa, fundada em decisão proferida contra a Fazenda Pública, adotar-se-á, no que couber, o 
procedimento fixado em Instrução Normativa do Tribunal.
Art.  282.  Nas execuções  processadas  pelas  Varas  do  Trabalho  ou por  Juízo  de  Direito  investido  de  jurisdição trabalhista,  o 
precatório será encaminhado ao Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da jurisdição, que o dirigirá,  mediante ofício,  à 
autoridade competente ou entidade requisitada.
Art. 283. No âmbito do Tribunal, o procedimento alusivo ao precatório constará de ato expedido pelo Presidente.
LIVRO III
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS
TÍTULO I
DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
CAPÍTULO I
DA SECRETARIA DO TRIBUNAL
Art. 284.  A Secretaria do Tribunal é dirigida pelo Diretor-Geral, bacharel em Direito,  nomeado em comissão pelo Presidente, 
incumbindo-lhe a direção dos serviços judiciários e administrativos do Tribunal.
Art. 285.  A organização da Secretaria do Tribunal, seu funcionamento e as atribuições do Diretor-Geral, dos Secretários e dos 
Coordenadores, bem como das Unidades Administrativas, constarão do Regulamento Geral.
Art. 286. Não poderá ser nomeado para cargo em comissão ou designado para função gratificada, cônjuge, companheiro ou parente,
até  o  terceiro  grau,  inclusive,  de  qualquer  dos  Ministros  do  Tribunal,  em atividade,  salvo  se  servidor  ocupante  de  cargo  de 
provimento efetivo das carreiras judiciárias,  caso em que a vedação é restrita à nomeação ou designação para servir  junto ao 
Ministro determinante da incompatibilidade.
Art. 287.  Ressalvada a existência de regulação legal especial, aplica-se no Tribunal o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
Civis da União.
Art. 288. O horário de expediente no Tribunal Superior do Trabalho será estabelecido por Resolução Administrativa, aprovada pelo 
Órgão Especial, por iniciativa do seu Presidente.
Art. 289. Os servidores do Tribunal cumprirão 35 (trinta e cinco) horas de trabalho semanal, com controle de freqüência e horário, 
de conformidade com as escalas estabelecidas, observado o intervalo entre os turnos de trabalho.
§ 1.º Os servidores ocupantes de cargo em comissão e submetidos ao regime de integral dedicação ao serviço estão excepcionados 
da regra desse artigo, podendo ser convocados sempre que houver interesse da Administração.
§ 2.º Os agentes de segurança dos Ministros permanecem à disposição, estando sujeitos a controle de freqüência.
Art.  290.  Durante  as  férias  dos  Ministros  e  no  período  de  recesso,  ficam  suspensas  as  atividades  judicantes  do  Tribunal, 
prosseguindo, no entanto, os serviços administrativos e judiciários nas Secretarias e nos Gabinetes, devendo a escala de férias dos 
servidores ser organizada de modo a atender ao respectivo funcionamento.
Parágrafo único. Os servidores devem gozar férias no mesmo período dos Ministros, sempre que possível.
CAPÍTULO II
DO GABINETE DO PRESIDENTE
Art.  291.  O  Gabinete  do  Presidente  será  chefiado  pelo  Secretário-  Geral  da  Presidência,  bacharel  em Direito,  nomeado  em 
comissão, para o exercício das funções de direção e assessoramento jurídico.
Parágrafo único.  As atribuições do Secretário-Geral,  dos Secretários,  do Chefe de Gabinete, dos Assessores e das assessorias 
diretamente subordinadas ao Gabinete da Presidência constam do Regulamento Geral.
CAPÍTULO III
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DO GABINETE DOS MINISTROS
Art. 292. Compõem os Gabinetes dos Ministros:
I - um Chefe de Gabinete, bacharel em direito;
II - assessores, bacharéis em Direito, nomeados em comissão, nos termos da lei e deste Regimento; e
III  - auxiliares da confiança do Ministro,  que poderão exercer função comissionada, observada a lotação numérica,  fixada em 
Resolução Administrativa aprovada pelo Órgão Especial.
Parágrafo único. As atribuições do Chefe de Gabinete e dos assessores dos Ministros constam do Regulamento Geral.
Art. 293.  O horário do pessoal do Gabinete, observadas a duração legal e as peculiaridades do serviço, será determinado pelo 
Ministro, bem como a fruição das férias, atendida a exigência do controle de freqüência e horário, comum a todos os servidores da 
Corte.
TÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
CAPÍTULO I
DAS EMENDAS AO REGIMENTO
Art. 294. Os atos de competência do Tribunal Pleno, de natureza regimental, obedecem à seguinte nomenclatura:
I - Emenda Regimental, que introduz modificações no texto; e
II - Ato Regimental, que suprime e/ou acrescenta dispositivo.
Art. 295. Os atos mencionados no artigo anterior serão numerados em séries próprias, seguida e ininterruptamente.
CAPÍTULO II
DAS RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL
Art. 296. Os atos de competência do Tribunal, normativos ou individuais, obedecem à seguinte nomenclatura:
I - Resolução Administrativa; e
II - Resolução.
Art. 297.  Na classe de Resolução Administrativa,  enquadram-se as regulamentações sobre pessoal (Magistrados e servidores), 
organização e administração dos órgãos da Justiça do Trabalho, funcionamento e atribuições das unidades do Tribunal e de seus  
servidores,  e,  na  classe  de Resolução,  as deliberações  referentes à  aprovação  de Instrução Normativa,  Súmulas  e Precedentes 
Normativos.
Art.  298.  As  Resoluções  Administrativas  e  as  Resoluções  serão  numeradas  em  séries  próprias,  de  acordo  com  a  matéria 
disciplinada, seguida e ininterruptamente, independentemente do ano de sua edição.
CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 299. Compete ao Órgão Especial apreciar os feitos que ficaram com julgamento suspenso na extinta Seção Administrativa, nos 
termos deste Regimento;
Art. 300. Quando o agravo de instrumento tramitar nos autos principais em que haja recurso de revista da outra parte, o processo 
será autuado como agravo de instrumento em recurso de revista e recurso de revista - AIRR e RR e receberá um único número.
Art. 301.  Quando o agravo de instrumento for processado nos autos principais, nos quais se encontra sobrestado julgamento de 
recurso de revista da outra parte, na autuação do processo será considerado o número originário do recurso de revista sobrestado e 
observada a classe de agravo de instrumento em recurso de revista e recurso de revista (AIRR e RR).
Parágrafo único.  O processo será distribuído ao Relator do recurso de revista sobrestado.  Se o Relator não se encontrar  em 
exercício no órgão prevento, haverá a redistribuição no âmbito do Colegiado a um dos seus integrantes.
Art. 302. Em quaisquer situações previstas nos arts. 300 e 301, se não for conhecido ou provido o agravo de instrumento, será de 
imediato julgado o recurso de revista, com lavratura de um único acórdão.
Art. 303.  A Subseção I Especializada em Dissídios Individuais julgará desde logo a matéria objeto do recurso de revista não 
conhecido pela Turma, caso conclua, no julgamento do recurso de embargos interposto em data anterior à vigência da Lei n.º 
11.496/2007, que aquele recurso estava corretamente fundamentado em violação de dispositivo de lei federal ou da Constituição da
República.
Art. 304. Fazem parte integrante deste Regimento, no que lhes for aplicável, as normas de lei complementar alusiva à Magistratura 
Nacional, as estabelecidas pela Consolidação das Leis do Trabalho e legislação complementar e, subsidiariamente, as do Direito 
Processual Civil, salvo se incompatíveis com o Direito Processual do Trabalho.
Art. 305.  O Regulamento Geral da Secretaria do Tribunal constitui parte integrante deste Regimento, bem como as Resoluções, 
Instruções Normativas, Resoluções Administrativas e Emendas Regimentais.
Art. 306.  Revoga-se o Regimento Interno publicado em 27 de novembro de 2002, aprovado pela Resolução Administrativa n.º 
908/2002, e todas as demais disposições regimentais.
Art. 307. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 24 de abril de 2008.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

9) RESOLUÇÃO Nº 156, DE 8 DE MAIO DE 2008
O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF, no uso de suas atribuições estatutárias, 
conforme dispõe o inciso VIII, artigo 39, e;
CONSIDERANDO a Lei Federal nº 9.696/98, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de Educação Física;
CONSIDERANDO o inciso II, do art. 8º e os incisos I e II, do art. 31 ambos do Estatuto, que estabelecem ser competência do 
CONFEF elaborar, aprovar e alterar seu Estatuto
CONSIDERANDO  as  diversas  propostas  e  sugestões  de  reformulação  do  Estatuto  do  CONFEF,  bem  como  a  oitiva  dos 
representantes dos CREFs;
CONSIDERANDO, finalmente, a deliberação do Plenário do CONFEF, em reunião ordinária de 13 de abril de 2008; resolve:
Art. 1º - Aprovar o Estatuto do Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, que passa a fazer parte integrante desta Resolução.
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Art.  2º - Esta Resolução entre em vigor nesta data, revogando a Resolução CONFEF nº 032/2000 e a Resolução CONFEF nº 
090/2004.
JORGE STEINHILBER

ANEXO
ESTATUTO DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA - CONFEF
TÍTULO I
DA ENTIDADE E SEUS FINS
CAPÍTULO I
DA ENTIDADE
Art. 1º - O Conselho Federal de Educação Física - CONFEF, com sede e Foro na cidade do Rio de Janeiro/RJ e abrangência em todo 
o Território Nacional, e os Conselhos Regionais de Educação Física - CREFs, com sede e Foro na Capital de um dos Estados por ele 
abrangidos ou no Distrito Federal, são autarquias especiais sem fins lucrativos, criadas pela Lei Federal nº. 9.696, de 1º de setembro 
de 1998, publicada no Diário Oficial da União em 02 de setembro de 1998, com personalidade jurídica e autonomia administrativa, 
financeira e patrimonial, organizadas de forma federativa como Sistema CONFEF/CREFs.
§ 1º - O Sistema CONFEF/CREFs desempenha serviço público independente, enquadrando-se como categoria singular no elenco 
das personalidades jurídicas existentes no direito pátrio.
§ 2º - Tem o Sistema CONFEF/CREFs poder delegado pela União para normatizar, orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício das 
atividades próprias dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas, cuja finalidade básica seja a prestação de serviços 
nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares.
§ 3º - O Sistema CONFEF/CREFs registra os Profissionais de Educação Física e as pessoas jurídicas prestadoras de serviços na área 
da atividade física e esportiva.
§ 4° - O Sistema CONFEF/CREFs regulamenta, fiscaliza e orienta o exercício profissional,  além de defender os interesses da 
sociedade em relação aos serviços prestados pelo Profissional de Educação Física e pelas pessoas jurídicas nas áreas de atividades 
físicas, desportivas e similares.
Art. 2º - O CONFEF e os CREFs são órgãos de representação, disciplina, defesa e fiscalização dos Profissionais de Educação Física, 
em prol da sociedade, atuando como órgãos consultivos do Governo.
Art.  3º  -  O  CONFEF é  a  instituição  central  e  coordenadora  do Sistema CONFEF/CREFs,  responsável  pelo atendimento dos 
objetivos de interesse público que determinaram sua criação, atuando em prol da sociedade.
Art. 4º - Os Conselhos Federal e Regionais de Educação Física são organizados e dirigidos pelos próprios Profissionais e mantidos 
por estes, e, pelas pessoas jurídicas que oferecem atividades físicas, desportivas e similares, com independência e autonomia, sem 
qualquer vínculo funcional, técnico, administrativo ou hierárquico com qualquer órgão da Administração Pública.
§ 1º - O CONFEF é autônomo no que se refere à administração de seus bens, serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e 
relações empregatícias.
§ 2º - Os CREFs são autônomos, no que se refere à administração de seus serviços, gestão de seus recursos, regime de trabalho e 
relações empregatícias.
§ 3º - O Plenário do CONFEF e os dos CREFs são as instâncias máximas deliberativas das respectivas unidades.
CAPÍTULO II
DA FINALIDADE
SEÇÃO I
DA FINALIDADE DO CONFEF
Art. 5º - O CONFEF tem por finalidade promover a Profissão e os deveres do Profissional de Educação Física, o cumprimento de 
seu papel social, coordenar, controlar e zelar pela harmonia dos entes do Sistema CONFEF/CREFs e:
I - defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos;
II - exercer função normativa superior no Sistema CONFEF/CREFs;
III - deliberar sobre o exercício profissional, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos institucionais;
IV - acompanhar os controles administrativos e financeiros dos CREFs;
V - baixar atos necessários ao desenvolvimento dos entes do Sistema CONFEF/CREFs;
VI - divulgar a Educação Física, o Profissional e o Sistema CONFEF/CREFs;
VII - estimular a exação no exercício profissional, zelando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem;
VIII - estabelecer as diretrizes da fiscalização do exercício profissional em todo o Território Nacional;
IX - estabelecer as especialidades profissionais que serão reconhecidas pelo Sistema CONFEF/CREFs;
X - estimular, apoiar e promover o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização dos Profissionais de Educação Física;
XI  -  elaborar,  imprimir,  fomentar  e  divulgar  publicações  de  interesse  da  Profissão,  dos  Profissionais  e  dos  entes  do Sistema 
CONFEF/ CREFs;
XII - deliberar sobre as pessoas jurídicas prestadoras de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares.
SEÇÃO II
DA FINALIDADE DOS CREFs
Art. 6º - Os CREFs têm por finalidade promover os deveres e defender os direitos dos Profissionais de Educação Física e das 
pessoas jurídicas que nele estejam registrados, e:
I - defender a sociedade, zelando pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos;
II - cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 de setembro de 1998, das Resoluções e demais normas 
baixadas pelo CONFEF;
III - baixar atos necessários à execução das deliberações e Resoluções do CONFEF;
IV - zelar pela qualidade dos serviços profissionais oferecidos à sociedade;
V - fiscalizar o exercício profissional em sua área de abrangência, adotando providências indispensáveis à realização dos objetivos 
institucionais;
VI - estimular a exação no exercício profissional, zelando pelo prestígio e bom nome dos que o exercem;
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VII  -  estimular,  apoiar  e  promover  o  aperfeiçoamento,  a  especialização  e  a  atualização  de  Profissionais  de  Educação  Física 
registrados em sua área de abrangência;
VIII - deliberar sobre as pessoas jurídicas prestadoras de serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares.
TÍTULO II
DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL
CAPÍTULO I
DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Art. 7º - Serão inscritos no CONFEF e registrados nos CREFs os seguintes Profissionais:
I - os possuidores de diploma obtido em curso de Educação Física, oficialmente autorizado, ou reconhecido pelo Ministério da 
Educação;
II - os possuidores de diploma em Educação Física expedido por instituição de ensino superior estrangeira, convalidado na forma da 
legislação em vigor;
III - os que, até dia 01 de setembro de 1998, tenham comprovadamente exercido atividades próprias dos Profissionais de Educação 
Física, nos termos estabelecidos, através de Resolução, pelo Conselho Federal de Educação Física;
IV - outros que venham a ser reconhecido pelo CONFEF.
Parágrafo único - Poderão solicitar a baixa do registro ou o cancelamento dos quadros dos CREFs, mediante requerimento, todo 
Profissional que esteja em dia com suas obrigações perante a entidade, incluindo o ano da solicitação.
CAPÍTULO II
DO CAMPO E DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
Art. 8º - Compete exclusivamente ao Profissional de Educação Física, coordenar, planejar, programar, prescrever, supervisionar, 
dinamizar, dirigir, organizar, orientar, ensinar, conduzir, treinar, administrar, implantar, implementar, ministrar, analisar, avaliar e 
executar  trabalhos,  programas,  planos  e  projetos,  bem  como,  prestar  serviços  de  auditoria,  consultoria  e  assessoria,  realizar 
treinamentos especializados, participar de equipes multidisciplinares e interdisciplinares e elaborar informes técnicos, científicos e 
pedagógicos, todos nas áreas de atividades físicas, desportivas e similares.
Art.  9º  -  O Profissional  de Educação Física  é especialista  em atividades físicas,  nas suas  diversas manifestações -  ginásticas, 
exercícios  físicos,  desportos,  jogos,  lutas,  capoeira,  artes  marciais,  danças,  atividades  rítmicas,  expressivas  e  acrobáticas, 
musculação, lazer, recreação, reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e 
do cotidiano e outras práticas corporais, sendo da sua competência prestar serviços que favoreçam o desenvolvimento da educação e 
da saúde,  contribuindo para a capacitação e/ou restabelecimento de níveis  adequados de desempenho e condicionamento fisio 
corporal dos seus beneficiários, visando à consecução do bem-estar e da qualidade de vida, da consciência, da expressão e estética 
do  movimento,  da  prevenção  de  doenças,  de  acidentes,  de  problemas  posturais,  da  compensação  de  distúrbios  funcionais, 
contribuindo ainda, para consecução da autonomia, da auto-estima, da cooperação, da solidariedade, da integração, da cidadania, das 
relações sociais e a preservação do meio ambiente, observados os preceitos de responsabilidade, segurança, qualidade técnica e ética 
no atendimento individual e coletivo.
§ 1º - Atividade física é todo movimento corporal voluntário humano, que resulta num gasto energético acima dos níveis de repouso,
caracterizado  pela  atividade do  cotidiano e  pelos exercícios  físicos.  Trata-se  de  comportamento  inerente  ao  ser  humano com 
características  biológicas  e  sócio-culturais.  No  âmbito  da  Intervenção  do  Profissional  de  Educação  Física,  a  atividade  física 
compreende  a  totalidade de  movimentos corporais,  executados  no contexto de  diversas práticas:  ginásticas,  exercícios  físicos, 
desportos, jogos, lutas, capoeira, artes marciais, danças, atividades rítmicas, expressivas e acrobáticas, musculação, lazer, recreação, 
reabilitação, ergonomia, relaxamento corporal, ioga, exercícios compensatórios à atividade laboral e do cotidiano e outras práticas 
corporais.
§  2º  -  O  termo  desporto/esporte  compreende  sistema  ordenado  de  práticas  corporais  que  envolve  atividade  competitiva, 
institucionalizada, realizada conforme técnicas, habilidades e objetivos definidos pelas modalidades desportivas segundo regras pré-
estabelecidas  que  lhe  dá  forma,  significado  e  identidade,  podendo  também  ser  praticado  com  liberdade  e  finalidade  lúdica 
estabelecida  por  seus  praticantes,  realizado  em  ambiente  diferenciado,  inclusive  na  natureza  (jogos:  da  natureza,  radicais, 
orientação, aventura e outros). A atividade esportiva aplica-se, ainda, na promoção da saúde e em âmbito educacional de acordo 
com diagnóstico e/ou conhecimento especializado, em complementação a interesses voluntários e/ou organização comunitária de 
indivíduos e grupos não especializados.
§ 3º - As atividades elencadas e quando fundamentadas na Lei nº. 6.533, de 24 de maio de 1978, e pelo Decreto nº. 82.385, de 05 de  
outubro de 1978, ficam isentas do exame por parte do Sistema CONFEF/CREFs.
Art.  10 -  O Profissional  de Educação Física  intervém segundo propósitos  de promoção,  proteção  e  reabilitação da saúde,  da 
formação cultural e da reeducação motora, do rendimento físico esportivo, do lazer e da gestão de empreendimentos relacionados às
atividades físicas, recreativas e esportivas.
Art. 11 - O exercício da Profissão de Educação Física, em todo o Território Nacional, tanto na área privada, quanto na pública, e a  
denominação de Profissional da Educação Física são privativos dos inscritos no CONFEF e registrados no CREF, detentores de 
Cédula de Identidade Profissional expedida pelo CREF competente, que os habilitará ao exercício profissional.
Parágrafo único - O disposto no caput deste artigo aplica-se também ao exercício voluntário de atividades típicas da profissão.
Art. 12 - Para nomeação e/ou designação em serviço público e o exercício da Profissão em órgão ou entidade da Administração 
Pública ou em instituição prestadora de serviço no campo da atividade física, do desporto e similares, será exigida a apresentação da
Cédula de Identidade Profissional.
Art. 13 - Nas entidades privadas e nos órgãos e entidades da Administração Pública direta, indireta, autárquica ou fundacional e nas 
pessoas jurídicas de direito público, os empregos e cargos envolvendo atividades que constituem prerrogativas dos Profissionais de 
Educação Física somente poderão ser providos e exercidos por Profissionais em situação regular perante o Sistema ONFEF/CREFs.
Parágrafo único - As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo, sempre que solicitados pelo CONFEF ou pelo CREF da 
respectiva área de abrangência, são obrigados a demonstrar que os ocupantes desses empregos e/ou cargos são Profissionais em 
situação regular perante o CREF de sua região.
Art. 14 - O exercício simultâneo da Profissão de Educação Física, em caráter temporário ou permanente, em área de abrangência de 
dois ou mais CREFs obedecerá às formalidades estabelecidas pelo CONFEF.
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Art. 15 - O exercício das atividades do Profissional de Educação Física em desacordo com as disposições deste Estatuto configurará
ato ilícito, nos termos da legislação específica.
CAPÍTULO III
DAS PESSOAS JURÍDICAS
Art. 16 - Ficam as pessoas jurídicas a que se refere o parágrafo 2º do artigo 1º deste Estatuto, na forma do regulamento, obrigadas a  
registrar-se no CREF em cuja área de abrangência territorial estejam incluídas, que lhes fornecerá a certificação oficial.
CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO
Art. 17 - A fiscalização do exercício da atividade profissional ocorrerá predominantemente mais pelo critério da substância ou 
essência da função efetivamente desempenhada do que pela denominação que se lhe tenha atribuído, atento ao princípio básico de 
que tudo que envolve as áreas de atividades físicas, desportivas e similares,  constitui prerrogativa privativa do Profissional  de 
Educação Física.
CAPÍTULO V
DA CÉDULA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
Art. 18 - A todo Profissional de Educação Física devidamente registrado será fornecida uma Cédula de Identidade Profissional 
numerada e assinada pelo Presidente do CREF respectivo.
Art. 19 - A Cédula de Identidade Profissional, expedida pelo CREF com observância dos requisitos e do modelo estabelecido pelo 
CONFEF tem fé pública, constituindo Documento de Identidade Civil, nos termos da Lei nº 6.206, de 07 de maio de 1975, e habilita 
seu titular ao exercício profissional.
CAPÍTULO VI
DO VALOR DA INSCRIÇÃO E DA ANUIDADE
Art. 20 - O valor da inscrição dos Profissionais de Educação Física e das Pessoas Jurídicas no Sistema CONFEF/CREFs é de R$ 
95,00 (noventa e cinco reais).
§ 1º - O valor estabelecido no caput deste artigo poderá ser corrigido anualmente por um dos índices oficiais.
§ 2º - O pagamento da inscrição será feito, obrigatoriamente, através de boleto bancário diretamente na conta do CONFEF.
Art. 21 - Na fixação do valor das anuidades, serão observados os seguintes limites máximos:
I - pessoa física ou firma individual: R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais);
II - pessoa jurídica: R$ 900,00 (novecentos reais).
Parágrafo único -  Os valores correspondentes aos limites máximos estabelecidos no caput  deste artigo poderão ser  corrigidos 
anualmente por um dos índices oficiais.
Art. 22 - As anuidades serão processadas, pelos CREFs, até o dia 31 de março de cada ano, salvo a primeira, que será devida no ato 
do  registro  dos  Profissionais  ou  das  Pessoas  Jurídicas  prestadoras  de  serviços  nas  áreas  das  atividades  físicas,  desportivas  e 
similares.
§ 1º - As anuidades, bem como as contribuições, taxas, multas e emolumentos serão processados, somente e, obrigatoriamente, na 
forma de boleto de cobrança bancária compartilhado, na proporção de 20% (vinte por cento) na conta do CONFEF e 80% (oitenta 
por cento) na conta dos CREFs.
§ 2º - O CONFEF disciplinará os casos especiais de arrecadação.
§ 3º - É facultativo o pagamento da anuidade devida aos CREFs e ao CONFEF aos Profissionais de Educação Física que, até a data 
do vencimento da anuidade, tenham completado 65 (sessenta e cinco) anos de idade e, concomitantemente, tenham, no mínimo, 05 
(cinco) anos de registro no Sistema CONFEF/CREFs e que não tenham débitos com o Sistema, devendo os referidos Profissionais  
requererem, por escrito, tal direito ao CREF de sua área de abrangência.
CAPÍTULO VII
DAS INFRAÇÕES DISCIPLINARES
Art. 23 - Constitui infração disciplinar:
I - transgredir preceitos do Código de Ética do Profissional de Educação Física;
II - exercer a profissão quando impedido de fazê-lo, ou facilitar, por qualquer meio, o seu exercício por pessoa não registrada no  
CREF;
III - violar o sigilo profissional;
IV - praticar, permitir ou estimular no exercício da atividade profissional, ato que a lei defina como crime ou contravenção;
V - deixar de honrar obrigação de qualquer natureza, inclusive financeira, para com o Sistema CONFEF?CREF's;
VI - adotar conduta incompatível com o exercício da Profissão;
VII - exercer a profissão sem o devido registro no Sistema CONFEF/CREFs;
VIII - utilizar, indevidamente, informação obtida por conta de sua atuação profissional, com a finalidade de obter beneficio pessoal 
ou para terceiros.
Parágrafo único - Os infratores, nos termos do Código de Ética do Profissional de Educação Física, estarão sujeitos às penas de:
I - advertência escrita, com ou sem aplicação de multa;
II - censura pública;
III - suspensão do exercício da Profissão;
IV - cancelamento do registro profissional e divulgação do fato.
TÍTULO III
DO CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Art. 24 - Nos termos da delegação atribuída pela Lei Federal nº. 9.696 de 01 de setembro de 1998, cabe aos Conselhos de Educação 
Física orientar, disciplinar e fiscalizar, legal, técnica e eticamente, o exercício da Profissão de Educação Física em todo o Território 
Nacional.
Art. 25 - No exercício de suas atribuições compete ao CONFEF:
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I - exercer a função normativa superior, baixando os atos necessários à interpretação e execução deste Estatuto, e à disciplina e 
fiscalização do exercício profissional;
II - elaborar em conjunto com os CREFs, aprovar e alterar, por maioria absoluta, o seu Estatuto;
III - eleger, dentre os seus Membros, por maioria absoluta, a sua Diretoria e os Membros dos Órgãos de Assessoramento;
IV - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da Profissão de Educação Física e de seus Profissionais;
V - promover a divulgação do Sistema CONFEF/CREFs;
VI - realizar levantamentos, estudos e análises, visando a reciclagem e atualização na área da Educação Física;
VII - promover congressos, seminários, cursos e demais eventos, visando o desenvolvimento da área profissional da Educação 
Física;
VIII - analisar e propor cursos que possam auxiliar no desenvolvimento do processo de atuação profissional no ensino formal da 
Educação Física;
IX -  colaborar  com  os  órgãos  públicos  e  instituições  privadas  no  estudo  e  solução  de  problemas  relacionados  ao  exercício 
profissional e à profissão, da formação e da preparação profissional continuada;
X - dispor sobre exame de proficiência profissional;
XI  -  aprovar  seu  plano  de  trabalho,  orçamento  e  respectivas  modificações,  bem  como  operações  referentes  às  mutações 
patrimoniais;
XII - incentivar o aprimoramento técnico, científico e cultural dos Profissionais de Educação Física;
XIII - aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como autorizar a contratação de 
serviços especiais;
XIV - manter intercâmbio com entidades congêneres e fazer-se representar perante organismos internacionais e em conclaves no 
país e no exterior, relacionados com a Educação Física e o exercício profissional, observados os limites dos recursos orçamentários 
disponíveis;
XV - funcionar como órgão consultivo dos poderes constituídos em assuntos relacionados à Educação Física;
XVI - elaborar, aprovar e alterar seu Regimento;
XVII - efetuar a inscrição dos Profissionais de Educação Física e das Pessoas Jurídicas no Sistema CONFEF/CREFs;
XVIII - editar e alterar o Código de Ética do Profissional de Educação Física;
XVIX - funcionar como Tribunal Superior de Ética;
XX - dispor sobre a forma de identificação dos Profissionais registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física e instituir os 
modelos das Cédulas de Identidade Profissional e da Carteira do Profissional de Educação Física;
XXI - dar publicidade, anualmente, do seu demonstrativo financeiro;
XXII  -  instalar,  orientar,  acompanhar  e/ou extinguir  os  CREFs,  intervir  quando ocorrer  improbidade administrativa e/ou ferir 
dispositivos constitucionais;
XXIII - proceder à análise da prestação de suas contas e dos CREFs no que se refere à conformidade, cabendo ao Plenário dos 
mesmos analisarem o desempenho, eficácia e eficiência;
XXIV - nomear os primeiros Membros dos CREFs;
XXV - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos CREFs e prestar-lhes assistência permanente;
XXVI - apreciar e julgar, em última instância, as decisões dos CREFs e os recursos de penalidades por eles impostas;
XXVII - revogar, modificar ou embargar, de ofício ou mediante representação, ato contrário a este Estatuto, ao Código de Ética do 
Profissional de Educação Física, ou a seus provimentos baixados por CREF;
XXVIII - expedir instruções disciplinadoras do processo de suas eleições;
XXIX - reconhecer especializações no campo da Educação Física;
XXX - incentivar os Profissionais de Educação Física a participar do processo eleitoral;
XXXI - estimular ações inter-setoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das ações de promoções da 
saúde;
XXXII - promover mudanças na cultura organizacional, com vistas à adoção de práticas horizontais de gestão e estabelecimentos de 
redes de cooperação inter-setoriais;
XXXIII - deliberar sobre quais profissionais podem se inscrever e registrar no Sistema CONFEF/CREFs;
XXXIV - proporcionar a comunicação com os Profissionais e Pessoas Jurídicas inscritos no CONFEF;
XXXV - instituir e dinamizar sistema de informatização facilitador da divulgação e comunicação;
XXXVI - examinar e homologar os Estatutos dos CREFs;
XXXVII - intervir nos CREFs quando ocorrer improbidade e inobservância aos dispositivos constitucionais e/ou nos casos descritos 
no inciso XVII do artigo 33 deste Estatuto.
Parágrafo único - Quando houver dissolução de algum CREF, os Profissionais e as Pessoas Jurídicas registradas serão transferidos 
para o CREF mais próximo, de acordo com deliberação do CONFEF.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 26 - O CONFEF é composto de 28 (vinte e oito) Conselheiros, dos quais 20 (vinte) são efetivos e 08 (oito) suplentes, com 
mandato de 04 (quatro) anos, eleitos na forma que dispõe este Estatuto, devendo estar contemplado na sua composição, pelo menos 
01 (um) Profissional  registrado em cada CREF, e pelos Ex-Presidentes do CONFEF que tenham cumprido integralmente seu 
mandato, na qualidade de Membro Honorífico Vitalício, com direito a voz e voto.
Art. 27 - Em sua organização o CONFEF é constituído pelos seguintes Órgãos de Assessoramento:
I - Plenário;
II - Diretoria;
III - Presidência;
IV - Órgãos de Assessoramento.
Parágrafo Único - Compete a cada órgão a elaboração de seu Regimento, sujeito à aprovação pelo Plenário do CONFEF.
SEÇÃO I
DO PLENÁRIO
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Art. 28 - O Plenário do CONFEF é o poder máximo da Entidade e é constituído por 20 (vinte) Membros Efetivos e por seus Ex-
Presidentes.
§ 1º - Na falta  ou impedimento de 01 (um) ou mais Membros Efetivos, sua ausência será suprida pela presença de Suplente 
convocado pelo Presidente, sendo sua representação unipessoal.
§ 2º - No caso de vacância de Membro Efetivo, assumirá o Membro Suplente na ordem da inscrição da chapa eleitoral.
Art. 29 - O Plenário do CONFEF somente deliberará sobre os assuntos constantes na sua pauta de convocação e com a presença 
mínima de metade mais o primeiro inteiro dos seus Membros Efetivos eleitos.
Art. 30 - A pauta de reunião do Plenário será definida pela Diretoria do CONFEF com, no mínimo, 10 (dez) dias antes de sua  
realização.
Parágrafo  único  -  Poderão  ser  incluídos  na  pauta,  mediante  aprovação,  por  maioria  simples,  assuntos  apresentados  pelos 
Conselheiros durante a reunião do Plenário.
Art. 31 - O Plenário do CONFEF reunir-se-á:
I - ordinariamente, no mínimo, uma vez por mês, de forma presencial ou virtual, em local e data a ser fixado pela Diretoria, por 
meio de convocação feita com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência;
II - extraordinariamente, quando convocado por qualquer de seus órgãos por meio de requerimento fundamentado, assinado pela 
maioria de seus Membros efetivos.
Art. 32 - Compete ao Plenário do CONFEF, por maioria simples dos votos:
I - estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos previstos neste Estatuto;
II - aprovar atos normativos ou deliberativos necessários ao exercício de sua competência;
III - adotar e promover as providências necessárias para  manter, em todo o País, a unidade de orientação e ação dos CREFs;
IV - fixar os valores máximos das contribuições, anuidades, preços dos serviços, inscrições, taxas, emolumentos e multas devidas 
pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas registrados no Sistema CONFEF/CREFs, através de Resolução 
sobre o tema, publicada no Diário Oficial da União até 30 de outubro do ano anterior a cobrança, em consonância ao princípio da 
anterioridade, respeitados os artigos 20 e 21 deste Estatuto;
V - deliberar sobre os processos apreciados pelos Órgãos de Assessoramento;
VI  -  autorizar  a  participação  do  CONFEF em entidades  científicas,  culturais,  de  ensino,  de  pesquisa,  de  âmbito nacional  ou 
internacional, voltadas para a especialização e a atualização da Educação Física;
VII - conceder licença ao Presidente, aos Vice-Presidentes e aos demais Membros;
VIII - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas pelos CREFs;
IX -  revogar,  modificar  ou  embargar,  de  ofício  ou  mediante  representação,  qualquer  ato  baixado  por  autoridade  do  Sistema 
CONFEF/CREFs ou contrário a este Estatuto, ao seu Regimento Interno, ao Código de Ética do Profissional de Educação Física, ou 
a seus provimentos, ouvido previamente o responsável;
X - dispor sobre os símbolos, emblemas e insígnias;
XI - fixar e normatizar,  quando houver, a concessão de diárias,  jetons e ajuda de custo estabelecendo o valor máximo para o 
CONFEF;
XII - promover a divulgação do Sistema CONFEF/CREFs;
XIII - analisar e propor cursos que possam auxiliar no desenvolvimento do processo de atuação profissional no ensino formal da 
Educação Física;
XIV - expedir instruções disciplinadoras do processo de suas eleições e dos CREFs;
XV - aprovar as atas das reuniões do Plenário do CONFEF.
Parágrafo único - A divulgação do disposto nos incisos IV e XI deste artigo será realizada por Resoluções do CONFEF.
Art. 33 - Compete ao Plenário do CONFEF, pelo voto de 2/3 (dois terços) de seus Membros:
I - aprovar o Estatuto do CONFEF;
II - homologar os Estatutos dos CREFs;
III - aprovar os Regimentos do CONFEF e dos seus Órgãos, bem como, as alterações ou adequações que se façam necessárias;
IV - deliberar sobre as propostas de alteração do Estatuto e do Regimento do CONFEF, no todo ou em parte;
V - eleger e dar posse aos Membros da Diretoria e dos Órgãos de Assessoramento;
VI - decidir sobre a constituição e extinção de CREFs;
VII - julgar, em última instância, recurso de decisão dos órgãos do CONFEF;
VIII - apreciar os relatórios financeiros e administrativos do CONFEF;
IX - analisar os relatórios financeiros e administrativos dos CREFs;
X - decidir sobre, impedimento, licença, dispensa e justificativas de falta de seus Membros;
XI - deliberar sobre a destituição da Diretoria do CONFEF, no todo ou em parte,  desde que solicitada através  de expediente 
devidamente fundamentado e com a assinatura mínima de 11 (onze) dos seus Membros;
XII - aprovar o orçamento anual e o plano de trabalho do CONFEF;
XIII - dispor sobre o Código de Ética do Profissional de Educação Física;
XIV - autorizar a Diretoria a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis;
XV - julgar, em última instância, recurso interposto por Profissionais de Educação Física após decisão, em segunda instância, 
exarada pelo respectivo CREF;
XVI - julgar os processos éticos ou administrativos contra Conselheiros;
XVII  -  autorizar  a  intervenção nos  CREFs  nos  casos  em que  houver  déficit,  sem justificativa,  quando  ocorrer  improbidade, 
inobservância  aos  dispositivos  constitucionais  e/ou  nos  casos  que  for  deliberada  em norma complementar  a  ser  editada  pelo 
CONFEF;
XVIII - atuar como última e definitiva instância do Sistema CONFEF/CREFs;
XIX - elaborar o Regimento Eleitoral com as diretrizes do processo para eleições dos Membros do CONFEF;
XX - aprovar o plano plurianual de trabalho do Sistema CONFEF/CREFs, com a colaboração dos CREFs a partir de discussões 
regionais.
SEÇÃO II
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DA DIRETORIA
Art. 34 - A Diretoria do CONFEF é o órgão que exerce as funções administrativas e executivas do Conselho e será constituída pelo 
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro.
Art.  35 -  A Diretoria do CONFEF será eleita na primeira reunião do Plenário, após a posse dos Membros Conselheiros, para 
mandato de 04 (quatro) anos, e será integrada por Membros que compõem o CONFEF, conforme art. 28.
Parágrafo Único - A Diretoria do CONFEF poderá, dentro de sua organização e necessidades, criar assessorias e nomear seus 
titulares, com atribuições específicas ao seu funcionamento.
Art. 36 - A Diretoria do CONFEF reunir-se-á, no mínimo, uma vez por mês, de forma presencial, podendo eventualmente ser 
virtual, e sempre que for necessário, por convocação do Presidente ou pela maioria de seus Membros.
Art. 37 - As competências de cada Membro da Diretoria, além das previstas neste Estatuto, serão estabelecidas em Regimento 
aprovado pelo Plenário.
Art. 38 - Compete, coletivamente, à Diretoria:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto e do Regimento, assim como as deliberações do Plenário;
II - estabelecer as diretrizes básicas e compatibilizá-las com a administração do CONFEF;
III - preservar o patrimônio do CONFEF;
IV - desenvolver ação planejada e transparente;
V - prevenir riscos e corrigir desvios que afetem as contas garantindo o equilíbrio das mesmas, controlando, mensalmente, a receita 
e as despesas;
VI - atuar atendendo aos princípios do planejamento, transparência e moralidade;
VII - apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades administrativas;
VIII - promover a transmissão de domínio, posse, direitos,
pretensões e ações sobre bens imóveis e gravá-los com ônus reais e outros, desde que digam respeito à ampliação ou resguardo do 
patrimônio do CONFEF, após parecer do Plenário;
IX - autorizar ou aprovar operações de crédito e contratos de qualquer natureza, desde que tenham como objetivo o interesse e as  
necessidades do CONFEF;
X - admitir e demitir empregados necessários à administração do CONFEF, bem como regulamentar o regime de pessoal e fixar-
lhes remuneração;
XI - aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como autorizar a contratação de  
serviços especiais;
XII - promover a instalação de CREFs, após decisão do Plenário, nomeando os seus primeiros Membros;
XIII - adotar todas as providências e medidas necessárias à realização das finalidades dos CREFs;
XIV - examinar as demonstrações da receita arrecadada pelos CREFs, verificar se correspondem às cotas creditadas e se foram 
efetivamente quitadas, relacionando, mensalmente, os CREFs em atraso, com indicação das providências a serem adotadas;
XV -  receber  as  denúncias  contra  Conselheiros,  instaurar  processo  e  encaminhar  a  um dos  Conselhos  Regionais  de  área  de 
abrangência próxima ao da residência do denunciado para identificação se de fato trata-se de caso ético;
XVI - constituir banco de dados pertinentes à área;
XVII - deliberar sobre o pagamento de representação de gabinete e pagamento de despesas eventuais autorizadas aos Membros da 
Diretoria,  aos  Conselheiros  e  aos  empregados  do  CONFEF,  quando  no  efetivo  exercício  de  suas  funções,  bem  como  aos 
representantes designados pela Diretoria do CONFEF, quando para representação do Sistema CONFEF/CREFs.
Parágrafo único - Fica vedado qualquer aumento da despesa com pessoal - exceto as parcelas devidas por lei, convenção coletiva,  
acordo coletivo, ou sentença normativa da categoria - expedido nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato da  
Diretoria, bem como nos 30 (trinta) dias posteriores a posse da nova Diretoria.
SEÇÃO III
DA PRESIDÊNCIA
Art. 39 - A Presidência do CONFEF será exercida por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Vice-Presidentes.
Art. 40 - O Presidente do CONFEF em seus impedimentos legais de qualquer natureza, inclusive licença, será substituído pelo 1º 
Vice-Presidente e, no impedimento deste, pelo 2º Vice-Presidente, com todas as atribuições inerentes ao cargo.
Art. 41 - O Presidente exerce a representação nacional e internacional do CONFEF, tanto junto a organizações públicas quanto a 
privadas, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo constituir procurador ou delegação.
Art. 42 - Além de outras atribuições previstas no Regimento do CONFEF, ao Presidente compete:
I - convocar e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria; 
II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário e da Diretoria;
III - convocar os Órgãos de Assessoramento;
IV  -  zelar  pela  harmonia  entre  os  Conselheiros  Federais  e  entre  os  CREFs,  em  benefício  da  unidade  política  do  Sistema 
CONFEF/CREFs;
V - supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, econômicas e financeiras do CONFEF;
VI - adotar providências de interesse do exercício da Profissão, promovendo as medidas necessárias à sua regularidade e defesa, 
inclusive em questões judiciais ou administrativas;
VII - movimentar, solidariamente com o Tesoureiro, as contas bancárias e contratos de ordem financeira e patrimonial do CONFEF;
VIII - responder consultas sobre o registro e fiscalização do exercício profissional;
IX - baixar Resoluções, mediante aprovação do Plenário;
X - baixar Portarias.
Art. 43 - Compete aos Vice-Presidentes do CONFEF:
I - substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos legais;
II - auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
III - despachar com o Presidente e executar as atribuições que lhe forem delegadas por ele ou pela Diretoria.
SEÇÃO IV
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
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Art. 44 - São Órgãos de Assessoramento em caráter permanente:
I - Comissão de Controle e Finanças;
II - Comissão de Ética Profissional;
III - Comissão de Legislação e Normas;
IV - Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional;
Parágrafo Único - Poderão ser criadas novas Comissões ou Grupos de Trabalho, de acordo com a deliberação do Plenário.
Art. 45 - As Comissões e Grupos de Trabalho são órgãos de consultoria do Plenário, da Presidência e da Diretoria do CONFEF, às 
quais compete analisar, instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos que lhe forem enviados pelo Presidente do CONFEF, 
retornando- os devidamente avaliados para decisão superior.
Parágrafo único - As decisões da Comissão de Ética Profissional do CONFEF e das Comissões de Ética Profissional dos CREFs 
terão caráter decisório.
Art. 46 - As Comissões contarão em suas composições com o mínimo de 02 (dois) Membros do CONFEF, podendo ser integradas  
por outros Profissionais de Educação Física registrados, designados pelo Plenário, sendo entre eles eleito o Presidente e o Secretário, 
para um mandato igual ao da Diretoria.
§ 1º - As Comissões elegerão em sua primeira reunião o seu Presidente, e seu Regimento Interno disporá sobre sua organização e 
funcionamento, após aprovação do Plenário do CONFEF.
§ 2º - As Comissões Permanentes serão presididas por um dos Conselheiros do CONFEF delas integrantes.
§ 3º - Os componentes dos Órgãos de Assessoramento são investidos em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse.
§ 4º - Ao Conselheiro é facultado participar em mais de uma Comissão, como Membro efetivo desta.
§ 5º - A reunião da Comissão é convocada por seu Presidente.
Art. 47 - As Comissões reúnem-se com qualquer número, mas só deliberam por maioria simples dos seus Membros.
SUB SEÇÃO I
DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS
Art. 48 - À Comissão de Controle e Finanças compete especificamente:
I - examinar, anualmente, e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do 
CONFEF, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do Plenário;
II - examinar a proposta orçamentária do CONFEF;
III - apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a serem 
tomadas.
SUB SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL
Art. 49- À Comissão de Ética Profissional compete especificamente:
I - propor mudanças no Código de Ética do Profissional de Educação Física;
II - zelar pela observância dos princípios do Código de Ética do Profissional de Educação Física;
III - funcionar como Conselho Superior de Ética Profissional;
IV - examinar e julgar os recursos das decisões dos Tribunais Regionais de Ética, inclusive, determinando diligências necessárias à 
sua instrução, levando, após o julgamento, ao conhecimento do Plenário;
V - responder consultas e orientar as Comissões de Ética dos CREFs sobre o disposto no Código de Ética do Profissional de 
Educação Física e no Código Processual de Ética;
VI - responder consultas e orientar sobre a conduta esperada dos Profissionais de Educação Física.
SUB SEÇÃO III
DA COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E NORMAS
Art. 50 - À Comissão de Legislação e Normas compete especificamente:
I - levantar, analisar, debater e esclarecer os problemas legais inerentes à Educação Física;
II - estabelecer mecanismos legais visando o intercâmbio com Instituições de Ensino Superior para diferentes fins;
III - definir aspectos legais que permitam a incorporação de cursos de especialização a serem aceitos para constar da Carteira do 
Profissional de Educação Física como campo/área de atuação;
IV - analisar leis, decretos, pareceres e normas relacionados com as diversas áreas e campos da Educação Física e desporto e de  
participação da intervenção profissional.
SUB SEÇÃO IV
DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO
PROFISSIONAL
Art. 51 - À Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional compete especificamente:
I - acompanhar, analisar e emitir parecer sobre políticas, processos, projetos oriundos de órgãos púbicos e de entidades privadas, que 
incidam sobre a formação profissional inicial e continuada em Educação Física;
II - analisar e emitir parecer sobre questões pertinentes à adequação da preparação profissional ao registro no Sistema CONFEF/ 
CREFs;
III - estabelecer diretrizes para o aprimoramento dos Profissionais de Educação Física;
IV - propor normas e instrumentos para exame de suficiência profissional e especialização em Educação Física;
V - propor o reconhecimento dos Cursos de Especialização nos diferentes campos da Educação Física definidos pelo CONFEF;
VI - desenvolver mecanismos visando à avaliação do processo de atuação profissional no ensino formal;
VII - estudar e propor programas e demais procedimentos para o registro dos indivíduos sem graduação em Educação Física, cujos 
direitos assegurados foram instituídos pela Lei n° 9.696, de 01 de setembro de 1998;
VIII - constituir-se numa rede de discussão de troca de informações entre os Cursos Superiores de Educação Física;
IX - propor, analisar e ajudar a construir um sistema de avaliação dos Cursos Superiores de Educação Física;
X - desenvolver e apoiar estudos sobre questões ligadas à formação profissional e ao mercado de trabalho na área da Educação 
Física;
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XI - analisar, discutir e participar do processo de autorização, avaliação e reconhecimento dos Cursos de Graduação em Educação 
Física;
XII - examinar, debater e definir a questão da cientifização da Educação Física, de suas várias vertentes e denominações e de seu 
campo de atuação profissional.
TÍTULO IV
DOS CONSELHOS REGIONAIS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
CAPÍTULO I
DAS COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES
Art. 52 - Os Conselhos Regionais de Educação Física - CREFs, com sede e Foro na Capital de um dos Estados da Federação ou no 
Distrito Federal, exercem e observam, em sua respectiva área de abrangência, as competências, vedações e funções atribuídas ao 
CONFEF, no que couber e no âmbito de sua competência material e territorial, e as normas estabelecidas na Lei nº. 9.696, de 01 de 
setembro de 1998, neste Estatuto e nas Resoluções do CONFEF.
Parágrafo único - Os CREFs têm personalidade jurídica distinta do CONFEF.
Art. 53 - No exercício de suas atribuições, compete aos CREFs no âmbito de suas respectivas áreas de abrangência:
I - registrar e habilitar ao exercício da Profissão;
II - registrar as Pessoas Jurídicas que prestam serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares;
III - expedir Cédula de Identidade Profissional para os Profissionais e Certificado de Registro de Funcionamento para as Pessoas 
Jurídicas e entidades que ofereçam ou prestem serviços nas áreas das atividades físicas, desportivas e similares;
IV - fiscalizar o exercício profissional na área de sua abrangência, representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os 
fatos que apurar e cuja solução ou repressão não sejam de sua alçada;
V - fixar,  dentro dos limites estabelecidos pelo CONFEF, o valor das contribuições, anuidades, taxas,  multas e emolumentos, 
através de Resolução sobre o tema, publicada até 31 de dezembro do ano anterior à cobrança, em consonância ao princípio da 
anterioridade;
VI - arrecadar contribuições, anuidades, taxas, serviços, multas e emolumentos na forma que deliberar o CONFEF;
VII - adotar e promover todas as medidas necessárias à realização de suas finalidades;
VIII - elaborar e aprovar seu Regimento;
IX - elaborar e aprovar Resoluções sobre assuntos de sua competência;
X - realizar, organizar, manter, baixar, revigorar e cancelar os registros dos Profissionais de Educação Física e das pessoas jurídicas
neles registrados;
XI - organizar, disciplinar e manter atualizado o registro dos Profissionais e pessoas jurídicas registradas nos CREFs;
XII -  aprovar seu orçamento,  encaminhando ao CONFEF até 10 de novembro,  em consonância ao que dispõe o princípio da 
anualidade;
XIII - aprovar as respectivas modificações orçamentárias;
XIV - fiscalizar  e  controlar,  mensalmente,  suas atividades financeiras,  econômicas,  administrativas,  contábeis  e  orçamentárias, 
garantindo seu equilíbrio financeiro;
XV - cumprir e fazer cumprir as disposições da Lei Federal nº. 9.696, de 01 de setembro de 1998, das disposições da legislação  
aplicável, deste Estatuto, do seu Regimento, das Resoluções e demais atos;
XVI - julgar infrações e aplicar penalidades previstas neste Estatuto e em atos normativos baixados pelo CONFEF;
XVII - aprovar anualmente suas próprias contas, encaminhando-as até 30 de abril ao CONFEF;
XVIII  -  funcionar  como  Tribunal  Regional  de  Ética  (TRE),  conhecendo,  processando  e  decidindo  os  casos  que  lhe  forem 
submetidos, adotando as medidas jurídicas legais cabíveis;
XIX - propor ao CONFEF as medidas necessárias ao aprimoramento dos seus serviços e soluções de problemas relacionados ao 
exercício profissional;
XX - aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como autorizar a contratação de  
serviços, tudo dentro dos limites de suas receitas próprias e em observância as normas vigentes;
XXI - manter intercâmbio com entidades congêneres e fazer-se representar em organismos internacionais e em conclaves no país e 
no exterior, relacionados à Educação Física e suas especializações, ao seu ensino e pesquisa, bem como ao exercício profissional, 
dentro dos limites dos recursos orçamentários e financeiros disponíveis;
XXII  -  incentivar  e  contribuir  para  o  aprimoramento técnico,  científico  e  cultural  dos  Profissionais  de  Educação Física  e  da 
Sociedade em geral;
XXIII - adotar as providências necessárias à realização de exames de suficiência para concessão do registro profissional, observada 
a disciplina estabelecida pelo CONFEF;
XXIV - promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes às anuidades, contribuições, taxas, 
emolumentos, serviços e multas, esgotados os meios de cobrança amigáveis;
XXV - incentivar os Profissionais de Educação Física a participar do processo eleitoral;
XXVI - zelar pela dignidade, independência, prerrogativas e valorização da Profissão de Educação Física e de seus Profissionais;
XXVII - instalar, orientar e inspecionar unidades Seccionais dentro de sua área de abrangência.
CAPÍTULO II
DA COMPOSIÇÃO E ORGANIZAÇÃO
Art. 54 - Os CREFs, 01 (um) por Estado, serão instalados, estruturados e orientados por ato específico do CONFEF e segundo o 
critério da divisão do país em regiões que, em função do número de Profissionais registrados, e no pleno gozo de seus direitos  
estatutários, assegure funcionamento autônomo equilibrado e regular, administrativo e financeiro.
Art. 55 - Os CREFs são compostos de 28 (vinte e oito) Conselheiros, dos quais 20 (vinte) são Efetivos e 08 (oito) Suplentes, com 
mandato de 06 (seis) anos, eleitos na forma que dispõe este Estatuto, e pelos seus respectivos Ex-Presidentes que tenham cumprido 
integralmente seu mandato, na qualidade de Membro Honorífico Vitalício, com direito a voz e voto, na forma que dispuser seu 
Estatuto.
Art. 56 - Os primeiros Membros de cada CREF serão nomeados pelo CONFEF, para mandato de 02 (dois) ou 03 (três) anos, a partir 
daí os Membros serão eleitos pelos Profissionais de Educação Física da respectiva área de abrangência que estejam aptos a votar, de
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acordo com as normas estabelecidas neste Estatuto.
Parágrafo Único - No caso de vacância de Membro Efetivo nomeado pelo CONFEF, assumirá o Membro Suplente na ordem da 
designação.
Art. 57 - Em sua organização os CREFs são constituídos pelos seguintes Órgãos:
I - Plenário;
II - Diretoria;
III - Presidência;
IV - Órgãos de Assessoramento.
Parágrafo único - Compete a cada órgão elencado no caput deste artigo a elaboração de seu Regimento, sujeito a aprovação do 
Plenário do respectivo CREF.
SEÇÃO I
DO PLENÁRIO
Art. 58 - O Plenário do CREF é o poder máximo da Entidade e é constituído por 20 (vinte) Membros Efetivos e por seus Ex- 
Presidentes.
§ 1° - Na falta  ou impedimento de 01 (um) ou mais Membros Efetivos, sua ausência será suprida pela presença de Suplente 
convocado pelo Presidente, sendo sua representação unipessoal.
§ 2° - No caso de vacância de Membro Efetivo, assumirá o Membro Suplente na ordem de inscrição da chapa eleitoral.
Art. 59 - O Plenário de cada CREF somente deliberará sobre os assuntos constantes na sua pauta de convocação e com a presença 
mínima de metade mais o primeiro inteiro de seus Membros Efetivos eleitos.
Art. 60 - A pauta de reunião do Plenário será definida pela Diretoria do respectivo CREF, com no mínimo 10 (dez) dias antes da sua 
realização.
Parágrafo único - Poderão ser incluídos na pauta, mediante aprovação, por maioria simples, assuntos apresentados por Conselheiros 
no início da reunião do Plenário.
Art. 61 - O Plenário de cada CREF reunir-se-á na forma que dispuser seu Estatuto, devendo haver, no mínimo, uma reunião do 
Plenário a cada três meses, de forma presencial.
Art. 62 - Compete ao Plenário de cada CREF, por maioria simples dos votos:
I - estabelecer diretrizes para a consecução dos objetivos previstos neste Estatuto;
II - aprovar atos normativos ou deliberativos necessários ao exercício de sua competência;
III - adotar e promover as providências necessárias à manutenção da unidade de orientação e ação do respectivo CREF;
IV - apreciar  e  aprovar  o  relatório  das  atividades desenvolvidas pelo respectivo CREF, encaminhando para  conhecimento do 
CONFEF;
V  -  fixar,  dentro  dos  limites  estabelecidos  pelo  CONFEF,  o  valor  das  contribuições,  anuidades,  preços  dos  serviços,  taxas, 
emolumentos e multas devidas pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas registrados no respectivo CREF, 
através de Resolução sobre o tema, publicada no Diário Oficial da União ou do Estado até 31 de dezembro do ano anterior à 
cobrança, em observância ao princípio da anterioridade;
VI - deliberar sobre os processos apreciados pelos Órgãos de Assessoramento;
VII  -  decidir  sobre  impedimento,  licença,  dispensa  e  justificativas  de  falta  do Presidente,  dos  Vice-Presidentes  e  dos demais 
Membros;
VIII - fixar e normatizar, quando houver, a concessão de diárias, jetons e ajuda de custo;
IX - respeitar e fazer respeitar as normas emanadas do Código de Ética do Profissional de Educação Física;
X - propor ao CONFEF alterações no Código de Ética do Profissional de Educação Física;
XI - deliberar sobre a implantação de unidades Seccionais do respectivo CREF, em sua área de abrangência, decidindo sobre seu 
funcionamento.
Art. 63 - Compete ao Plenário de cada CREF, por 2/3 (dois terços) dos seus Membros:
I - aprovar seu Estatuto e o Regimento;
II - deliberar sobre as propostas de alteração do Regimento do respectivo CREF, em todo ou em parte;
III - eleger e dar posse aos Membros das respectivas Diretorias, após cada eleição, e dos Órgãos Assessores;
IV - deliberar sobre os processos apreciados pelas Comissões internas, conforme o estabelecido em seus Regimentos;
V - apreciar e aprovar os relatórios financeiros e administrativos do respectivo CREF, após Parecer da Comissão de Controle e 
Finanças, encaminhando-os a seguir ao CONFEF;
VI - decidir sobre a destituição da Diretoria do respectivo CREF, em todo ou em parte, desde que solicitada através de expediente 
devidamente fundamentado e com a assinatura de, no mínimo, metade mais o primeiro inteiro de seus Membros Efetivos eleitos;
VII - julgar, em última instância, qualquer decisão de seus Órgãos internos;
VIII - aprovar ou alterar, em todo ou em parte, os Regimentos de seus Órgãos de Assessoramento;
IX - aprovar o orçamento anual e o plano de trabalho do respectivo CREF;
X - autorizar a Diretoria a aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis do respectivo CREF, observando as normas emanadas 
do CONFEF;
XI - julgar os processos éticos e administrativos de seus registrados;
XII - elaborar e aprovar o Regimento Eleitoral de acordo com as diretrizes emanadas do CONFEF, a partir das propostas oriundas 
do Colégio de Presidentes.
SEÇÃO II
DA DIRETORIA
Art. 64 - A Diretoria dos CREFs é o órgão que exerce as funções administrativas e executivas deste Conselho e será constituída pelo  
Presidente, 1º Vice-Presidente, 2º Vice-Presidente, 1º Secretário, 2º Secretário, 1º Tesoureiro e 2º Tesoureiro.
Art. 65 - A Diretoria será eleita na primeira reunião do Plenário, após a posse dos Membros Conselheiros, para mandato de 03 (três) 
anos.
Parágrafo Único -  A Diretoria dos CREFs poderá,  dentro de sua organização e necessidades, criar assessorias e nomear  seus 
titulares, com atribuições específicas ao seu funcionamento.
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Art. 66 - A Diretoria dos CREFs reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo, 08 (oito) vezes ao ano de forma presencial, com intervalo 
máximo de 60 (sessenta) dias e, extraordinariamente, sempre que for necessário, por convocação do Presidente ou pela maioria de 
seus Membros.
Art. 67 - As competências de cada Membro da Diretoria dos CREFs, além das previstas neste Estatuto, serão estabelecidas em 
Regimento aprovado pelo Plenário de cada CREF.
Art. 68 - Compete, coletivamente, à Diretoria dos CREFs:
I - cumprir e fazer cumprir as disposições deste Estatuto, do Regimento Interno e as deliberações do Plenário;
II - estabelecer as diretrizes básicas e compatibilizá-las com a administração do respectivo CREF e do CONFEF;
III - preservar o patrimônio do respectivo CREF;
IV - desenvolver suas ações de forma planejada e transparente;
V - prevenir riscos e corrigir desvios que afetem as contas garantindo seu equilíbrio, controlando a receita, balanços e as despesas, 
mensalmente, bem como verificando a compatibilização entre o apurado no sistema cadastral, o extrato bancário, os numerários em 
caixa e o balancete;
VI - atuar atendendo aos princípios do planejamento, transparência e moralidade;
VII - apresentar ao Plenário o relatório anual das atividades administrativas;
VIII - promover a transmissão de domínio, posse, direitos, pretensões e ações sobre bens imóveis e gravá-los com ônus reais e 
outros, desde que digam respeito à ampliação ou resguardo do patrimônio do respectivo CREF, após parecer do Plenário;
IX - autorizar ou aprovar operações de crédito e contratos de qualquer natureza, desde que tenham como objetivo o interesse e as  
necessidades do respectivo CREF;
X - admitir e demitir empregados necessários à administração do CREF, bem como, regulamentar o regime de pessoal e fixar-lhes 
remuneração, nos termos das normas vigentes;
XI - aprovar o seu quadro de pessoal, criar cargos e funções, fixar salários e gratificações, bem como autorizar a contratação de  
serviços especiais;
XII - promover, a instalação de unidades Seccionais do respectivo CREF;
XIII - encaminhar, mensalmente, o balancete financeiro ao CONFEF;
XIV - adotar todas as providências e medidas necessárias à realização das finalidades do Sistema CONFEF/CREFs;
XV - autorizar a participação do respectivo CREF em entidades científicas, culturais, de ensino, de pesquisa, de âmbito nacional ou 
internacional, voltadas para a especialização e a atualização da Educação Física;
XVI - conhecer e dirimir dúvidas suscitadas por seus registrados; 
XVII - fixar e normatizar, quando houver, o pagamento de representação de gabinete e pagamento de despesas eventuais autorizadas
aos Membros da Diretoria, aos Conselheiros e aos empregados do CREF, quando no efetivo exercício de suas funções, bem como 
aos representantes designados pela Diretoria do CREF, quando para representação do Sistema CONFEF/CREFs.
SEÇÃO III
DA PRESIDÊNCIA
Art. 69 - A Presidência de cada CREF será exercida por 01 (um) Presidente e 02 (dois) Vice-Presidentes eleitos por mandato igual 
ao da Diretoria.
Art. 70 - O Presidente de cada CREF, em seus impedimentos legais de qualquer natureza, inclusive licença, será substituído pelo 1º 
Vice-Presidente e, no impedimento deste, pelo 2º Vice-Presidente, com todas as atribuições inerentes ao cargo.
Art. 71 - O Presidente exerce a representação nacional e internacional do CREF, tanto junto a organizações públicas quanto a 
privadas, em juízo ou fora dele, ativa e passivamente, podendo constituir procurador ou delegação.
Art. 72 - Além de outras atribuições previstas no Regimento de cada CREF, ao Presidente compete:
I - convocar e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria;
II - cumprir e fazer cumprir as decisões do Plenário e da Diretoria;
III - zelar pela harmonia entre os Conselheiros e entre as unidades Seccionais, em benefício da unidade política do respectivo CREF;
IV - convocar os Órgãos de Assessoramento e as Comissões;
V - supervisionar, coordenar, dirigir e fiscalizar as atividades administrativas, econômicas e financeiras do CREF;
VI - adotar providências de interesse do exercício da Profissão, promovendo medidas necessárias à sua regularidade e defesa, 
inclusive em questões judiciais e/ou administrativas;
VII - movimentar, solidariamente com o Tesoureiro, as contas bancárias e contratos de ordem financeira e patrimonial do CREF;
VIII - responder consultas sobre o registro e fiscalização do exercício profissional;
IX - baixar Deliberações e Resoluções, após decisão do Plenário;
X - baixar atos administrativos pertinentes.
Art. 73 - Compete aos Vice-Presidentes de cada CREF:
I - substituir o Presidente em suas ausências ou impedimentos legais;
II - auxiliar o Presidente no exercício de suas funções;
III - despachar com o Presidente e executar as atribuições que lhes forem delegadas por ele ou pela Diretoria.
SEÇÃO IV
DOS ÓRGÃOS DE ASSESSORAMENTO
Art. 74 - São Órgãos permanentes de Assessoramento dos CREFs, além de outros que venham a ser criados em seus respectivos 
Regimentos:
I - Comissão de Controle e Finanças;
II - Comissão de Ética Profissional;
III - Comissão de Orientação e Fiscalização;
IV - Comissão de Legislação e Normas;
V - Comissão de Ensino Superior e Preparação Profissional.
Parágrafo único - Poderão ser criadas novas Comissões ou Grupos de Trabalho, de acordo com a deliberação do Plenário.
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Art. 75 - As Comissões são órgãos de consultoria da Presidência, da Diretoria e do Plenário dos CREFs às quais compete analisar,  
instruir e emitir pareceres nos assuntos e processos que lhe forem enviados pelo Presidente do respectivo CREF, retornando-os 
devidamente avaliados para decisão superior.
Parágrafo único - A Comissão de Ética Profissional possui capacidade decisória em primeira instância.
Art. 76 - As Comissões contarão em suas composições com, no mínimo, 01 (um) Membro do CREF, podendo ser integradas por 
outros Profissionais de Educação Física registrados e designados pelo Plenário, sendo entre eles eleito o Presidente e o Secretário, 
para um mandato igual ao da Diretoria.
§  1º  -  As  Comissões  elegerão  em  sua  primeira  reunião  o  seu  Presidente  e  seu  Regimento  disporá  sobre  sua  competência, 
organização
e funcionamento, após aprovação do Plenário do respectivo CREF.
§ 2º - As Comissões Permanentes deverão ser presididas por Conselheiro.
§ 3º - Os componentes dos Órgãos de Assessoramento são investidos em suas funções mediante assinatura de Termo de Posse.
§ 4º - As reuniões das Comissões são convocadas por seu Presidente.
Art. 77 - As Comissões reúnem-se com qualquer número, mas só deliberam por maioria simples de seus Membros.
SUB SEÇÃO I
DA COMISSÃO DE CONTROLE E FINANÇAS
Art. 78 - À Comissão de Controle e Finanças compete especificamente:
I - examinar e deliberar sobre as prestações de contas, demonstrações contábeis mensais e o balanço do exercício do CREF e de suas 
Seccionais, emitindo parecer para conhecimento e deliberação do Plenário;
II - examinar as demonstrações de receita arrecadada pelo CREF e suas Seccionais, verificando se correspondem às cotas creditadas 
e se foram efetivamente quitadas, relacionando, mensalmente, as Seccionais em atraso, com indicação das providências a serem 
adotadas;
III - examinar a proposta orçamentária do CREF;
IV - examinar as prestações de contas do CREF;
V - apresentar ao Plenário denúncia fundamentada sobre erros administrativos de matéria financeira, sugerindo as medidas a serem 
tomadas.
Art.  79 -  A Comissão de Controle e Finanças reunir-se-á ordinariamente para analisar a prestação de contas apresentada pela 
Diretoria  e,  extraordinariamente,  sempre  que  convocada  por  seu  Presidente,  ou  pelo  Presidente  do  respectivo  CREF,  ou  por 
deliberação do Plenário do CREF.
Parágrafo único - Analisadas as contas, a Comissão deverá emitir Parecer e submetê-lo ao julgamento do Plenário do respectivo 
CREF.
SUB SEÇÃO II
DA COMISSÃO DE ÉTICA PROFISSIONAL
Art. 80 - À Comissão de Ética Profissional compete especificamente:
I - zelar pela observância dos princípios do Código de Ética do Profissional de Educação Física;
II - propor ao Plenário do respectivo CREF mudanças no Código de Ética do Profissional de Educação Física, para que este leve a  
proposta ao CONFEF;
III - funcionar como Conselho de Ética Profissional;
IV - autuar, instruir e julgar, em primeira instância, os casos de denúncia de Profissionais ou de Pessoas Jurídicas que tenham ferido 
o Código de Ética do Profissional de Educação Física, levando as suas deliberações para conhecimento do Plenário do respectivo 
CREF;
V - examinar e apreciar, em primeira instância, os recursos interpostos por seus registrados, inclusive, determinando diligências 
necessárias à sua instrução, levando à seguir, a homologação do Plenário do respectivo CREF.
SUB SEÇÃO III
DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Art. 81 - À Comissão de Orientação e Fiscalização compete especificamente:
I - orientar e fiscalizar o exercício profissional, na área de sua abrangência, prestado por pessoa física;
II - orientar e fiscalizar o exercício profissional, na área de sua abrangência, prestado por Pessoa Jurídica e os organismos onde 
Profissionais de Educação Física prestem serviços;
III - propor representação às autoridades competentes sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repreensão não seja de sua alçada;
IV - programar e supervisionar as atividades desenvolvidas pela fiscalização;
V - elaborar instruções para o exercício da fiscalização atendendo aos fundamentos legais pertinentes;
VI - informar à Diretoria, através de relatórios mensais, as ações e as atividades desenvolvidas pelo setor de fiscalização;
VII - emitir parecer sobre assuntos referentes à fiscalização, quando solicitado pelo Plenário do CREF ou por sua Diretoria;
VIII - acompanhar e colaborar com a apreensão, pela Polícia Judiciária e/ou Vigilância Sanitária, dos instrumentos e tudo o mais 
que sirva, ou tenha servido, ao exercício ilegal da profissão;
IX - denunciar ao CREF ou a outras autoridades competentes as irregularidades encontradas e não corrigidas dentro do prazo;
X - efetuar a sindicância a fim de verificar as condições técnicas para funcionamento dos organismos de que trata o inciso II deste 
artigo.
SUB SEÇÃO IV
DA COMISSÃO LEGISLAÇÃO E NORMAS
Art. 82 - À Comissão de Legislação e Normas compete especificamente:
I - levantar, analisar, debater e esclarecer os problemas legais inerentes à Educação Física, na área de sua abrangência;
II - estudar a questão da cientifização da Educação Física, de suas várias vertentes e denominações;
III - desenvolver intercâmbio com as Instituições de Ensino Superior, examinando em conjunto a questão da formação;
IV - analisar as leis, decretos, pareceres e normas que se relacionem com a área da Educação Física e seus Profissionais.
SUB SEÇÃO V
DA COMISSÃO DE ENSINO SUPERIOR E PREPARAÇÃO
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PROFISSIONAL
Art. 83 - À Comissão de Ensino e Preparação Profissional compete especificamente:
I - estabelecer programas e projetos para o aprimoramento dos Profissionais de Educação Física;
II - proceder ao reconhecimento dos Cursos de Especialização nos diferentes campos da Educação Física definidos pelo CONFEF;
III - desenvolver programas e demais procedimentos para o registro dos indivíduos sem graduação em Educação Física, cujos 
direitos assegurados foram instituídos pela Lei n° 9.696, de 01 de setembro de 1998;
IV - constituir-se numa rede de discussão de troca de informações entre os Cursos Superiores de Educação Física, na área de sua 
abrangência;
V -  desenvolver  ações e  apoiar  estudos sobre questões  ligadas  à formação profissional  e  ao mercado de  trabalho na  área  da  
Educação Física;
VI - analisar, discutir e participar do processo de autorização, avaliação e reconhecimento dos Cursos de Graduação em Educação 
Física, quando os mesmos forem da competência do Estado Federado abrangido em respectiva área do CREF.
SEÇÃO V
DAS SECCIONAIS
Art. 84 - As Seccionais são órgãos vinculados aos CREFs, cabendo-lhes exercer as funções orientadoras e fiscalizadoras dos atos 
normativos emanados do respectivo CREF.
Parágrafo único - As Seccionais serão dirigidas por um Representante aprovado pelo Plenário do respectivo CREF.
Art. 85 - Os CREFs poderão, de acordo com suas condições financeiras e, ainda, levando em conta a densidade de Profissionais 
registrados em uma ou mais regiões de sua área de abrangência, instalar unidades Seccionais em números correspondentes às suas 
necessidades e possibilidades.
Art. 86 - Será estabelecida no Regimento de cada CREF a competência e a estrutura administrativa das Seccionais.
Art. 87 - Se uma Seccional não cumprir as finalidades para as quais foi instalada, poderá ser extinta por proposição da Diretoria e 
homologação do Plenário do respectivo CREF.
TÍTULO V
DAS FINANÇAS E DO PATRIMÔNIO
CAPÍTULO I
DAS FINANÇAS
Art. 88 - Constitui atribuição privativa e exclusiva do CONFEF e dos CREFs a execução e o controle de suas atividades financeiras,  
econômicas, administrativas, contábeis e orçamentárias, observadas as seguintes normas:
I - o CONFEF e os CREFs deverão manter, durante o exercício, o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada;
II - é vedada a realização de despesas e/ou a assunção de obrigações diretas que excedam a receita;
III - é vedado ao CONFEF, aos CREFs e/ou órgãos vinculados, contrair despesas que não possam ser pagas;
IV - é vedado ao CONFEF e aos CREFs contrair despesas para as quais não haja disponibilidade de caixa;
V - se verificado ao final de um mês, que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das despesas e obrigações, a 
Diretoria do CONFEF e dos CREFs deverá tomar imediatas providências para restaurar a eqüidade financeira dos mesmos.
Parágrafo único - Os CREFs remeterão ao CONFEF, até o dia 20 (vinte) do mês subseqüente, o balancete mensal da execução  
orçamentária e contábil, dando publicidade aos seus registrados do seu balancete anual.
Art. 89 - O CONFEF e os CREFs, quando da elaboração das propostas orçamentárias, deverão respeitar os seguintes procedimentos:
I - a proposta orçamentária conterá a discriminação da receita e despesa, de forma a evidenciar a política econômico-financeira e o 
programa de trabalho do Conselho, obedecendo aos princípios da unidade, universalidade e anualidade;
II  -  a  proposta orçamentária dos CREFs, referente ao exercício subseqüente,  deverá ser  aprovada em reunião dos respectivos 
Plenários, até o dia 30 de outubro, devendo conter o detalhamento de receitas;
III - a proposta orçamentária do CONFEF, referente ao exercício subseqüente, deverá ser aprovada pelo Plenário até o dia 30 de 
novembro;
IV - caso algum CREF e/ou o CONFEF não aprovar a proposta orçamentária nos prazos estabelecidos nos incisos II e III deste 
artigo,  vigerá  a  última  proposta  orçamentária  aprovada  por  seus  respectivos  Plenários,  observado  o  limite  máximo  de  50% 
(cinqüenta por cento) para execução;
V - a receita deverá ser elaborada levando-se em consideração o número de Profissionais registrados e o percentual de adimplência, 
acrescido da possível expansão do ano;
VI -  a  execução orçamentária do CONFEF e dos CREFs deverá assegurar,  em tempo útil,  recursos financeiros necessários e 
suficientes à melhor execução do seu programa de despesas.
Art. 90 - A prestação de contas do CONFEF e dos CREFs deverá seguir as normas abaixo elencadas:
I - a prestação de contas do CONFEF, referente ao exercício findo, será apresentada por seu Presidente, com parecer da Comissão 
de Controle e Finanças, até 31 de maio, ao seu Plenário estruturado  sob a forma de Conselho Especial de Tomada de Contas, para  
apreciação e julgamento, após o que será informado ao Colégio de Presidentes;
II - as contas do CONFEF não sendo apresentadas até 31 de maio, caberá ao Plenário, estruturado em forma de Conselho Especial 
de Tomada de Contas, exigir a tomada de contas para apreciação e julgamento;
III - a prestação de contas dos CREFs, referente ao exercício findo, será apresentada por seu Presidente, com parecer da Comissão 
de Controle e Finanças, até 31 de maio ao seu Plenário estruturado sob a forma de Conselho Especial de Tomada de Contas, para  
apreciação e julgamento;
IV - as contas dos CREFs não sendo apresentadas até 31 de maio caberá aos respectivos Plenários, estruturados em forma de  
Conselho Especial de Tomada de Conta, proceder a tomada de contas;
V - as contas deverão ser apresentadas aos respectivos Plenários contendo o relatório de gestão apontando os resultados, Parecer da 
Comissão de Controle e Finanças, comprovação da compatibilização entre a receita do balanço, o cadastro de Profissionais do 
respectivo CREF e o extrato bancário, e o balanço anual devidamente assinado.
Art. 91 - Os CREFs deverão proceder ao seu controle interno conciliando, mensalmente, os valores da receita, constante do relatório
Sistema Financeiro do cadastro de Profissionais registrados, com os valores do extrato bancário, juntamente com o numerário.
§ 1º - O valor apurado na conciliação da receita deverá ser o valor assinalado no balancete mensal.
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§  2º  -  Até  o  último dia  do  mês  subseqüente,  o  CREF deverá  encaminhar  ao  CONFEF,  ofício  contendo  a  comprovação  da  
compatibilização dos valores da receita apurada pelo cadastro dos Profissionais pagantes (baixa de anuidade) com o extrato bancário 
e o balancete do mês.
Art. 92 - As receitas do CONFEF e dos CREFs serão aplicadas na realização de suas finalidades institucionais.
SEÇÃO I
DAS RECEITAS DO CONFEF
Art. 93 - Constituem receitas do CONFEF:
I - as inscrições dos Profissionais e das Pessoas Jurídicas;
II - o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor das contribuições, anuidades, taxas, emolumentos, serviços e multas devidas 
pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas registradas nos CREFs;
III - os legados, doações e subvenções;
IV - as rendas patrimoniais;
V - as rendas eventuais de patrocínios, promoções, cessão de direitos e marketing em eventos promovidos pelo CONFEF;
VI - outras receitas.
Art.  94 -  O exercício financeiro do CONFEF coincidirá  com o ano civil  e  compreenderá,  fundamentalmente,  a  execução  do 
orçamento.
§ 1º - O orçamento será único e incluirá todas as receitas e despesas.
§ 2º - Os elementos constitutivos da ordem econômica, financeira e orçamentária serão escriturados e comprovados por documentos 
mantidos em arquivo, nos termos da legislação vigente.
§ 3º - Os serviços de contabilidade serão executados por Contador ou escritório contratado, e efetuados em condições que permitam 
o conhecimento imediato da posição das contas relativas ao patrimônio, às finanças e à execução do orçamento.
§ 4º - Todas as receitas e despesas deverão ter comprovantes de recolhimento e pagamento.
§ 5º - O balanço geral de cada exercício, acompanhado de demonstrativos, discriminará os resultados das contas patrimoniais e  
financeiras.
SEÇÃO II
DAS RECEITAS DOS CREFS
Art. 95 - Constituem receitas dos CREFs:
I -  o percentual de 80% (oitenta por cento) sobre o valor das contribuições, anuidades, taxas,  emolumentos, serviços e multas 
devidas pelos Profissionais de Educação Física e pelas Pessoas Jurídicas registradas no respectivo CREF;
II - os legados, doações e subvenções;
III - as rendas eventuais de patrocínios, promoções, cessão de direitos e marketing em eventos promovidos ou chancelados pelo 
respectivo CREF;
IV - outras receitas.
Art.  96  -  O  exercício  financeiro  dos  CREFs  coincidirá  com o  ano  civil  e  compreenderá,  fundamentalmente,  a  execução  do 
orçamento.
§ 1º - O orçamento será único e incluirá todas as receitas e despesas.
§ 2º - Os elementos construtivos da ordem econômica, financeira e orçamentária serão escriturados e comprovados por documentos 
mantidos em arquivo, nos termos da legislação vigente.
§ 3º - Os serviços de contabilidade serão executados por Contador ou escritório contratado, e deverão ser efetuados em condições 
que permitam o conhecimento imediato da posição das contas relativas ao patrimônio, as finanças e a execução do orçamento.
§ 4º - Todas as receitas e despesas deverão ter comprovantes de recolhimento e pagamento.
§ 5º - O balanço geral de cada exercício, acompanhado de demonstrativos, discriminará os resultados das contas patrimoniais e  
financeiras.
SEÇÃO III
DAS DESPESAS DO CONFEF
Art. 97 - As despesas do CONFEF compreenderão:
I - o pagamento de impostos, taxas, aluguéis, salários de empregados e serviços de terceiros ou empresas, necessários à manutenção 
e desenvolvimento do CONFEF;
II - o pagamento, quando houver, de diárias, jetons, ajuda de custo, representação de gabinete, e deslocamentos dos Membros da 
Diretoria,  dos  Conselheiros  e  dos  empregados  do  CONFEF,  quando  no  efetivo  exercício  de  suas  funções,  bem  como  de 
representantes designados pela Diretoria do CONFEF, quando para representação do Sistema CONFEF/CREFs;
III - a aquisição de material de expediente, bens móveis e imóveis e outros necessários ao funcionamento do CONFEF;
IV - o pagamento de pessoas físicas e jurídicas prestadoras de serviços necessários à manutenção e desenvolvimento do Sistema 
CONFEF/CREFs;
V - os gastos decorrentes de publicidade, divulgação, comunicação, treinamento e atualização;
VI - a aquisição de bens móveis e imóveis;
VII - o pagamento de despesas eventuais autorizadas.
Parágrafo único - O Plenário do CONFEF deliberará sobre os valores a serem pagos pelas despesas previstas no inciso II, deste  
artigo.
SEÇÃO III
DAS DESPESAS DOS CREFs
Art. 98 - As despesas dos CREFs compreenderão:
I - o pagamento de impostos, taxas, aluguéis, salários de empregados necessários à manutenção e a ordem administrativa do CREF e 
de suas respectivas Seccionais e Sub-Seccionais;
II - o pagamento, quando houver, de diárias, jetons, deslocamentos, ajuda de custo, representação de gabinete e pagamento de 
despesas  eventuais  autorizadas  aos  Membros  da  Diretoria,  aos  Conselheiros  e  aos  empregados  do  CREF,  quando  no  efetivo 
exercício  de  suas  funções,  bem  como  de  representantes  designados  pela  Diretoria  dos  respectivos  CREFs,  quando  para 
representação do Sistema CONFEF/CREFs, não podendo estas, serem em valores superiores aos estabelecidos pelo CONFEF;
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III  -  a  aquisição  de  material  de  expediente  e  outros  equipamentos  necessários  ao  funcionamento  do  CREF suas  respectivas 
Seccionais;
IV - o pagamento de pessoas físicas ou jurídicas prestadoras de serviços necessários à manutenção e ao desenvolvimento do CREF e 
suas respectivas Seccionais;
V - os gastos decorrentes de publicidade, divulgação, comunicação, treinamento e atualização;
VI - a aquisição de bens móveis e imóveis;
VII - o pagamento de despesas eventuais autorizadas.
Parágrafo único - O Plenário de cada CREF deliberará sobre os valores a serem pagos pelas despesas previstas no inciso II deste 
artigo.
CAPÍTULO II
DO PATRIMÔNIO
SEÇÃO I
DO PATRIMÔNIO DO CONFEF
Art. 99 - O patrimônio do CONFEF compreende:
I - seus bens móveis e imóveis;
II - os saldos positivos da execução do orçamento;
III - prêmios recebidos em caráter definitivo.
Parágrafo único - Nenhum bem patrimonial do CONFEF poderá ser vendido ou penhorado para suprir déficit financeiro sem a 
aprovação dos votos de 2/3 (dois terços) de seus Membros.
SEÇÃO II
DO PATRIMÔNIO DOS CREFS
Art. 100 - O patrimônio dos CREFs compreenderá:
I - seus bens móveis e imóveis;
II - os saldos positivos da execução do orçamento;
III - os prêmios recebidos em caráter definitivo.
Parágrafo Único - Nenhum bem patrimonial poderá ser vendido ou penhorado para suprir déficit financeiro, sem a aprovação dos 
votos de 2/3 (dois terços) de seus Membros efetivos eleitos.
TÍTULO VI
DAS ELEIÇÕES
CAPÍTULO I
DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS DO CONFEF
Art. 101 - As eleições dos Membros Efetivos e Suplentes do CONFEF realizar-se-ão de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos para um 
mandato de 04 (quatro) anos em convocação especial para este fim, através do voto direto e obrigatório dos Membros Efetivos dos 
CREFs, que contarem com mais de 01 (um) ano de instalação e efetivo funcionamento ininterruptos.
Art. 102 - Os Membros do CONFEF serão eleitos por um Colégio Eleitoral integrado pelos Conselheiros Efetivos de cada CREF, 
em votação especialmente convocada, acrescido de Delegados Regionais Eleitores.
§ 1º - Os CREFs que possuírem mais de 2000 (dois mil) Profissionais registrados indicarão 01 (um) Delegado Regional Eleitor de  
seu respectivo Regional para cada 1000 (um mil) Profissionais registrados e em pleno gozo de seus direitos estatutários, acima dos 
2000 (dois mil) iniciais.
§ 2° - Do Colégio Eleitoral mencionado no caput deste artigo só poderão participar os representantes dos CREFs que estiverem em 
situação regular e em dia com suas obrigações junto ao CONFEF.
§ 3° - Também só poderão participar do Colégio Eleitoral os Conselheiros Regionais e Delegados Regionais Eleitores que estejam 
em dia com suas anuidades e suas obrigações estatutárias junto aos respectivos CREFs.
§ 4° - O CONFEF aplicará pena de multa, em importância não excedente ao valor da anuidade, aos Membros do Colégio Eleitoral 
que deixarem de votar, sem causa justificada.
Art. 103 - O CONFEF divulgará, até 90 (noventa) dias antes da data marcada para eleição, o número de votos que cada CREF 
possui.
Art. 104 - As chapas registradas para a eleição de Membros do CONFEF deverão, obrigatoriamente, conter a nominata completa 
dos 28 (vinte e oito) candidatos a Conselheiros, sendo indicado o nome dos 20 (vinte) concorrentes a Membros Efetivos e os 08 
(oito) a Membros Suplentes, contemplando na sua composição, pelo menos 01 (um) Profissional registrado em cada CREF, com 
seus respectivos números de registro no Sistema CONFEF/CREFs e assinaturas, bem como a indicação do candidato representante 
da chapa junto ao CONFEF e o nome fantasia da mesma.
Art. 105 - O prazo para registro das chapas será aberto 120 (cento e vinte) dias antes da data marcada para a eleição, encerrando-se 
60 (sessenta) dias antes da mesma.
Art. 106 - Caberá ao Plenário do CONFEF estabelecer as diretrizes do processo eleitoral, através de um Regimento Eleitoral, a ser 
divulgado no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes da eleição.
CAPÍTULO II
DAS ELEIÇÕES DOS MEMBROS DOS CREFs
Art. 107 - Os Membros dos CREFs serão eleitos pelo sistema de eleição direta, através de voto pessoal e secreto dos Profissionais  
registrados nos respectivos CREFs, e em pleno gozo de seus direitos estatutários e com mais de 01 (um) ano de registro ininterrupto.
Art. 108 - As eleições dos Membros dos CREFs realizar-se-ão de 03 (três) em 03 (três) anos, a partir do término do primeiro 
mandato nomeado pelo CONFEF, através do voto direto e secreto dos Profissionais de sua área de abrangência.
Art. 109 - Até 120 (cento e vinte) dias antes da data marcada para a eleição, os CREFs divulgarão a nominata dos Profissionais de  
Educação Física aptos a votar em suas respectivas áreas de abrangência.
Art.  110  -  As  chapas  registradas  para  a  primeira  eleição  direta  de  Membros  dos CREFs deverão,  obrigatoriamente,  conter  a 
nominata completa dos 28 (vinte e oito) candidatos a Conselheiros, sendo indicado o nome dos 10 (dez) Membros Efetivos e 04 
(quatro) Membros Suplentes para mandato de 03 (três) anos e 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes para 
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mandato de 06 (seis) anos, com seus respectivos números de registro no CREF e assinaturas, bem como a indicação do candidato 
representante da chapa junto ao CREF e o nome fantasia da mesma.
Parágrafo único - A partir da eleição mencionada no caput deste artigo, as chapas registradas deverão, obrigatoriamente, conter a 
nominata completa dos 14 (quatorze) candidatos a Conselheiros, todos para mandato de 06 (seis) anos, sendo indicado o nome dos 
10  (dez)  Membros  Efetivos  e  os  04  (quatro)  Membros  Suplentes,  com  seus  respectivos  números  de  registro  no  Sistema 
CONFEF/CREFs e assinaturas, bem como a indicação do candidato representante da chapa junto ao CREF e o nome fantasia da 
mesma.
Art. 111 - O prazo para registro das chapas será aberto 120 (cento e vinte) dias antes da data marcada para a eleição, encerrando-se 
60 (sessenta) dias antes da mesma.
Art. 112 - Caberá ao CONFEF estabelecer as diretrizes gerais para as eleições do Sistema CONFEF/CREFs.
Parágrafo único - Caberá ao Plenário dos CREFs, observando as diretrizes gerais estabelecer a normatização do processo eleitoral, 
através de um Regimento Eleitoral, a ser divulgado no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes da eleição.
CAPÍTULO III
DOS REQUISITOS PARA EXERCER O MANDATO DE
CONSELHEIRO
NO SISTEMA CONFEF/CREFs
Art. 113 - Os mandatos dos Membros dos Órgãos do Sistema CONFEF/CREFs somente poderão ser exercidos por Conselheiros que 
satisfaçam todas as exigências deste Estatuto.
Art.  114 -  O cargo de Membro do Sistema CONFEF/CREFs é  considerado serviço público relevante,  inclusive,  para fins  de 
disponibilidade e aposentadoria.
Art. 115 - O exercício do mandato de Membro do Conselho Federal ou Regional de Educação Física, assim como a respectiva 
eleição, ficará subordinada, além de outras exigências legais, ao preenchimento dos seguintes requisitos e condições básicas:
I - ser cidadão brasileiro ou naturalizado;
II - possuir curso superior de Educação Física;
III - estar em pleno gozo dos direitos profissionais;
IV - possuir registro profissional por, pelo menos, 02 (dois) anos ininterruptos,
V - ter votado na última eleição.
Parágrafo  único  -  O  mandato  de  Membro  do  Conselho  Federal  fica  subordinado  ao  exercício  de,  no  mínimo,  01  (um)  ano 
ininterrupto de mandato de Conselheiro Federal e/ou Regional.
Art. 116 - São inelegíveis para Membro do CONFEF e dos CREFs, ou para exercer mandato em seus Órgãos, os Profissionais que:
I - tiverem realizado administração danosa no CONFEF ou em CREF, segundo apuração em inquérito, cuja decisão tenha transitado 
em julgado na instância administrativa;
II - tiverem contas rejeitadas pelo CONFEF;
III - tiverem sido condenados por crime doloso, ao qual se aplica pena de reclusão, transitado em julgado, enquanto persistirem os 
efeitos da pena;
IV - tiverem sido destituídos de cargo, função ou emprego, por efeito de causa relacionada à prática de ato de improbidade na 
administração pública ou privada ou no exercício de representação de entidade de classe, decorrente de sentença transitada em 
julgado;
V - estiverem cumprindo pena imposta pelo Sistema CONFEF/CREFs;
VI - forem inadimplentes em quaisquer prestações de contas, em decisão administrativa definitiva;
VII - forem inadimplentes com os pagamentos de anuidades, contribuições, taxas e multas do Sistema CONFEF/CREFs;
VIII - deixarem de votar na eleição anterior ao que pretende se candidatar.
Art. 117 - Perderá o cargo de Conselheiro do Sistema CONFEF/ CREFs o Profissional que:
I - tiver seu registro profissional cassado;
II - for considerado inabilitado para o exercício da Profissão;
III - for condenado a pena de reclusão em virtude de sentença transitada em julgado;
IV - não tomar posse no cargo para o qual foi eleito, no Plenário ou no Órgão determinado para o exercício de suas funções, no 
prazo de 15 (quinze) dias contados do início dos trabalhos, salvo motivo de força maior, devidamente justificado e aceito pelo 
Plenário;
V - ausentar-se, em cada ano, sem motivo justificado, a 03 (três) reuniões consecutivas ou 06 (seis) intercaladas de qualquer órgão 
deliberativo do CONFEF ou de CREF, conforme apurado pelo Plenário em processo regular.
Parágrafo único - Será declarada a vacância do cargo de Conselheiro do Sistema CONFEF/CREFs:
I - em caso de renúncia ou pedido pessoal;
II - por falecimento.
TÍTULO VII
DO COLÉGIO DOS PRESIDENTES
Art.  118 -  O Colégio dos Presidentes, órgão de função consultiva, será constituído por todos os Presidentes de CREFs e pelo 
Presidente do CONFEF, sendo sua representação unipessoal.
Parágrafo único - O Coordenador do Colégio será eleito por maioria simples de seus Membros.
Art. 119 - O Colégio dos Presidentes somente deliberará sobre os assuntos constantes na sua pauta de convocação e com a presença 
de, no mínimo, a metade mais o primeiro inteiro de seus Membros.
Parágrafo  único  -  As  deliberações  tomadas  no  Colégio  dos  Presidentes  obedecerão  ao  critério  da  maioria  simples,  e  serão 
encaminhadas ao Plenário do CONFEF, por seu Coordenador, como Recomendações, na primeira reunião do mesmo, seguinte à do 
Colégio dos Presidentes.
Art. 120 - A pauta de reunião do Colégio dos Presidentes será definida com, no mínimo, 10 (dez) dias antes de sua realização, salvo  
fato relevante.
Art. 121 - O Colégio dos Presidentes reunir-se-á por convocação de sua Coordenação ou da maioria absoluta de seus Membros.
Art. 122 - As despesas com traslados, hospedagem, alimentação e/ou diárias correrão às expensas dos respectivos CREFs.
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Art. 123 - Compete ao Colégio dos Presidentes:
I - elaborar seu Regimento;
II - examinar e sugerir reformas regimentais do Sistema CONFEF/CREFs;
III - sugerir ao Plenário do CONFEF a constituição e extinção de CREFs;
IV - emitir parecer nos recursos de incidentes de instrução e das penalidades impostas pelo CONFEF aos CREFs;
V - zelar pela harmonia no Sistema CONFEF/CREFs em benefício da unidade política;
VI - conhecer as contas do CONFEF e dos CREFs anualmente;
VII - analisar e dar parecer às divergências, políticas e regimentais dos CREFs com o CONFEF, atuando como mediador;
VIII - analisar e sugerir sobre os símbolos, emblemas e insígnias do Sistema CONFEF/CREFs.
TÍTULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 124 - O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Educação Física gozam de imunidade tributária total em relação aos 
seus bens, rendas e serviços, nos termos do parágrafo 2º do artigo 150 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Art. 125 - As Resoluções, Deliberações e Atos Normativos aprovados pelo Plenário do CONFEF e pelo Plenário dos CREFs serão 
tornadas públicas, através de veiculação nas respectivas páginas eletrônicas, e por afixação em local próprio e nas dependências do 
respectivo Conselho, e, entram em vigor na data de sua publicação.
Parágrafo único - As Resoluções de que trata o caput deste artigo, além de veiculadas nas respectivas páginas eletrônicas, serão 
publicadas no Diário Oficial da União e/ou dos Estados.
Art. 126 - Os atos administrativos emanados da Diretoria do CONFEF e dos CREFs serão dados a conhecimento dos Membros 
Conselheiros através de documento oficial.
Art. 127 - Os atos administrativos e financeiros do CONFEF e dos CREFs, bem como todas as suas demais atividades, subordinar-
se-ão às disposições de um Regimento, sendo da competência dos respectivos Plenários sua aprovação.
Art. 128 - O cumprimento das disposições deste Estatuto, do Regimento, bem como as demais normas emanadas pelos órgãos do 
CONFEF e dos CREFs, é obrigatório para todos os seus Membros, aos CREFs, aos Profissionais e às Pessoas Jurídicas neles 
registrados.
Art. 129 - Em caso de dissolução do CONFEF todos os seus bens serão entregues a uma instituição dedicada a Educação Física e ao  
esporte.
Art.  130 -  Em caso de dissolução de um CREF, deliberado pelo Plenário do CONFEF, o seu patrimônio será incorporado ao 
patrimônio do CREF que absorver os seus registrados.
Parágrafo único - O prazo mínimo para reconstituição de Conselho Regional dissolvido é de 01 (um) ano, contado da data de sua 
dissolução.
Art. 131 - Para a composição de Ex-Presidentes no Plenário do CONFEF, considerar-se-á como exercício de mandato a posse da 
primeira gestão após sua criação.
Art. 132 - Para a composição de Ex-Presidentes no Plenário dos CREFs, considerar-se-á o disposto nos respectivos Estatutos.
Art.  133 -  O Plenário do CONFEF, por maioria absoluta,  poderá decidir  a  mudança da sede e do Foro da cidade do Rio de 
Janeiro/RJ para Brasília/DF.
Art. 134 - Os CREFs que forem dissolvidos pelo Plenário do CONFEF seus Profissionais e as Pessoas Jurídicas serão transferidos 
para o CREF mais próximo
Art. 135 - Em caso de dissolução de CREF e, futuramente, houver possibilidade e viabilidade de ser reconstituído, os primeiros 
Conselheiros serão nomeados pelo CONFEF.
Art. 136 - Caso haja renúncia coletiva dos Conselheiros de algum CREF, deverá ser marcada, imediatamente, nova eleição, sendo as  
chapas compostas de 10 (dez) Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes para mandato de 06 (seis) anos e 10 (dez) 
Membros Efetivos e 04 (quatro) Membros Suplentes para mandato de 03 (três) anos, nos moldes da primeira eleição direta nos 
CREFs, ficando impedidos de participar da eleição os Profissionais que solicitaram demissão.
Art. 137 - Considerando a necessidade de adequação a este Estatuto do mandato em vigor dos Conselheiros dos CREFs, as futuras
eleições obedecerão ao seguinte quadro: (VIDE LEGISLAÇÃO)
Art. 138 - No caso dos mandatos que terão prorrogação, o mandato das Diretorias acompanhará o período de tal prorrogação.
Art. 139 - No prazo improrrogável de até 150 (cento e cinqüenta) dias, a contar desta data, os CREFs adequarão seus Estatutos ao 
presente.
Parágrafo único - As disposições constantes dos Estatutos dos CREFs que contrariem este Estatuto serão consideradas revogadas a 
partir da publicação deste.
Art. 140 - Os casos omissos a este Estatuto serão resolvidos pelo Plenário do C O N F E F.
Art. 141 - Este Estatuto foi aprovado em reunião do Plenário de 13 de abril de 2008, e entrará em vigor na data de sua publicação no 
Diário Oficial da União, revogando-se as disposições em contrário.

10) RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 1297/2008
Referenda o ATO.TST.GP.Nº 327/2008, que regulamenta o funcionamento da Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho.
O EGRÉGIO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, em sessão ordinária hoje realizada, sob a 
Presidência do Ex.mo Sr. Ministro Rider Nogueira de Brito, Presidente do Tribunal, presentes os Exmos Srs. Ministros Milton de 
Moura França, Vice-Presidente, João Oreste Dalazen, Corregedor- Geral da Justiça do Trabalho, Vantuil Abdala, Carlos Alberto 
Reis de Paula, Antônio José de Barros Levenhagen, Ives Gandra da Silva Martins Filho, João Batista Brito Pereira, Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, José Simpliciano Fontes de Faria Fernandes, Renato de Lacerda Paiva, Emmanoel Pereira, Lelio Bentes Corrêa e 
Aloysio Corrêa da Veiga, e a Ex.ma Sr.ª Subprocuradora-Geral do Trabalho, Dr.ª Maria Aparecida Gurgel, resolve:
Referendar o ATO.TST.GP.Nº 237/2008, nos termos a seguir transcritos:
"O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  de 
conformidade com o disposto no art.  36,  inciso X,  do RITST,  considerando a necessidade de estabelecer rotinas  para o bom 
funcionamento da Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho, criada pelo ATO.GP.GDGCA.GP Nº 505/2003, de 9/12/2003, ad 
referendum do Órgão Especial, resolve:
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Art.  1.º  Este  Ato  estabelece  normas  para  as  atividades  da  Ouvidoria  do  TST,  determinando  sua  estrutura,  competência  e 
funcionamento.
Art. 2.º A Ouvidoria será composta por uma comissão multidisciplinar de servidores que funcionará no Gabinete da Presidência.
Art. 3.º Os Exmos Srs. Ministros e Juízes convocados, assim como os demais responsáveis pelas unidades integrantes desta Corte 
definirão servidores de sua lotação para prestar apoio e assessoramento técnico às atividades da Ouvidoria.
Art. 4.º Compete à Ouvidoria:
I - receber e cadastrar no Sistema Informatizado da Ouvidoria sugestões, críticas, reclamações, denúncias, elogios e solicitações 
sobre as atividades judiciárias e administrativas do Tribunal Superior do Trabalho;
II - encaminhar as demandas e diligenciar para que as unidades administrativas competentes prestem informações e esclarecimentos 
no prazo de quinze dias;
III - informar ao interessado, com rapidez, clareza e objetividade, as providências adotadas, excepcionados os casos em que a lei 
assegurar o dever de sigilo;
IV - encaminhar ao Ministro Presidente relatório anual sobre as atividades;
V - atuar como canal de comunicação entre o jurisdicionado e a instituição e entre os servidores e a Administração do Tribunal;
VI - apresentar ações propositivas, estudos e medidas de aprimoramento e reformulação dos serviços prestados aos cidadãos, com 
base em demandas que apontem questões reincidentes nas unidades administrativas.
Art. 5.º Não serão analisadas pela Ouvidoria:
I - sugestões, críticas, reclamações ou denúncias acobertadas pelo anonimato;
II - pedidos de informação, reclamações, denúncias, sugestões e críticas referentes a outros órgãos públicos;
III - consultas sobre direitos trabalhistas;
IV - manifestações para as quais exista medida judicial ou administrativa específica;
V - reclamações sobre atos ou decisões de natureza jurisdicional.
Parágrafo único. Nas hipóteses descritas nos incisos II, III, IV e V, a Ouvidoria informará sobre sua incompetência para tratar dos 
assuntos trazidos pelos manifestantes, sugerindo os meios para obtenção de soluções cabíveis ao caso.
Art. 6.º O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 9 às 18 horas, ou por meio 
de:
I - carta endereçada à Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho, SAFS - Quadra 8 - Lote 1 - 5.º andar, Brasília-DF, CEP: 70070-
600;
II - ligação telefônica gratuita para o número 0800-6443444 (Disque-Ouvidoria);
III - mensagem enviada por formulário eletrônico próprio disponível no sítio www.tst.gov.br, "ouvidoria".
Parágrafo  único.  Os  dados  pessoais  do  manifestante  serão  necessários  para  assegurar  o  encaminhamento  da  resposta  às 
manifestações, comprometendo-se a Ouvidoria com o absoluto sigilo.
Art. 7.º Será priorizado o atendimento aos manifestantes que figurem como partes de processos que tramitem nesta Corte.
Art. 8.º A Ouvidoria será subordinada ao Secretário-Geral da Presidência, a quem caberá a supervisão das atividades desenvolvidas 
pela unidade, bem como a definição de procedimentos complementares.
Art. 9.º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário."
Brasília, 15 de maio de 2008.
RIDER DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

D I V E R S O S
1018214-0>
029552-1>!ID1073419-0>
11) ATO No- 11, DE 29 DE ABRIL DE 2008
Abre aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª, 4ª, 10ª, 12ª, 14ª, 15ª, 16ª, 17ª, 
18ª,  20ª  e  24ª  Regiões,  crédito  suplementar  no valor  global  de R$ 14.170.467,00 para reforço de  dotações  constantes da  Lei 
orçamentária vigente.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando os termos do art. 62 da Lei n.º 11.514, de 13 de agosto 
de  2007,  Lei  de  Diretrizes  Orçamentárias  -  LDO 2008,  c/c  com o  art.  4º  da  Lei  n.º  11.647,  de  24  de  março de  2008,  Lei  
Orçamentária Anual - LOA 2008, e as disposições contidas na Portaria SOF/MP n.º 6, de 28 de março de 2008, e no Ato Conjunto 
TST/CSJT nº 2, de 3 de abril de 2008, resolve:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos da Justiça do Trabalho, em favor dos Tribunais Regionais do Trabalho da 1ª, 2ª, 4ª, 10ª, 12ª, 14ª, 
15ª, 16ª, 17ª, 18ª, 20ª e 24ª Regiões, crédito suplementar, tipo 412 Com Compensação, no valor global de R$ 14.170.467,00 para 
atender às programações constantes do Anexo I deste Ato.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no Art. 1º decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, até o 
limite autorizado na Lei Orçamentária Anual, conforme indicado no Anexo II deste Ato.
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Min. RIDER NOGUEIRA DE BRITO

ANEXO

ORGAO : 15000 - JUSTICA DO TRABALHO

UNIDADE : 15105 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4A. REGIAO - RIO GRANDE DO SUL
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ANEXO I                                                                                                                   CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)                                         RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00

FUNC PROGRAMÁTICA PROGRAMA/AÇÃO/SUBTITULO/PRODUTO
E
S
F

G
N
D

R
P

M
O
D

I
U

F
T
E

VALOR

0901  OPERACOES ESPECIAIS: CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS                                                            6.562.807

28
846

28
846

0901 0625

0901 0625 0001

OPERAÇÕES ESPECIAIS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM 
JULGADO  DE  PEQUENO  VALOR  DEVIDA  PELA  UNIÃO, 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM 
JULGADO  DE  PEQUENO  VALOR  DEVIDA  PELA  UNIÃO, 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS – NACIONAL

F 1 1 90 0 100

6.562.807

6.562.807

                                         TOTAL  -  FISCAL                                           6.562.807
                                         TOTAL  -  SEGURIDADE                               0
                                         TOTAL -   GERAL                                           6.562.807

12) OFÍCIO Nº 45/08 – 07 de maio de 2008 – Serviço de Distribuição dos Feitos de Sapiranga.
Informa que o Exmo. Juiz da 2ª Vara do Trabalho de Sapiranga, Dr. Joe Ernando Deszuta,  determinou a perda do direito de 
reclamar perante a Justiça do Trabalho, pelo prazo de seis meses, ao reclamante Thiago Miranda Farias, a contar de 24.4.08, data do 
trânsito em julgado, relativa ao processo 70000-2008-372-04-00-9. 

13) ATO No - 327, DE 30 DE ABRIL DE 2008
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO,  no  uso  de  suas  atribuições  legais  e  regimentais,  de 
conformidade com o disposto no art.  36,  inciso X,  do RITST,  considerando a necessidade de estabelecer rotinas  para o bom 
funcionamento da Ouvidoria do Tribunal Superior do Trabalho, criada pelo ATO.GP.GDGCA.GP Nº 505/2003, de 9/12/2003, ad 
referendum do Órgão Especial, resolve:
Art.  1.º  Este  Ato  estabelece  normas  para  as  atividades  da  Ouvidoria  do  TST,  determinando  sua  estrutura,  competência  e 
funcionamento.
Art. 2.º A Ouvidoria será composta por uma comissão multidisciplinar de servidores que funcionará no Gabinete da Presidência.
Art. 3.º Os Ex.mos Srs. Ministros e Juízes convocados, assim como os demais responsáveis pelas unidades integrantes desta Corte 
definirão servidores de sua lotação para prestar apoio e assessoramento técnico às atividades da Ouvidoria.
Art. 4.º Compete à Ouvidoria:
I - receber e cadastrar no Sistema Informatizado da Ouvidoria sugestões, críticas, reclamações, denúncias, elogios e solicitações 
sobre as atividades judiciárias e administrativas do Tribunal Superior do Trabalho;
II - encaminhar as demandas e diligenciar para que as unidades administrativas competentes prestem informações e esclarecimentos 
no prazo de quinze dias;
III - informar ao interessado, com rapidez, clareza e objetividade, as providências adotadas, excepcionados os casos em que a lei 
assegurar o dever de sigilo;
IV - encaminhar ao Ministro Presidente relatório anual sobre as atividades;
V - atuar como canal de comunicação entre o jurisdicionado e a instituição e entre os servidores e a Administração do Tribunal;
VI - apresentar ações propositivas, estudos e medidas de aprimoramento e reformulação dos serviços prestados aos cidadãos, com 
base em demandas que apontem questões reincidentes nas unidades administrativas.
Art. 5.º Não serão analisadas pela Ouvidoria:
I - sugestões, críticas, reclamações ou denúncias acobertadas pelo anonimato;
II - pedidos de informação, reclamações, denúncias, sugestões e críticas referentes a outros órgãos públicos;
III - consultas sobre direitos trabalhistas;
IV - manifestações para as quais exista medida judicial ou administrativa específica;
V - reclamações sobre atos ou decisões de natureza jurisdicional.
Parágrafo único. Nas hipóteses descritas nos incisos II, III, IV e V, a Ouvidoria informará sobre sua incompetência para tratar dos 
assuntos trazidos pelos manifestantes, sugerindo os meios para obtenção de soluções cabíveis ao caso.
Art. 6.º O acesso à Ouvidoria poderá ser realizado pessoalmente, de segunda a sexta-feira, no horário de 9 às 18 horas, ou por meio 
de:
I - carta endereçada à Ouvidoria do Tribunal Superior doTrabalho, SAFS - Quadra 8 - Lote 1 - 5.º andar, Brasília-DF, CEP: 70070-
600;
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II - ligação telefônica gratuita para o número 0800-6443444(Disque-Ouvidoria);
III - mensagem enviada por formulário eletrônico próprio disponível no sítio www.tst.gov.br, "ouvidoria".
Parágrafo  único.  Os  dados  pessoais  do  manifestante  serão  necessários  para  assegurar  o  encaminhamento  da  resposta  às 
manifestações, comprometendo-se a Ouvidoria com o absoluto sigilo.
Art. 7.º Será priorizado o atendimento aos manifestantes que figurem como partes de processos que tramitem nesta Corte.
Art. 8.º A Ouvidoria será subordinada ao Secretário-Geral da Presidência, a quem caberá a supervisão das atividades desenvolvidas
pela unidade, bem como a definição de procedimentos complementares.
Art. 9.º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.
RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Ministro Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

14) ATO CONJUNTO GP.SE No- 9, DE 29 DE ABRIL DE 2008
Institui o Sistema Único de Administração Processual da Justiça do Trabalho e estabelece os parâmetros para sua implementação e 
funcionamento.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO e do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais,
Considerando o Regimento Interno do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que, em seu artigo 4º, confere à área de informática
da Justiça do Trabalho o conceito de sistema e ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho atribuição de órgão central.
Considerando  a  disposição  do  artigo  5º,  II,  do  mesmo  Regimento,  atribuindo  ao  Conselho  Superior  da  Justiça  do  Trabalho 
competência para expedir normas gerais de procedimento relacionadas com os sistemas de informática. 
Resolve:
Instituir o Sistema Único de Administração Processual da Justiça do Trabalho e estabelecer os parâmetros para a sua implementação
e funcionamento, na forma a seguir:
CAPÍTULO I
DO SISTEMA ÚNICO DE ADMINISTRAÇÃO DO PROCESSO JUDICIAL
Art. 1° A administração do processo judicial no âmbito da Justiça do Trabalho e sua representação por meio eletrônico, nos termos 
da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006, será realizada por intermédio de um único sistema de informática, nos termos desta 
Resolução.
Art.  2º  O Sistema Único de Administração Processual  será denominado SUAP e compreenderá o controle do sistema judicial 
trabalhista nos seguintes aspectos:
I - o controle da tramitação do processo;
II - a padronização de todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial;
III - a produção, registro e publicidade dos atos processuais; e
IV - a gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário trabalhista;
Parágrafo único. O cronograma e prazo final  de implantação no Tribunal Superior do Trabalho e nos Tribunais Regionais do 
Trabalho observará os termos do contrato de prestação de serviços celebrado com o Serviço Federal de Processamento de Dados - 
SERPRO, sob nº DI-011/2007 - TST/SERPRO, processo TST nº 160.848/2007-0.
CAPÍTULO II
DA ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA
Art. 3° A administração do SUAP caberá ao seu Comitê Gestor composto por usuários internos e externos do sistema.
§ 1º Compete ao Comitê Gestor:
I - administrar o sistema nos aspectos relacionados à sua implementação e funcionamento;
II - avaliar a necessidade e promover a manutenção corretiva e evolutiva;
III - organizar a estrutura de atendimento às demandas de seus usuários internos e externos;
IV - determinar a realização de auditorias no sistema, especialmente no que diz respeito à integridade das suas informações e 
segurança;
V - fixar as regras para guarda e manutenção dos documentos que integram os autos do processo representados por meio digital, no 
UAP; e
VI - garantir a integridade do sistema, no que diz respeito à sua taxonomia e classes processuais.
§ 2º O Comitê Gestor será composto por:
I - um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho;
II - um Juiz de Tribunal Regional do Trabalho;
III - um Juiz do Trabalho;
IV - três servidores da área judiciária, compreendendo cada grau de jurisdição;
V - um servidor da área de tecnologia da informação e comunicação;
VI - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil;
VIII - um representante do Ministério Público do Trabalho.
§ 3º Os membros do Comitê Gestor serão indicados pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho e sua presidência será exercida 
pelo Ministro representante do Tribunal Superior do Trabalho.
§ 4º O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho manterão, no âmbito de suas atribuições, estruturas de 
atendimento e suporte aos usuários do SUAP.
Art. 4° As intervenções que impliquem em alterações estruturais do sistema somente poderão ser promovidas quando autorizadas 
pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO III
DA ADMINISTRAÇÃO DOS DADOS
Art.  5° A garantia da qualidade das informações dos dados do SUAP será promovida pelo Comitê Administrador dos Dados, 
competindo-lhe para tanto:
I - a manutenção do modelo de dados do SUAP;
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II - velar pela modelagem de dados, nos aspectos relacionados à clareza, completude e padronização, evitando falhas relacionadas
ao escopo do sistema; e
III - manter a conformidade de padrão do banco de dados do sistema.
Art.  6°  Os  integrantes  do  Comitê  Administrador  dos  Dados  deverão  ter  formação técnica  compatível  e  serão  indicados  pelo 
Conselho Superior da Justiça do Trabalho, sendo:
a) um representante do Tribunal Superior do Trabalho;
b) um representante de Tribunal Regional do Trabalho de cada região geográfica do País.
CAPÍTULO IV
DA GUARDA DOS DADOS E DOS DOCUMENTOS
Art. 7° Compete ao Tribunal Superior do Trabalho e aos Tribunais Regionais do Trabalho, no âmbito de sua atuação jurisdicional, a  
preservação e manutenção dos dados e dos autos representados por meio digital.
§  1º  Os  Tribunais  poderão  constituir  consórcios  entre  si,  com  o  objetivo  de  organizar  ou  manter  as  estruturas  tecnológicas 
necessárias para o atendimento das atribuições contidas no caput.
Art. 8° Os documentos que compõem os autos representados por meio digital deverão ser preservados de modo a permitir sua fácil  
consulta e utilização.
CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 9° A implantação do SUAP implicará na superação dos atuais sistemas de gestão das informações processuais mantidos pelos 
Tribunais, cujos dados e informações deverão ser transferidos para o novo sistema.
§ 1º A transferência dos dados e informações tratadas no  caput  obedecerá cronograma a ser fixado pelo Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho, com base em proposta da Equipe de Implantação e que considerará as peculiaridades de cada Tribunal.
§ 2º A conversão dos autos mantidos na forma dos artigos 771 e 777 da CLT para a sua representação digital caberá aos Tribunais 
do Trabalho, no âmbito de sua jurisdição, observado o critério de conveniência da medida.
Art. 10 As funcionalidades dos programas de informática de âmbito nacional, hoje denominados AUD (audiências), e-JUS (sessões 
do Tribunal), e-DOC (envio de documentos), e-REC (recursos), CPE (carta precatória), e-CALC (cálculos), e outras equivalentes 
utilizadas nos Tribunais Regionais do Trabalho, deverão ser adequadas e integrados ao SUAP, observando-se na sua estrutura a 
mesma base tecnológica indicada no contrato de prestação de serviços celebrado com o Serviço Federal de Processamento de Dados 
- SERPRO, sob nº DI-011/2007 - TST/SERPRO, processo TST nº 160.848/2007-0.
Art. 11 É vedada a criação de novas soluções de informática para o processo judicial que não obedeçam à plataforma tecnológica  
adotada para o SUAP.
Art. 12 Até a implantação efetiva do SUAP, nos termos do art. 1º, § 4º, desta Resolução, as atribuições do Comitê Gestor de 
Administração do Sistema serão exercidas pela Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho - 
CAPIJT.
Art. 13 Os Tribunais do Trabalho promoverão investimentos para formação dos usuários internos, com o objetivo de prepará-los 
para aproveitamento adequado do SUAP.
Art. 14 Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho
<!ID1081515-0>
15) ATO CONJUNTO GP.SE No- 10, DE 29 DE ABRIL DE 2008
Estabelece diretriz sobre a política de adoção e migração para o uso de programas com código aberto no âmbito da Justiça do 
Trabalho.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DA JUSTIÇA DO TRABALHO e do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, 
no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho "expedir 
normas  gerais  de  procedimento  relacionadas  com  os  sistemas  de  informática",  conforme  dispõe  o  art.  5°,  inciso  II,  do  seu 
Regimento Interno;
Considerando que compete ao Conselho Superior da Justiça do Trabalho supervisionar o planejamento e orçamento das atividades 
comuns sob coordenação do órgão central, conforme dispõe o art. 5º, inciso III, do seu Regimento Interno;
Considerando o disposto no art. 14 da Lei nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006;
Considerando a política governamental de adoção de programas com código aberto no âmbito da Administração Pública;
Considerando a conveniência de se obter maior economia e aproveitamento dos recursos financeiros, bem como a uniformização de 
critério para a política de utilização e migração para o uso de programas com código aberto, resolve:
Art. 1º Os órgãos da Justiça do Trabalho utilizarão, preferencialmente, programas de computador com código aberto, isentos de 
reservas de direitos proprietários quanto às condições de seu uso, modificação, customização, cessão, liberdade de instalação, plena 
utilização, acesso ao código fonte, distribuição, padronização e, fundamentalmente, sem ônus de aquisição de licenças.
Parágrafo único. A migração do uso de programas proprietários para outros similares de código aberto deverá basear-se em estudos 
técnicos preliminares que definam um cronograma criterioso e que assegurem a qualidade e eficiência dos correspondentes serviços.
Art.  2º  A aquisição de  programas proprietários,  com ou sem instalação  conjunta à  aquisição de  máquinas,  deverá observar  o 
seguinte:
I - análise da destinação do uso do equipamento e do programa, de modo a se considerar a possibilidade técnica de plena utilização 
de solução não-proprietária;
II - parecer técnico circunstanciado atestando a inexistência de programas com código aberto que possam atender, restritivamente, 
as exatas funcionalidades necessárias para as áreas usuárias;
III - parecer técnico circunstanciado atestando a inexistência de programas em uso noutros Tribunais que possam, sem ônus ou com 
ônus menor, serem aproveitados mediante convênio de cooperação técnica;
IV - preferência para produtos que operem em ambiente multiplataforma para uso, sem restrições, sob sistemas operacionais de 
código livre.
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Parágrafo único. Preferências de ordem estéticas e subjetivas ou a existência de funcionalidades maiores, porém desnecessárias ao 
serviço público, não deverão ser consideradas na avaliação de compra de programas proprietários.
Art. 3º O Tribunal Superior do Trabalho e os Tribunais Regionais do Trabalho deverão, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
laborar estudo de viabilidade técnica para migração das suas atuais soluções proprietárias para alternativas com código aberto, 
respeitando-se o seguinte:
I - planejamento, a longo prazo, para migração de soluções que não permitam, imediatamente e sem prejuízo para os serviços, a 
adoção de alternativas sem ônus com a renovação de licenças ou aquisição de novas licenças;
II - avaliação de uso de estações de trabalho em plataforma de código aberto que garantam eficiência para os serviços, e que não 
dependam da integração com outros aplicativos proprietários.
Art. 4º Fica definido como padrão de uso nos órgãos da Justiça do Trabalho a suíte de escritório "BrOffice", respeitando-se o 
disposto no art. 3º, I e II, deste Ato.
Art. 5º Este Ato entrará em vigor na data da sua publicação.
Publique-se no DJ e no BI.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
Presidente do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho

16) SÚMULA VINCULANTE
Apreciado o processo RE 565.714-1/SP na sessão de 30 de abril de 2008, o Tribunal Pleno editou o seguinte enunciado de súmula 
vinculante, que se publica no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 4 - Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base  
de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.
Precedentes:  RE 217.700,  rel.  Min.  Moreira Alves, DJ 17.12.1999; RE 208.684,  rel.  Min. Moreira Alves,  DJ 18.6.1999;  RE 
236.396, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 20.11.1998; RE 338.760, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 28.6.2002; RE 439.035, rel. 
Min. Gilmar Mendes, DJe 28.3.2008; RE 221.234, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 5.5.2000; RE 565.714, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 
30.4.2008.
Legislação:
CF, art. 7º, inc. IV e XXIII.
CF, art. 39, §§ 1º e 3º.
CF, art. 42, § 1º.
CF, art. 142, § 3º, inc. X.
Brasília, 7 de maio de 2008.
MINISTRO GILMAR MENDES
Presidente
<!ID1091921-1>
17) PROVIMENTO Nº 001, de 09 de maio de 2008.
Dispõe sobre a instituição de novo modelo de ofício precatório no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e dá 
outras providências.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  REGIONAL  DO  TRABALHO  DA  4ª  REGIÃO,  JUIZ  JOÃO  GHISLENI  FILHO,  E  A 
CORREGEDORA REGIONAL, JUÍZA BEATRIZ ZORATTO SANVINCENTE, no uso de suas atribuições legais e regimentais, 
CONSIDERANDO os novos procedimentos para expedição de precatórios estabelecidos pela Instrução Normativa nº 32/2007, 
editada pela Resolução nº 145/07 do TST, publicada no D.O.U. De 10.01.2008; CONSIDERANDO o disposto no Capítulo IX do 
Título II do Regimento Interno desta Corte, relativamente à execução contra a Fazenda Pública; CONSIDERANDO o espaço físico 
atualmente destinado ao Serviço de Precatórios desta Corte; CONSIDERANDO a necessidade de regular a matéria no âmbito da 
Justiça do Trabalho da 4ª Região; RESOLVEM:
Art.1º  Fica  instituído  novo  modelo  de  ofício  precatório  no  âmbito  do  Tribunal  Regional  do  Trabalho  da  4ª  Região,  a  ser 
disponibilizado pelo Sistema Informatizado de Primeiro Grau – inFOR, de preenchimento obrigatório.
Parágrafo único.  O preenchimento do ofício precatório em desacordo com o disposto no artigo 9º da Instrução Normativa nº 
32/2007 do TST autoriza a sua devolução à origem, de ordem, pelo Serviço de Precatórios.
Art. 2º Na hipótese de crédito de valor aproximado ao de pequeno valor legalmente previsto, o Juízo da execução, antes de expedir o 
precatório, consultará o credor sobre o interesse em renunciá-lo parcialmente.
Art. 3º Os precatórios, bem como as requisições de pequeno valor da União, serão encaminhados ao Tribunal, permanecendo os 
autos principais na origem.
Art. 4º Este Provimento entrará em vigor na data de sua publicação.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.
Porto Alegre, 09 de maio de 2008.
JOÃO GHISLENI FILHO
Presidente
BEATRIZ ZORATTO SANVINCENTE
Corregedora-Regional

18) SÚMULAS VINCULANTES
Em sessão de 7 de maio de 2008, o Tribunal Pleno editou os seguintes enunciados de súmula vinculante que se publicam no Diário
da Justiça e no Diário Oficial da União, nos termos do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.417/2006:
Súmula vinculante nº 5 - A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição.
Precedentes: RE 434.059, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 7/5/2008; AI-AgR 207.197, rel. Min. Octavio Gallotti, DJ 24/3/1998; RE-
AgR 244.027, rel. Min. Ellen Gracie, DJ 28/5/2002; MS 24.961, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 24/11/2007.
CF, art. 5º, LV
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Súmula vinculante nº 6 - Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças  
prestadoras de serviço militar inicial.
Precedentes: RE 570.177, RE 551.453, RE 551.608, RE 558.279, RE 557.717, RE 557.606, RE 556.233, RE 556.235, RE 555.897, 
RE 551.713, RE 551.778, RE 557.542, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/4/2008.
Legislação:
CF, art. 1º, III
CF, art. 5º, caput
CF, art. 7º, IV
CF, art. 142, § 3º, VIII, com a redação da EC nº 18/1998
CF, art. 143, caput, §§ 1º e 2º
Medida Provisória 2.215/2001, art. 18, §2º
Brasília, 13 de maio de 2008.
MINISTRO GILMAR MENDES
Presidente

19) ORIENTAÇÕES JURISPRUDENCIAIS.
A  COMISSÃO  DE  JURISPRUDÊNCIA  E  DE  PRECEDENTES  NORMATIVOS  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  em 
cumprimento ao disposto no art. 175 do Regimento Interno, publica a edição das Orientações Jurisprudenciais de nº s 361 a 366 da 
Subseção I Especializada em Dissídios Individuais desta Corte:
361. APOSENTADORIA ESPONTÂNEA. UNICIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. MULTA DE 40% DO FGTS 
SOBRE TODO O PERÍODO.
A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado permanece prestando serviços ao  
empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS  
sobre a totalidade dos depósitos efetuados no curso do pacto laboral.
. ERR 468/2004-002-19-00.5 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 08.02.2008 - Decisão unânime
. ERR 650446/2000 - Min. Vieira de Mello Filho
DJ 09.11.2007 - Decisão unânime
. ERR 709446/2000 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 25.05.2007 - Decisão unânime
. AERR 722989/2001 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 25.05.2007 - Decisão unânime
. ERR 598342/1999 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 18.05.2007 - Decisão unânime
. EEDRR 75/2002-006-17-00.6 - Red. Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 11.05.2007 - Decisão por maioria
. ERR 543494/1999 - Red. Min. João Oreste Dalazen
DJ 11.05.2007 - Decisão por maioria
. ERR 576503/1999 - Red. Min. Vantuil Abdala
DJ 20.04.2007 - Decisão por maioria
. EEDRR 709374/2000 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 23.03.2007 - Decisão por maioria
. ERR 692057/2000 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 23.02.2007 - Decisão unânime
. EEDRR 744041/2001 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 16.02.2007 - Decisão unânime
. ERR 539893/1999 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 02.02.2007 - Decisão unânime
. EEDARR 1524/2001-002-16-00.2 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 02.02.2007 - Decisão unânime
. ERR 666618/2000 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 19.12.2006 - Decisão por maioria

362. CONTRATO NULO. EFEITOS. FGTS. MEDIDA PROVISÓRIA 2.164-41, DE 24.08.2001, E ART. 19-A DA LEI Nº 
8.036, DE 11.05.1990. IRRETROATIVIDADE.
Não afronta  o  princípio  da  irretroatividade  da  lei  a  aplicação  do  art.  19-A  da  Lei  nº  8.036,  de  11.05.1990,  aos  contratos 
declarados nulos celebrados antes da vigência da Medida Provisória nº 2.164-41, de 24.08.2001.
. ERR 3253/2004-051-11-00.1 - Min. Vantuil Abdala
Julgado em 05.05.2008 - Decisão unânime
. ERR 5113/2004-053-11-00.9 - Min. Vantuil Abdala
Julgado em 05.05.2008 - Decisão unânime
. ERR 2779/2004-051-11-00.2 - Min. Horácio R. de Senna Pires
DJ 04.04.2008 - Decisão unânime
. ERR 3699/2004-052-11-00.0 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 04.04.2008 - Decisão unânime
. ERR 3868/2005-051-11-00.7 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 28.03.2008 - Decisão unânime
. EEDRR 885/2005-052-11-00.9 - Min. Rosa Maria W. Candiota da Rosa
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DJ 29.02.2008 - Decisão unânime
. EAGRR 4940/2004-053-11-00.5 - Min. Horácio R. de Senna Pires
DJ 29.02.2008 - Decisão unânime
. ERR 3411/2004-051-11-00.1 - Min. Rosa Maria W. Candiota da Rosa
DJ 14.12.2007 - Decisão unânime
. ERR 1288/2004-051-11-00.4 - Min. Vieira de Mello Filho
DJ 05.10.2007 - Decisão unânime
. EDERR 737/2005-052-11-00.4 - Min. Vieira de Mello Filho
DJ 17.08.2007 - Decisão unânime
. ERR 1890/2004-051-11-00.1 - Min. Horácio R. de Senna Pires
DJ 29.06.2007 - Decisão unânime
. ERR 870/2004-051-11-00.3 - Min. Horácio R. de Senna Pires
DJ 01.12.2006 - Decisão unânime
. ERR 560855/1999 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 16.09.2005 - Decisão unânime
. ERR 672320/2000 - Min. João Oreste Dalazen
DJ 21.11.2003 - Decisão por maioria

363.  DESCONTOS  PREVIDENCIÁRIOS  E  FISCAIS.  CONDENAÇÃO  DO  EMPREGADOR  EM  RAZÃO  DO 
INADIMPLEMENTO  DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  RESPONSABILIDADE  DO  EMPREGADO  PELO 
PAGAMENTO. ABRANGÊNCIA.
A responsabilidade pelo recolhimento das contribuições social  e  fiscal,  resultante de condenação judicial  referente  a  verbas  
remuneratórias, é do empregador e incide sobre o total da condenação. Contudo, a culpa do empregador pelo inadimplemento das  
verbas  remuneratórias  não  exime  a  responsabilidade  do  empregado  pelos  pagamentos  do  imposto  de  renda  devido  e  da  
contribuição previdenciária que recaia sobre sua quota-parte.
. ERR 45565/2002-900-02-00.9 - Min. Maria de Assis Calsing
DJ 08.02.2008 - Decisão unânime
. ERR 777802/2001 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 26.10.2007 - Decisão unânime
. ERR 625620/2000 - Min. Lelio Bentes Corrêa
DJ 10.08.2007 - Decisão unânime
. ERR 69964/2002-900-02-00.5 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 18.05.2007 -Decisão unânime
. ERR 803584/2001 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 20.04.2007 - Decisão unânime
. ERR 657772/2000 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 16.02.2007 - Decisão unânime
. ERR 287/2000-002-17-00.6 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 30.06.2006 - Decisão unânime

364. ESTABILIDADE. ART. 19 DO ADCT. SERVIDOR PÚBLICO DE FUNDAÇÃO REGIDO PELA CLT.
Fundação instituída por lei e que recebe dotação ou subvenção do Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, 
ainda que tenha personalidade jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos 
pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.
. ERR 1563/1996-035-15-00.8 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 22.02.2008 - Decisão unânime
. ERR 567035/1999 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 14.09.2007 - Decisão unânime
. ERR 592396/1999 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 29.06.2007 - Decisão unânime
. ERR 578300/1999 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 24.11.2006 - Decisão unânime
. EEDRR 647810/2000 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 06.10.2006 - Decisão unânime
. ERR 374161/1997 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 29.04.2005 - Decisão unânime
. ERR 462494/1998 - Min. Milton de Moura França
DJ 19.09.2003 - Decisão unânime
. ERR 540631/1999 - Min. José Luciano de Castilho Pereira
DJ 06.09.2002 - Decisão unânime
. ERR 392513/1997 - Min. Wagner Pimenta
DJ 21.06.2002 - Decisão unânime
. RR 533133/1999, 1ªT - Min. João Oreste Dalazen
DJ 03.12.2004 - Decisão unânime
. RR 674992/2000, 2ªT - Min. José Luciano de Castilho Pereira
DJ 19.11.2004 - Decisão unânime

365. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. MEMBRO DE CONSELHO FISCAL DE SINDICATO. INEXISTÊNCIA.
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Membro de conselho fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade prevista nos arts. 543, § 3º, da CLT e 8º, VIII, da CF/1988,  
porquanto não representa ou atua na defesa de direitos da categoria respectiva, tendo sua competência limitada à fiscalização da 
gestão financeira do sindicato (art. 522, § 2º, da CLT).
. ERR 590045/1999 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 09.11.2007 - Decisão unânime
. ERR 545/2003-601-04-00.0 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 14.09.2007 - Decisão unânime
. ERR 594047/1999 - Red. Min. Milton de Moura França
DJ 26.05.2006 - Decisão por maioria
. ERR 96325/2003-900-04-00.2 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 19.08.2005 - Decisão unânime
. ERR 52/1999-066-15-40.4 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 01.10.2004 - Decisão unânime
. RR 3/2003-015-04-00.1, 1ªT - Min. Emmanoel Pereira
DJ 10.03.2006 - Decisão por maioria
. RR 386288/1997, 1ªT - Juiz Conv. Vieira de Mello Filho
DJ 08.02.2002 - Decisão unânime
. RR 386132/1997, 1ªT - Juíza Conv. Maria Berenice C. Castro Souza
DJ 02.02.2001 - Decisão unânime
. RR 492/2001-019-09-00.8, 2ªT - Min. Renato de Lacerda Paiva
DJ 22.03.2005 - Decisão unânime
. RR 96325/2003-900-04-00.2, 2ªT - Min. Renato de Lacerda Paiva
DJ 22.03.2005 - Decisão unânime
. RR 321/2000-002-19-00.1, 3ªT - Juiz Conv. Ricardo Machado
DJ 26.11.2004 - Decisão unânime
. RR 221/2002-006-12-00.0, 3ªT - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 28.10.2004 - Decisão unânime
. RR 823/2002-101-10-00.5, 4ªT - Min. Barros Levenhagen
DJ 01.10.2004 - Decisão unânime
. RR 594047/1999, 5ªT - Juiz Conv. André Luís Moraes de Oliveira
DJ 19.03.2004 - Decisão unânime
. RR 85752/2003-900-04-00.5, 8ªT - Min. Dora Maria da Costa
DJ 07.03.2008 - Decisão unânime

366.  ESTAGIÁRIO.  DESVIRTUAMENTO  DO  CONTRATO  DE  ESTÁGIO.  RECONHECIMENTO  DO  VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  DIRETA  OU  INDIRETA.  PERÍODO  POSTERIOR  À 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. IMPOSSIBILIDADE.
Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da Constituição Federal de 1988, é inviável o  
reconhecimento do vínculo empregatício  com ente da Administração Pública  direta ou indireta,  por  força do art.  37,  II,  da 
CF/1988, bem como o deferimento de indenização pecuniária, exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST, se  
requeridas.
. EEDRR 587871/1999 - Min. Maria de Assis Calsing
DJ 18.04.2008 - Decisão unânime
. EEDRR 553855/1999 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 03.08.2007 - Decisão unânime
. EEDRR 594140/1999 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 01.12.2006 - Decisão unânime
. ERR 615914/1999 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 17.11.2006 - Decisão unânime
. EEDRR 518011/1998 - Min. Lelio Bentes Corrêa
DJ 03.02.2006 - Decisão unânime
. ERR 374938/1997 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 05.04.2002 - Decisão unânime
. ERR 85490/1993, Ac. 24/1997 - Min. Rider de Brito
DJ 14.03.1997 - Decisão unânime
. ERR 101381/1993, Ac. 3573/1996 - Min. Leonaldo Silva
DJ 21.02.1997 - Decisão unânime
. ERR 83596/1993, Ac. 1305/1996 - Min. Manoel Mendes de Freitas
DJ 11.10.1996 - Decisão por maioria
Brasília-DF, 14 de maio de 2008.
Ministro VANTUIL ABDALA
Presidente da Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos
contr.
20) ATO No- 12, DE 28 DE MAIO DE 2008.
Altera o caput do artigo 9o- do Ato Conjunto.TST.CSJT.N.o- 2/2008.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve:
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Art. 1o- O art. 9o- do Ato Conjunto.TST.CSJT.N.o- 2/2008, de 3 de abril de 2008, publicado no Diário Oficial da União em 7 de 
abril de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 9o- As Unidades Orçamentárias encaminharão suas solicitações de créditos até o dia 18 de abril, até o dia 14 de agosto e até o 
dia 15 de outubro de 2008."
........................................................................................"(NR)
Art. 2o- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se no D.O.U.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO
218-0>
21) ATO No- 13, DE 28 DE MAIO DE 2008.
O  PRESIDENTE  DO  TRIBUNAL  SUPERIOR  DO  TRABALHO  E  DO  CONSELHO  SUPERIOR  DA  JUSTIÇA  DO 
TRABALHO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, Considerando os termos do art. 9o- da Lei Complementar n.o- 101, de 
4 de maio de 2000, combinado com o art. 74 da Lei n.o- 11.514, de 13 de agosto de 2007 (LDO 2008), resolve:
Art. 1o-  O empenho das dotações orçamentárias e a movimentação financeira do Tribunal Superior do Trabalho e dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, consignadas na Lei Orçamentária de 2008, ficam limitados aos valores constantes do anexo deste Ato.
§  1o-  A Assessoria  de  Planejamento,  Orçamento e  Finanças  do  CSJT informará  aos  tribunais  o  detalhamento  de  suas  bases 
contingenciáveis e o percentual incidente.
§ 2o-  É obrigatório o bloqueio de dotações discricionárias de outras despesas correntes e de capital no montante equivalente à 
presente limitação, no sistema SIAFI, ficando vedado o seu oferecimento para cancelamento mediante crédito adicional, enquanto 
perdurar  o  bloqueio.  §  3o-  os  tribunais  informarão as  programações  bloqueadas  à  Assessoria  de  Planejamento,  Orçamento  e 
Finanças do CSJT, via sistema SIAFI, até cinco dias úteis após a publicação deste Ato.
Art. 2o- Fica revogado o ATO.CONJUNTO.TST.CSJT.No- 6, de 16 de abril de 2008.
Art. 3o- Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
Ministro RIDER NOGUEIRA DE BRITO

ANEXO
LIMITES DE EMPENHO E DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - EXERCÍCIO 2008
OUTRAS DESPESAS CORRENTES E DE CAPITAL

Em R$ (a) (b) (c) = (a) – (b)
TRIBUNAL /  UO DOTAÇÃO AUTORIZADA

(LOA + CRÉDITOS)
LIMITAÇÃO MONTANTES DISPONÍVEIS

TST 15101 170.7899.288,00 12.000.000,00 158.789.288,00
TRT DA 1ª REGIÃO 15102 86.935.767,00 - 86.935.767,00
TRT DA 2ª REGIÃO 15103 113.371.407,00 4.000.000,00 109.371.407,00
TRT DA 3ª REGIÃO 15104 84.267.751,00 297.262,00 83.970.489,00
TRT DA 4ª REGIÃO 15105 69.119.816,00 123.859,00 68.995.957,00
TRT DA 5ª REGIÃO 15106 51.526.511,00 309.648,00 51.216.863,00
TRT DA 6ª REGIÃO 15107 35.133.071,00 232.191,00 34.900.880,00
TRT DA 7ª REGIÃO 15108 17.002.467,00 - 17.002.467,00
TRT DA 8ª REGIÃO 15109 34.561.021,00 - 34.561.021,00
TRT DA 9ª REGIÃO 15110 46.187.215,00 143.987,00 46.043.228,00
TRT DA 10ª REGIÃO 15111 38.444.034,00 58.833,00 38.385.201,00
TRT DA 11ª REGIÃO 15112 21.100.863,00 - 21.100.863,00
TRT DA 12ª REGIÃO 15113 35.652.665,00 2.000.000,00 33.652.665,00
TRT DA 13ª REGIÃO 15114 22.433.952,00 309.645,00 22.124.307,00
TRT DA 14ª REGIÃO 15115 19.306.362,00 170.832,00 19.135.530,00
TRT DA 15ª REGIÃO 15116 80.851.810,00 - 80.851.810,00
TRT DA 16ª REGIÃO 15117 19.632.782,00 - 19.632.782,00
TRT DA 17ª REGIÃO 15118 29.471.456,00 - 29.471.456,00
TRT DA 18ª REGIÃO 15119 24.789.913,00 - 24.789.913,00
TRT DA 19ª REGIÃO 15120 15.367.340,00 131.598,00 15.235.742,00
TRT DA 20ª REGIÃO 15121 12.552.252,00 209.645,00 12.342.607,00
TRT DA 21ª REGIÃO 15122 15.687.281,00 154.824,00 15.532.457,00
TRT DA 22ª REGIÃO 15123 9.446.381,00 - 9.446.381,00
TRT DA 23ª REGIÃO 15124 15.442.404,00 92.894,00 15.349.510,00
TRT DA 24ª REGIÃO 15125 17.444.838,00 - 17.444.838,00
SOMA 1.086.518.647,00 20.235.218,00 1.066.283.429,00
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