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A importância dos Informativos de Jurisprudência 

A sociedade evolui e, com ela, deve evoluir o Direito. Incumbe, pois, aos tribunais, a tarefa de 

promover a adaptação dos textos jurídicos à mutante realidade que nos circunda. É nesse 

cenário que avulta o papel da jurisprudência.  

Diante da importância que se tem conferido ao papel do Poder Judiciário na sociedade 

contemporânea os concursos públicos na área trabalhista, em especial para Magistratura e 

Ministério Público, passaram a exigir os entendimentos estampados nos informativos de 

jurisprudência em inúmeras questões de prova. 

Aqueles que se dedicam à árdua tarefa de estudar para concursos lutam diariamente contra o 

tempo, buscando a cada dia aperfeiçoar (qualitativamente e quantitativamente) a rotina diária 

de estudos.  

Nesse intrincado cenário é que se propõe e se justifica o presente trabalho. Justifica-se e é 

influenciado pela necessidade que tem o operador do direito, em especial os que pretendem 

ingressar nas carreiras trabalhistas, de manterem-se atualizados em meio a esse emaranhado 

de decisões judiciais. Por certo, a separação e organização dos informativos do TST por temas 

facilitará em muito na otimização e organização do estudo. 

Isso tudo revela de forma incontestável a importância que o estudo da jurisprudência tem na 

contemporaneidade. Este trabalho, portanto, é fonte de consulta de inestimável importância 

para todo aquele que se debruce sobre a tarefa de atualização jurisprudencial. 

Em breve (agosto/2014) será lançada nossa obra física intitulada “Informativos do TST 

Comentados e Organizados por Assunto”, que trará vastos e profundos comentários sobre 

todos os Informativos do TST publicados no primeiro semestre de 2014. Trata-se de trabalho 

inédito, já que não se trata de mera compilação dos julgados. A isso se soma o fato de que, até 

o presente, ninguém se propôs a comentar os Informativos do TST. 

Até breve! 

 

Raphael Miziara – Professor 

 

Roberto Wanderley Braga – Juiz do Trabalho (TRT 22ª Região) e Professor. 
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PARTE I 
DIREITO INDIVIDUAL DO TRABALHO 

 
ADICIONAIS SALARIAIS 

 

Adicional de 
insalubridade. Indevido. Trabalho em locais destinados ao 
atendimento socioeducativo do menor infrator. Fundação Casa. 
Não enquadramento da atividade no rol previsto no Anexo 14 
da NR 15 do MTE. Orientação Jurisprudencial nº 4, I, da SBDI-I. 
 
Segundo a diretriz consagrada no item I da Orientação 
Jurisprudencial nº 4 da SBDI-I, para que o empregado tenha direito 
ao adicional de insalubridade é necessária a classificação da 
atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego, não sendo suficiente a constatação por meio 
de laudo pericial. Assim, é indevido o adicional de insalubridade 
aos empregados que trabalham em contato com internos em locais 
destinados ao atendimento socioeducativo do menor infrator, no 
caso, Fundação Casa, uma vez que a atividade não se enquadra no 
rol taxativo do MTE (Anexo 14 da Norma Regulamentadora 15), 
nem se equipara à desenvolvida nos hospitais e outros 
estabelecimentos de saúde, em que há reconhecidamente o contato 
com agentes biológicos. Com esse entendimento, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelos 
reclamantes, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por 
maioria, negou-lhes provimento. Vencido o Ministro João Oreste 
Dalazen. TST-E-RR-114800-83.2008.5.15.0142, SBDI-I, rel. Min. 
Renato de Lacerda Paiva, 10.4.2014. 

Adicional de periculosidade. Lei Complementar nº 315/83 do 
Estado de São Paulo. Concessão aos servidores da administração 
pública centralizada. Impossibilidade de extensão aos 
empregados da Funap. Fundação pública estadual dotada de 
personalidade jurídica própria. Administração indireta. 
 
O art. 1º da Lei Complementar nº 315/83 do Estado de São Paulo 
prevê a concessão de adicional de periculosidade apenas para o 
servidor (estatutário ou celetista) da administração pública 
centralizada que exerça as suas atividades, de forma permanente, 
em estabelecimentos penitenciários. Excluem-se do alcance do 
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referido dispositivo legal, portanto, os empregados da Fundação 
Professor Doutor Manoel Pedro Pimentel - Funap, porque se trata 
de fundação pública estadual, detentora de personalidade jurídica 
própria, integrante da administração indireta do estado. Com esse 
entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 
interpostos pelo reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, Rosa Maria Weber, Maria de 
Assis Calsing, Augusto César de Carvalho e Delaíde Miranda 
Arantes. TST-E-RR-35200-69.2006.5.02.0069, SBDI-I, rel. Min. 
Horácio Raymundo de Senna Pires, 3.4.2014. 
 

ALTERAÇÃO NO CONTRATO DE TRABALHO 

 

 Metrô/DF. PES/94. Promoção por antiguidade 
atrelada à promoção por merecimento. Ausência de 
regulamentação. Condição puramente potestativa. Arts. 122 e 
129 do CC.  
 
O requisito de prévia regulamentação das promoções por 
merecimento imposto em norma interna da Companhia do 
Metropolitano do Distrito Federal – Metrô/DF (Plano de Empregos 
e Salários de 1994 - PES/94) para a concessão de promoções por 
antiguidade configura condição puramente potestativa, ou seja, 
dependente exclusivamente da vontade de uma das partes. Logo, o 
seu descumprimento não pode inviabilizar o direito do empregado 
às progressões por antiguidade quando presente o pressuposto 
temporal (objetivo), sob pena de violação dos arts. 122 e 129 do 
CC. Com esses fundamentos, a SBDI-I, em sua composição plena, 
por maioria, conheceu dos embargos interpostos pela reclamante 
quanto às progressões por antiguidade e por merecimento, por 
divergência jurisprudencial, vencidos, parcialmente, os Ministros 
Renato de Lacerda Paiva, relator, Ives Gandra Martins Filho e 
Aloysio Corrêa da Veiga, e, totalmente, o Ministro Márcio Eurico 
Vitral Amaro. No mérito, a Subseção, também por maioria, deu 
provimento ao recurso para condenar a reclamada ao pagamento 
apenas das progressões por antiguidade, nos termos do contido no 
PES/94, com reflexos, respeitado o período imprescrito. Vencidos 
os Ministros Lelio Bentes Corrêa, Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann e Alexandre Agra Belmonte, 
que davam provimento ao recurso para deferir integralmente 
ambas as promoções. TST-E-RR-1913-15.2011.5.10.0103, SBDI-I, 
rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 22.5.2014. 
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Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – 
ECT. Automação de serviços. Aproveitamento do empregado em 
função diversa, com acréscimo da jornada de trabalho. Licitude. 
Pagamento do período acrescido de forma simples, sem o 
adicional. 
 
O aproveitamento de empregado da Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos – ECT sujeito à jornada reduzida do art. 227 da CLT 
em outra função com carga horária maior, e com o objetivo de lhe 
preservar o emprego frente à automação de serviços (substituição 
das antigas máquinas de Telex por computadores) é lícito, 
devendo o período acrescido ser pago de forma simples, sem o 
adicional de horas extras. Com esse posicionamento, a SBDI-I 
decidiu, por unanimidade, conhecer dos embargos do reclamante, 
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, dar-lhes 
provimento parcial para determinar o pagamento das 7ª e 8ª horas 
de forma simples, sem o adicional, com reflexos nas demais 
parcelas de natureza salarial. Vencidos, parcialmente, os Ministros 
Horácio Raymundo de Senna Pires, relator, João Oreste Dalazen, 
José Roberto Freire Pimenta e Delaíde Miranda Arantes, que davam 
provimento integral ao recurso, e, totalmente, os Ministros Maria 
Cristina Peduzzi, Ives Gandra Martins Filho, Brito Pereira, Renato 
de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga e Dora Maria da Costa, 
que negavam provimento aos embargos. TST-E-RR-280800- 
51.2004.5.07.0008, SBDI-I, rel. Min. Horácio Raymundo de Senna 
Pires, red. p/ acórdão Min. Lelio Bentes Corrêa, 13.2.2014. 
 
BANCÁRIOS 

 
 Bancário. Norma coletiva. Repercussão das 

horas extras na remuneração do sábado. Reconhecimento do 
sábado como descanso semanal remunerado. Incidência da 
Súmula nº 124, I, “a”, do TST. Divisor 150.  
 
A previsão, em norma coletiva, de repercussão das horas extras 
prestadas ao longo da semana sobre o sábado descaracteriza a 
sua natureza de dia útil não trabalhado. Assim, o sábado adquire 
feição de repouso semanal remunerado, fazendo incidir a 
Súmula nº 124, I, “a” do TST. Com base nesses fundamentos, a 
SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamante, por contrariedade à Súmula nº 124, I, “a”, do TST, e, 
no mérito, deu-lhes provimento para determinar que se adote o 
divisor 150 para o cálculo das horas extraordinárias a que faz 
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jus o reclamante no período em que trabalhou em jornada de 
seis horas, observada a vigência da norma coletiva que 
estabelece o sábado como dia de repouso semanal remunerado. 
Ressalvou a fundamentação o Ministro Renato de Lacerda Paiva. 
Vencidos os Ministros João Oreste Dalazen, Antonio José de Barros 
Levenhagen e Márcio Eurico Vitral Amaro, que não conheciam do 
recurso. TST-E-ED-RR-754-24.2011.5.03.0138, SBDI-I, rel. Min. 
Aloysio Corrêa da Veiga, 5.6.2014. 

 Bancário. Horas extras 
ajustadas em momento posterior ao da admissão. Inexistência 
de vínculo com a prestação de serviço extraordinário. Natureza 
jurídica de salário propriamente dito. Supressão. Prescrição 
parcial. Súmulas nº 199, II, e 294 do TST. Não incidência. 
 
Ainda que paga sob rubrica que possa sugerir tratar-se de horas 
extras, a parcela que é recebida pelo bancário em momento 
posterior ao de sua contratação, em valores mensais fixos e de 
forma desvinculada da prestação de serviço extraordinário não 
se configura típica pré-contratação de horas extras, ostentando, 
em verdade, a natureza de salário propriamente dito. Desse 
modo, havendo a supressão da mencionada verba, incide ao 
caso a prescrição parcial, pois configurado o mero 
descumprimento da obrigação de efetuar o pagamento do 
salário, e não a prescrição total de que trata o item II da Súmula 
nº 199 do TST. Também não há falar em incidência da Súmula 
nº 294 do TST, por não ser o caso de alteração contratual. No 
caso concreto, o pagamento da parcela “HRS. EXT. DIURNAS” 
iniciou-se em outubro de 1988, cerca de sete meses após a 
admissão da empregada, e, em janeiro de 2001, foi extinto pelo 
banco reclamado. Nesse contexto, a SBDI-I decidiu, por maioria, 
vencido o Ministro Ives Gandra Martins Filho, não conhecer do 
recurso de embargos do reclamado. TST-E-ED-RR-213000-
55.2007.5.09.0069, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 8.5.2014. 
 

 Banco do Brasil 
S.A. Analista Pleno e Assessor Pleno UE. Ausência de fidúcia. 
Horas extras devidas. Compensação com a gratificação de 
função indevida. Súmula nº 109 do TST. Inaplicabilidade da 
Orientação Jurisprudencial Transitória nº 70 da SBDI-I.  
 
Descaracterizado pelo Tribunal Regional o exercício da função de 
confiança a que alude o art. 224, § 2º, da CLT, porque reconhecida 
que a percepção da gratificação, nos períodos em que o 
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Reclamante exerceu as funções de Analista Pleno e de Assessor 
Pleno UE no Banco do Brasil S.A., visava remunerar a maior 
responsabilidade do cargo, a determinação de compensação das 
horas extraordinárias devidas (7ª e 8ª) com o valor da gratificação 
de função percebida contraria a Súmula nº 109 do TST. Ademais, 
não há falar em incidência da Orientação Jurisprudencial 
Transitória nº 70 da SBDI-I ao caso concreto, pois além de ser 
específica para a Caixa Econômica Federal – CEF, aos empregados 
do Banco do Brasil não foi dada a opção entre a jornada de 6 ou de 
8 horas de trabalho para a mesma função. Com esse 
entendimento, a SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos 
interpostos pelo reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para restabelecer a sentença de 
primeiro grau, que afastou a compensação. Vencido o Ministro 
Brito Pereira, relator, que não conhecia do recurso. TST-E-ED-ED-
RR-25-27.2010.5.10.0012, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, red. p/ 
acórdão Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 27.2.2014.

 CEF. 
Gerente geral. Horas extras. Jornada de 6 horas diárias 
assegurada pelo PCS/89. Pretensão de manutenção do 
pagamento das horas extraordinárias por força de previsão 
constante no PCS/98. Prescrição parcial. Descumprimento de 
norma vigente. 
 
Não incide a prescrição total na hipótese em que a pretensão posta 
em juízo diz respeito ao reconhecimento ao direito de manutenção 
da jornada de 6 horas ao gerente geral, prevista em norma anterior 
da Caixa Econômica Federal - CEF (OC DIRHU 009/88 e PCS/89), a 
qual foi alterada por norma posterior (PCS/98) que, no entender 
do reclamante, teria assegurado o direito de irredutibilidade 
salarial e manutenção das vantagens decorrentes da norma 
anterior. No caso, prevaleceu a tese de que o empregado, gerente 
geral, pretende que lhe sejam deferidas as 7ª e 8ª horas diárias 
como extras, em decorrência do descumprimento da norma 
vigente (relatórios SISRH EMPR, C – SISRH PCSE, C – item 3 da CI 
055/98) e não em razão de ato único do empregador. Com esse 
entendimento, a SBDI-I decidiu, por unanimidade, conhecer dos 
embargos da CEF, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, 
por maioria, negar-lhes provimento. Vencidos os Ministros 
Augusto César Leite de Carvalho, relator, Ives Gandra Martins 
Filho, Brito Pereira e Dora Maria da Costa, que, entendendo 
contrariada a Súmula nº 294 do TST, conheciam e proviam os 
embargos para julgar prescrita a ação. TST-E-RR-14300-
32.2008.5.04.0007, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de 
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Carvalho, red. p/ acórdão Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
13.2.2014. 
 

DURAÇÃO DO TRABALHO 

 

Ação Civil Pública. Multa diária. Art. 11 da Lei nº 7.347/85. 
Aplicação por descumprimento futuro de obrigações de fazer e 
de não fazer. Possibilidade. 
 
Deve ser mantida a multa diária prevista no art. 11, da Lei 
7.347/85, imposta pelo descumprimento futuro de obrigações de 
fazer e de não fazer, relativas a ilícitos praticados pela empresa — 
in casu, a submissão de trabalhadores a revistas íntimas e outras 
irregularidades referentes ao ambiente de trabalho —, ainda que 
constatada a reparação e a satisfação das recomendações e 
exigências determinadas pelo Ministério Público do Trabalho no 
curso da ação civil pública. Não convém afastar a aplicação da 
astreinte imposta com o intuito de prevenir o descumprimento da 
determinação judicial e a violação à lei, porque a partir da 
reparação do ilícito pela empresa a tutela reparatória converte-se 
em tutela inibitória, preventiva de eventual descumprimento, não 
dependendo da existência efetiva de dano. Com esse 
entendimento, a SBDI-I decidiu, por unanimidade, conhecer dos 
embargos interpostos pelo MPT, por divergência jurisprudencial e, 
no mérito, dar-lhes provimento para, reformando a decisão 
recorrida, restabelecer o acórdão do TRT que determinou que a 
reclamada se abstivesse de proceder à revista íntima dos seus 
empregados, mantendo todas as providências já tomadas 
relativamente aos pedidos formulados na exordial, sob pena de 
multa diária de R$1.000,00 para cada descumprimento detectado, 
revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). TST-E-ED-RR-
656-73.2010.5.05.0023, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de 
Carvalho, 15.5.2014. 

Transporte fornecido pela empresa. Espera. Tempo à disposição 
do empregador. Configuração. 
  
Presentes os requisitos necessários ao deferimento das horas in 
itinere, também é considerado tempo à disposição do 
empregador aquele em que o empregado aguarda o transporte 
fornecido pela empresa. Todavia, tendo em conta que a 
jurisprudência do TST admite certa flexibilização quanto ao 
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cômputo de pequenas variações de tempo (Súmulas nºs 366 e 429 
do TST), devem ser tolerados dez minutos diários para a fixação 
da jornada. Ultrapassado esse limite, porém, todo o tempo 
despendido deve ser computado. Com esse entendimento, a SBDI-I, 
por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamado, por divergência jurisprudencial e, no mérito, por 
maioria, negou-lhes provimento, prevalecendo, portanto, a decisão 
do TRT que manteve o deferimento de trinta minutos diários a 
título de horas de espera. Vencidos os Ministros João Oreste 
Dalazen e Renato de Lacerda Paiva, que davam provimento ao 
recurso para afastar da condenação o tempo em que o empregado 
aguarda a condução, por entenderem que não há amparo legal 
para considerá-lo tempo à disposição do empregador. TST-E-RR-
96-81.2012.5.18.0191, SBDI-I, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, 
24.4.2014. 
 
EMPREGADOR 

 
Existência 

de sócios comuns. Grupo Econômico. Não caracterização. 
Ausência de subordinação.  
 
O simples fato de duas empresas terem sócios em comum não 
autoriza o reconhecimento do grupo econômico, pois este, nos 
termos do art. 2º, § 2º, da CLT, pressupõe subordinação à mesma 
direção, controle ou administração, ou seja, exige uma relação de 
dominação interempresarial em que o controle central é exercido 
por uma delas (teoria hierárquica ou vertical). Na hipótese, 
ressaltou-se que não obstante as empresas em questão terem os 
mesmos sócios, uma delas é voltada para o mercado imobiliário, 
enquanto que a outra atua no ramo de segurança e transporte de 
valores, bem como importação e exportação de equipamentos 
eletrônicos, não guardando, portanto, qualquer relação entre os 
respectivos objetos comerciais a indicar laços de direção entre 
elas. Com esse entendimento, a SBDI-I, em sua composição plena, 
por maioria, conheceu dos embargos interpostos pela reclamante, 
por divergência jurisprudencial, vencidos os Ministros Horácio 
Raymundo de Senna Pires, relator, Antonio José de Barros 
Levenhagen, Brito Pereira e Aloysio Corrêa da Veiga, que não 
conheciam do apelo. No mérito, também por maioria, a Subseção 
negou provimento ao recurso, vencidos os Ministros Lelio Bentes 
Corrêa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire 
Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann, que davam provimento aos 
embargos para restabelecer a decisão proferida pelo TRT que, 
adotando a teoria horizontal ou da coordenação, entendeu 
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configurado o grupo econômico porque existente nexo relacional 
entre as empresas envolvidas, pois além de terem sócios em 
comum, restou demonstrado que houve aporte financeiro dos 
sócios de uma empresa na outra. TST-E-ED-RR-214940-
39.2006.5.02.0472, SBDI-I, rel. Min. Horácio Raymundo de Senna 
Pires 22.5.2014. 
 

ESTAGIÁRIO 

 
Contrato de estágio. Natureza jurídica 

trabalhista. Prescrição. Incidência do inciso XXIX do art. 7º da 
CF.  
 
É imprópria a aplicação da prescrição decenal do art. 205 do CC 
ao contrato de estágio regulado pela Lei nº 11.788/2008, pois 
ainda que não se trate de típica relação de emprego, ostenta 
natureza de relação de trabalho a atrair a incidência da 
prescrição de que trata o inciso XXIX do art. 7º da CF. Com esse 
fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 
interpostos pelo reclamado, por divergência jurisprudencial, e, por 
maioria, deu-lhes provimento para restabelecer a sentença, que 
decretou a incidência da prescrição total e extinguiu o feito, com 
julgamento de mérito, nos termos do art. 269, IV, do CPC. 
Vencidos os Ministros Renato de Lacerda Paiva e José Roberto 
Freire Pimenta. TST-E-RR-201-90.2012.5.04.0662, SBDI-I, rel. Min. 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 5.6.2014. 
 
 
FÉRIAS 

 
 Férias não gozadas. Licença remunerada 

superior a trinta dias. Terço constitucional. Devido. Art. 133, II, 
da CLT e art. 7º, XVII, da CF.  
 
É devido o pagamento do terço constitucional relativo às férias, 
que deixarem de ser usufruídas em razão da concessão de licença 
remunerada superior a trinta dias decorrente de paralisação das 
atividades da empresa, por ser direito do trabalhador, previsto no 
art. 7º, XVII, da CF. O art. 133, II, da CLT, ao prescrever que não 
terá direito a férias o empregado que, no curso do período 
aquisitivo, desfrutar de mais de trinta dias de licença remunerada, 
teve por objetivo evitar a duplicidade de gozo de férias no mesmo 
período aquisitivo, sem, contudo, retirar o direito ao terço 
constitucional. Com esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos interpostos pelo reclamante, por 



www.informativostst.com.br 
facebook.com/informativostst 

Informativos TST organizados por temas 
1º semestre de 2014, atualizado até 01/07/14. 

19 

divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes provimento 
para restabelecer o acórdão do Regional, que reformara a sentença 
para acrescer à condenação o pagamento do terço constitucional 
referente às férias do período aquisitivo compreendido entre 
2.2.2001 e 1.2.2002. TST-E-ED-RR-175700-12.2002.5.02.0463, SBDI-
I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 29.5.2014. 
 
 
GARANTIAS E ESTABILIDADE NO EMPREGO 

 

 Gratificação de função 
exercida por dez ou mais anos. Redução em razão de 
transferência a pedido. Possibilidade. Justo motivo. 
Configuração. Súmula nº 372, I do TST. 
 
Não há falar em aplicação do princípio da irredutibilidade salarial 
no caso em que o empregado, não obstante tenha exercido o cargo 
de confiança de gerente geral de agência bancária por mais de dez 
anos, solicitou transferência para localidade diversa, tendo havido 
a correlata designação para exercer outra função comissionada de 
menor valor. A Súmula nº 372, I, do TST, ao assegurar a 
estabilidade financeira, exige a reversão ao cargo efetivo e a 
ausência de justo motivo para a supressão ou a redução da 
gratificação de função, o que não ocorreu na hipótese, eis que o 
empregado foi designado para outra função de confiança e sua 
transferência ocorreu a pedido, ou seja, por motivo estranho à 
vontade do empregador. Com esses fundamentos, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos, por contrariedade à Súmula 
nº 372, I, do TST, e por divergência jurisprudencial, e, no mérito, 
por maioria, deu-lhes provimento para julgar improcedente o 
pedido de diferenças de gratificação de função e reflexos. Vencido 
o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. TST-E-ED-RR-361-
55.2010.5.03.0067, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 15.5.2014. 

 Lei Eleitoral n.º 
9.504/97. Estabilidade provisória. Concessão no período de 
projeção do aviso prévio indenizado. Possibilidade. 
Inaplicabilidade da Súmula n.º 371 do TST. 
 
Da Orientação Jurisprudencial n.º 82 da SBDI-I c/c art. 487, § 1º, 
parte final, da CLT depreende-se que o aviso prévio indenizado 
integra o contrato de trabalho para todos os efeitos, inclusive no 
que diz respeito à concessão da estabilidade provisória prevista na 
Lei Eleitoral n.º 9.504/97. Na hipótese, não há falar em incidência 
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da Súmula nº 371 do TST, a qual limita os efeitos do aviso prévio 
indenizado às vantagens econômicas obtidas no período de pré-
aviso, pois os precedentes que deram origem ao verbete apenas 
analisaram a projeção do aviso prévio sob o ângulo da garantia de 
emprego do dirigente sindical, do alcance dos benefícios oriundos 
de negociações coletivas ou da aplicação retroativa de normas 
coletivas, não se referindo, portanto, à questão da estabilidade do 
período eleitoral, a qual, inclusive, decorre de norma de ordem 
pública. Com esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos do reclamado, por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhes provimento. TST-E-ED-RR-
129500-74.2010.5.17.0001, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, 20.2.2014. 

 
PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA 

 

Dano Moral. Acidente do trabalho ou doença 
profissional. Prescrição. Norma de regência vigente na data da 
lesão ou da ciência inequívoca do evento danoso. Prescrição 
trabalhista versus prescrição cível. Emenda Constitucional Nº 
45/2004. 
 
A regra prescricional aplicável à pretensão relativa a indenização 
por danos morais decorrente de acidente do trabalho ou doença 
profissional é definida levando-se em conta a data da lesão ou, na 
hipótese de doença profissional, da ciência inequívoca do evento 
danoso pelo empregado. Incidirá a prescrição trabalhista se a lesão 
ou constatação do dano ocorreu na vigência da Emenda 
Constitucional n.º 45/2004, que inseriu, de forma inequívoca, a 
matéria no âmbito da competência da Justiça do Trabalho. 
Contrariamente, se a lesão ou sua constatação se deu em data 
anterior à referida emenda, incidirá o prazo cível, observando-se 
as regras de transição do Código Civil de 2002. Assim, no caso em 
o dano se consumou com a aposentadoria por invalidez em 
13.4.2001, ou seja, em data anterior ao Novo Código Civil, e a ação 
de indenização por danos morais e matérias decorrentes de 
acidente do trabalho foi ajuizada na Justiça do Trabalho após a EC 
nº 45/04, incide a regra de transição de que trata o art. 2.028 do 
CC, de modo que, transcorridos menos de dez anos entre a 
aposentadoria por invalidez e a data da entrada em vigor do 
Código Civil de 2002, aplica-se a prescrição trienal (art. 206, § 3º, 
V, do CC). Com esse entendimento, a SBDI-I, em sua composição 
plena, por unanimidade, conheceu dos embargos da reclamante 
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-
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lhes provimento, mantendo a decisão turmária que declarou a 
prescrição da pretensão e extinguiu o processo com resolução de 
mérito. Vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, Augusto 
César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Hugo Carlos 
Scheuermann, os quais entendiam que, regra geral, aplica-se o 
disposto no art. 7º, XXIX, da CF, ainda que a ciência da lesão tenha 
ocorrido anteriormente à EC nº 45/2004, só se aplicando a regra 
de transição do Código Civil naquelas hipóteses em que o titular 
da pretensão seria surpreendido com a aplicação da prescrição 
trabalhista de prazo menor, e o Ministro Alexandre Agra Belmonte, 
que aplicava a regra de direito intertemporal prevista no art. 916 
da CLT em razão de o prazo prescricional já haver se iniciado, mas 
não ter se consumado quando da edição da EC nº 45/04. TST-E-RR-
2700-23.2006.5.10.0005, SBDI-I, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 
22.5.2014. 

 
Companhia 

Mineira de Eletricidade – CME. Gratificação equivalente a doze 
salários. Parcela única devida por ocasião da aposentadoria em 
razão de norma interna. Acordo para pagamento da gratificação 
entabulado com a CEMIG, sucessora da CME, e a FORLUZ. 
Descumprimento. Pedido sucessivo. Reflexos da gratificação não 
recebida no cálculo da complementação de aposentadoria. 
Prescrição total de ambos os pedidos. Súmula nº 326 do TST. 
 
Incide a prescrição total do direito de ação, de que trata a Súmula 
nº 326 do TST, à hipótese em que se pleiteia o pagamento de 
gratificação, em parcela única, equivalente a doze salários, devida 
por ocasião da aposentadoria, em decorrência de norma interna da 
primitiva empregadora, Companhia Mineira de Eletricidade – CME. 
De igual modo, está fulminado pela prescrição total o pedido 
sucessivo de reflexos da gratificação não recebida no cálculo da 
complementação de aposentadoria, pois, na verdade, trata-se de 
pedido acessório, devendo seguir a mesma sorte do principal. Com 
esse entendimento, a SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos 
interpostos pela FORLUZ, por má-aplicação da Súmula n° 327 do 
TST, e, no mérito, deu-lhes provimento para restabelecer a 
sentença mantida pelo Regional, na parte que concluiu pela 
incidência da prescrição total e extinguiu o processo com 
resolução do mérito, com fulcro no art. 269, IV, do CPC. 
Ressalvaram entendimento os Ministros Lelio Bentes Corrêa e Ives 
Gandra Martins Filho. Vencidos os Ministros João Oreste Dalazen, 
Renato de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, José 
Roberto Freire Pimenta e Delaíde Miranda Arantes que, se 
reportando ao decidido no processo TST-E-RR-1594-
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83.2010.5.03.0036, julgado em 13.3.2014, entendiam pela 
necessidade de retorno dos autos ao TRT de origem para 
apreciação do pedido sucessivo. TST-E-ED-RR-1581-
78.2010.5.03.0038, SBDI-I, rel. Min. Dora Maria da Costa, 20.3.2014 
(*Cf Informativo TST nº 75).

 
Prescrição quinquenal. Alcance. Parcelas salariais vencidas e 
exigíveis na data da propositura da reclamação trabalhista. 
 
Na hipótese em que a reclamação trabalhista fora ajuizada em 7 de 
dezembro de 2006, a prescrição quinquenal atinge somente as 
parcelas salariais vencidas e exigíveis no momento da propositura 
da ação, não alcançando, portanto, as verbas referentes ao mês de 
dezembro de 2001, as quais se tornaram exigíveis apenas a partir 
do quinto dia útil do mês subsequente, ou seja, janeiro de 2002 
(art. 459, § 1º da CLT). Com tais fundamentos, e afastando a 
incidência da Súmula nº 308, I, do TST, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos da reclamante, no tópico, por divergência 
jurisprudencial e, no mérito, deu-lhes provimento para afastar a 
prescrição pronunciada quanto aos salários de dezembro de 2001. 
TST E-ED-RR-118400-96.2006.5.10.0021, SBDI-I, rel. Min. Brito 
Pereira, 20.2.2014. 
 
RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

 
 Ação 

rescisória. Professor universitário. Rescisão do contrato, sem 
justa causa, ao completar 70 anos de idade. Previsão em 
cláusula de acordo coletivo. Despedida não discriminatória. 
 
Não implica conduta discriminatória a dispensa de professor 
universitário, sem justa causa, ao completar 70 anos de idade, 
na hipótese em que a dispensa decorreu do poder potestativo do 
empregador, realizado nos limites da legalidade e sem abuso de 
direito, porque fundamentada em cláusula de acordo coletivo. 
Assim, reputa-se não violado o art. 1º da Lei 9.029/95 no caso 
em que cláusula normativa estabelece a possibilidade de 
dispensa por idade, pois trata-se de critério genérico de 
afastamento de pessoa do trabalho firmado com base em 
negociação coletiva e, portanto, oriunda da vontade da categoria 
profissional. Com esse posicionamento, a SBDI-II, por maioria, deu 
provimento ao recurso ordinário e julgou improcedente a 
pretensão rescisória, vencidos os Ministros Hugo Carlos 
Scheuermann, relator, e Emmanoel Pereira, que entendiam 
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discriminatória a dispensa. TST-RO-27-40.2012.5.18.0000, SBDI-II, 
rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, red. p/ acórdão Min. Cláudio 
Mascarenhas Brandão, 6.5.2014.

 Dispensa 
por justa causa. Desídia. Art. 482, “e”, da CLT. Princípios da 
proporcionalidade e da gradação da pena. Inobservância. Falta 
grave afastada. 
 
Para a caracterização da desídia de que trata o art. 482, “e”, da 
CLT, faz-se necessária a habitualidade das faltas cometidas pelo 
empregado, bem como a aplicação de penalidades gradativas, até 
culminar na dispensa por justa causa. Os princípios da 
proporcionalidade e da gradação da pena devem ser observados, 
pois as punições revestem-se de caráter pedagógico, visando o 
ajuste do empregado às normas da empresa. Nesse contexto, se o 
empregador não observa a necessária gradação da pena, 
apressando-se em romper o contrato de trabalho por justa causa, 
frustra o sentido didático da penalidade, dando azo à 
desqualificação da resolução contratual em razão do excessivo 
rigor no exercício do poder diretivo da empresa. Com esse 
entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 
interpostos pela reclamada, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, negou-lhes provimento. TST-E-ED-RR-21100-
72.2009.5.14.0004, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, 10.4.2014. 
 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

Perda parcial da 
capacidade laborativa. Possibilidade de pleno restabelecimento. 
Pensão vitalícia. Devida. Fim do pagamento condicionado à 
recuperação integral do trabalhador. Relação de natureza 
continuativa. Art. 471, I, do CPC. Incidência.  
 
Havendo perda parcial da capacidade produtiva, ainda que haja 
possibilidade de pleno restabelecimento do empregado mediante a 
submissão ao tratamento adequado, é devido o pagamento de 
pensão mensal de caráter vitalício. Todavia, caso sobrevenha fato 
superveniente – recuperação integral do trabalhador para o ofício 
para o qual se inabilitou –, a ser retratado nos próprios autos em 
que houve a condenação, terá fim o pagamento da pensão, nos 
termos do art. 471, I, do CPC. Ressalte-se que a utilização da 
expressão “pensão vitalícia” visa afastar dúvidas quanto a 
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eventuais limites ao pagamento (idade de aposentadoria, tabelas 
de mortalidade do IBGE, etc), mas não exclui a possibilidade de 
cessação do benefício, uma vez findada a sua causa, pois se trata 
de relação de natureza continuativa. Com esses fundamentos, a 
SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos da reclamante, por 
divergência jurisprudencial, vencidos os Ministros Aloysio Corrêa 
da Veiga e Alexandre Agra Belmonte. No mérito, ainda por maioria, 
a Subseção negou provimento ao recurso, vencidos os Ministros 
Brito Pereira, relator, e Augusto César Leite de Carvalho. TST-E-
EDED-ED-RR-33640-85.2006.5.02.0039, SBDI-I, rel. Min. Brito 
Pereira, red. p/ acórdão Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
13.2.2014. 
 

REMUNERAÇÃO 

 

 Desvio de função. Empregado 
público que exerce atividade típica de servidor público 
estatutário. Regimes jurídicos distintos. Diferenças salariais. 
Devidas. Aplicação do princípio da isonomia. Orientação 
Jurisprudencial nº 125 da SBDI-I.  
 
Não obstante o art. 37, II, da CF impeça a admissão e o 
reenquadramento no serviço público sem prévia aprovação em 
concurso público e o inciso XIII do mesmo dispositivo 
constitucional vede a equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias, para efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público, havendo identidade entre as atividades realizadas por 
servidor público estatutário e aquelas exercidas por empregado 
público em flagrante desvio de função, é devido o pagamento das 
diferenças salariais respectivas, sob pena de enriquecimento ilícito 
da Administração Pública. Inteligência da Orientação 
Jurisprudencial nº 125 da SBDI-I e observância do critério da 
isonomia. Na espécie, o reclamante fora contratado pelo SERPRO 
para o cargo de auxiliar de informática, tendo exercido as funções 
de Técnico do Tesouro Nacional ao prestar serviços na Receita 
Federal. Com esse entendimento, a SBDI-I, em sua composição 
plena, por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo 
SERPRO, por má aplicação da Orientação Jurisprudencial nº 125 da 
SBDI-I, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos 
os Ministros Ives Gandra Martins Filho, relator, Antonio José de 
Barros Levenhagen, Brito Pereira, Renato de Lacerda Paiva e 
Guilherme Augusto Caputo Bastos, que davam provimento ao 
recurso para restabelecer a sentença que concluiu pela 
impossibilidade de deferimento das diferenças salariais quando o 
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trabalhador laborou em desvio de função em regimes jurídicos 
diversos, em razão do disposto no art. 37, XIII, da CF. TST-E-ED-RR-
210900-27.2000.5.09.0020, SBDI-I, rel. Min. Ives Gandra da Silva 
Martins Filho, red. p/ acórdão Min. João Oreste Dalazen, 22.5.2014.  
 

Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ). 
Impossibilidade de percepção. Servidor cedido à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares. Pagamento devido somente 
na hipótese de cessão para órgãos dos Poderes Legislativo e 
Judiciário da União e da Administração Pública Direta do Poder 
Executivo Federal.  
 
Não é devido o pagamento da Gratificação de Atividade Judiciária 
(GAJ) durante o período de cessão de servidor do TST à Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebeserh), empresa pública 
pertencente à Administração Indireta, pois esta gratificação 
somente é devida na hipótese de cessão de servidor para órgãos 
dos Poderes Legislativo e Judiciário da União e da Administração 
Pública Direta do Poder Executivo Federal, conforme se infere do § 
3º, do art. 13 da Lei nº 11.416/06 à luz da Portaria Conjunta nº 1, 
de 7 de março de 2007, do STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, 
CSJT e TJDFT, que regulamentou dispositivos da Lei nº 
11.416/2006. Ademais, nos termos da jurisprudência pacífica do 
STJ, a GAJ possui evidente caráter propter laborem, não se 
incorporando à remuneração, pois só o exercício da atividade é 
que justificaria o seu pagamento. Com esse posicionamento, o 
Órgão Especial, por maioria, negou provimento ao recurso em 
matéria administrativa. Ressalvou a fundamentação o Ministro 
Walmir Oliveira da Costa. Vencidos os Ministros João Oreste 
Dalazen e Augusto César Leite de Carvalho, que não conheciam do 
recurso. TST-PA-2453-55.2014.5.00.0000, Órgão Especial, rel. Min. 
Renato de Lacerda Paiva, 2.6.2014. 
 

 Gratificação de função exercida por dez ou mais 
anos. Redução em razão de transferência a pedido. 
Possibilidade. Justo motivo. Configuração. Súmula nº 372, I do 
TST. 
 
Não há falar em aplicação do princípio da irredutibilidade salarial 
no caso em que o empregado, não obstante tenha exercido o cargo 
de confiança de gerente geral de agência bancária por mais de dez 
anos, solicitou transferência para localidade diversa, tendo havido 
a correlata designação para exercer outra função comissionada de 
menor valor. A Súmula nº 372, I, do TST, ao assegurar a 
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estabilidade financeira, exige a reversão ao cargo efetivo e a 
ausência de justo motivo para a supressão ou a redução da 
gratificação de função, o que não ocorreu na hipótese, eis que o 
empregado foi designado para outra função de confiança e sua 
transferência ocorreu a pedido, ou seja, por motivo estranho à 
vontade do empregador. Com esses fundamentos, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos, por contrariedade à Súmula 
nº 372, I, do TST, e por divergência jurisprudencial, e, no mérito, 
por maioria, deu-lhes provimento para julgar improcedente o 
pedido de diferenças de gratificação de função e reflexos. Vencido 
o Ministro Aloysio Corrêa da Veiga. TST-E-ED-RR-361-
55.2010.5.03.0067, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 15.5.2014. 

 Gueltas. 
Bonificações pagas por terceiros em virtude do contrato de 
trabalho. Natureza jurídica salarial. Súmula nº 354 do TST e art. 
457, § 3º, da CLT. Aplicação por analogia. 
 
Assim como as gorjetas, as gueltas – bonificações pagas ao 
empregado pelo fabricante do produto comercializado pelo 
empregador – decorrem diretamente do contrato de trabalho, 
integrando a remuneração do empregado, nos termos da Súmula 
nº 354 do TST e do art. 457, § 3º, da CLT, aplicados por analogia. 
Na espécie, em virtude de contrato de trabalho celebrado com 
empresa atacadista de produtos farmacêuticos e correlatos, a 
reclamante percebia, habitualmente, valores “extra recibo” 
decorrentes de bonificações pagas por laboratórios a título de 
incentivo pela venda de medicamentos. Tal verba tem nítido 
caráter salarial, pois o incentivo dado ao empregado beneficia 
diretamente o empregador, em razão do incremento nas vendas 
e da repercussão no lucro do empreendimento. Com esses 
fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, não conheceu dos 
embargos interpostos pela reclamada, mantendo a decisão 
turmária que determinara a integração dos valores pagos por 
terceiros para fins de incidência nas férias mais 1/3, nos 13ºs 
salários e no FGTS mais 40%. Ressalvou entendimento o Ministro 
Alexandre Agra Belmonte. TST-E-RR-224400-06.2007.5.02.0055, 
SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 8.5.2014. 

 
 

TERCEIRIZAÇÃO 

Empresa de telefonia. Terceirização 
ilícita. Atividade de call center. Reconhecimento de vínculo 
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empregatício com a tomadora. Aplicação dos benefícios 
previstos nas normas coletivas celebradas pela real 
empregadora. Princípio da isonomia.  
 
Na hipótese em que reconhecido judicialmente o vínculo de 
emprego entre a reclamante e a tomadora de serviços, uma vez 
configurada a ilicitude da terceirização realizada em atividade fim 
da empresa de telefonia, no caso, call center, impõe-se a aplicação 
dos benefícios estabelecidos nas normas coletivas celebradas pela 
real empregadora, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia. 
Nesse sentido, o fato de a reclamante cumprir carga horária de 36 
horas por semana e a cláusula do acordo coletivo, ao assegurar o 
pagamento do auxílio-alimentação a todos os empregados da 
tomadora, fazer menção às jornadas de 40 e 44 horas semanais 
não pode ser tido como óbice ao pagamento do benefício. Tal 
referência objetivou apenas diferenciar os valores devidos aos 
empregados, sem, contudo, instituir limites à percepção do 
referido auxílio, o qual, no caso em tela, deverá ser pago 
observando-se a proporcionalidade entre a carga horária 
efetivamente trabalhada e o valor nominal individual previsto para 
os empregados da tomadora dos serviços na norma coletiva. Com 
esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos 
embargos interpostos pela reclamada, por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. 
Vencido o Ministro Renato de Lacerda Paiva. TST-E-ED-RR-1936-
41.2011.5.03.0107, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 20.3.2014. 
 
 

PARTE II 
DIREITO COLETIVO DO TRABALHO 

 

GREVE 

 
 Dissídio coletivo. Greve. 

Nomeação para reitor da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo – PUC. Protesto com motivação política. Abusividade 
material da paralisação. 
 
Embora a Constituição da República, em seu art. 9º, assegure o 
direito de greve de forma ampla, os interesses suscetíveis de 
serem defendidos por meio do movimento paredista dizem 
respeito a condições próprias de trabalho profissional ou de 
normas de higiene, saúde e segurança no ambiente de trabalho. 
No caso em exame, professores e auxiliares administrativos da 
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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - PUC se utilizaram 
da greve como meio de protesto pela não nomeação, para o cargo 
de reitor, do candidato que figurou no topo da lista tríplice, 
embora admitam que a escolha da candidata menos votada 
observou as normas regulamentares. Portanto, a greve não teve 
por objeto a criação de normas ou condições contratuais ou 
ambientais de trabalho, mas se tratou de movimento de protesto, 
com caráter claramente político, extrapolando o âmbito laboral e 
denotando a abusividade material da paralisação, tornando-se 
irrelevante analisar os aspectos formais da greve. Com esse 
entendimento, a SDC, por unanimidade, conheceu do recurso 
ordinário, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial provimento 
para declarar a abusividade material da greve e determinar a 
compensação de 100% dos dias não trabalhados em relação aos 
empregados auxiliares de administração escolar. Vencidos os 
Ministros Mauricio Godinho Delgado, Maria de Assis Calsing e 
Kátia Magalhães Arruda, que negavam provimento ao recurso. TST-
RO-51534-84.2012.5.02.0000, SDC, rel. Min. Walmir Oliveira da 
Costa, 9.6.2014. 

 Dissídio coletivo. Greve. 
Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. 
Descumprimento de cláusula de sentença normativa. Não 
configuração. Abusividade. 
  
É abusiva a greve deflagrada pelos empregados da Empresa 
Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT sob a alegação de que a 
criação do chamado Postal Saúde teria descumprido a Cláusula 11 
de sentença normativa, segundo a qual eventual alteração no plano 
de assistência médica/hospitalar e odontológica vigente na 
empresa deverá ser precedida de estudos atuariais por comissão 
paritária. No caso vertente, registrou-se que a referida cláusula foi 
originária do processo TST-DC nº 8981-76.2012.5.00.0000, julgado 
em 27.9.2012, e repetida no processo TST-DC nº 6942-
72.2013.5.00.0000, julgado em 8.10.2013, ocasião em que restou 
assentado que o modo de gestão do plano de saúde é questão 
afeta ao poder diretivo-organizacional do empregador, não 
cabendo à Justiça do Trabalho interferir na escolha do modelo de 
gestão a ser implementado. Assim, se a matéria comporta 
interpretação diversa daquela adotada pelos trabalhadores, não há 
falar em descumprimento da cláusula. Ademais, o mérito da 
controvérsia está sujeito a julgamento pelo foro apropriado, qual 
seja, a 6ª Vara do Trabalho de Brasília/DF, onde tramita ação de 
cumprimento ajuizada com o objetivo de suspender a implantação 
do Postal Saúde. Com esses fundamentos, a SDC, por 
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unanimidade, declarou a abusividade da greve, e, por maioria, 
determinou o retorno dos grevistas ao trabalho a partir da 
primeira hora do dia 14.3.2014, conforme a respectiva escala de 
trabalho, sob pena de multa diária, vencidos os Ministros Ives 
Gandra Martins Filho, Walmir Oliveira da Costa e Maria de Assis 
Calsing, que determinavam o retorno ao trabalho à zero hora do 
dia 13.3.2014. Ainda por maioria, a Seção determinou o desconto 
de quinze dias de salário de cada empregado grevista, a ser 
efetuado na folha de pagamento do mês de abril próximo, além da 
compensação dos demais dias de paralisação, no prazo máximo 
seis meses, observados os intervalos entre e interjornadas, bem 
como os repousos semanais remunerados. Vencidos, totalmente, 
os Ministros Brito Pereira e Fernando Eizo Ono, que determinavam 
o desconto integral dos dias de paralisação e, em parte, o Ministro 
Ives Gandra Martins Filho, que determinava o desconto da metade 
dos dias e a compensação dos demais no prazo de quatro meses. 
TST-DCG-1853-34.2014.5.00.0000, SDC, rel. Min. Márcio Eurico 
Vitral Amaro, 12.3.2014. 

 Dissídio coletivo. Greve. Estabilidade no emprego. 
Impossibilidade de extensão aos trabalhadores temporários. 
  
Na hipótese de greve não abusiva, não é possível conferir garantia 
de emprego a trabalhadores temporários, porque essa concessão 
ensejaria a conversão dos contratos por prazo determinado em 
indeterminado, ultrapassando os limites impostos pela Lei nº 
6.019/74. Com esse posicionamento, a SDC, por unanimidade, deu 
parcial provimento ao recurso ordinário, no tópico, para restringir 
a estabilidade provisória aos trabalhadores com contrato de 
trabalho por prazo indeterminado. In casu, no julgamento do 
dissídio coletivo de greve ajuizado pela empresa Sanmina – SCI do 
Brasil Ltda. em face do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Campinas e 
Região, o TRT da 15ª Região concedera a estabilidade aos 
trabalhadores, temporários ou não, desde a data do julgamento do 
dissídio coletivo de greve até 90 dias após a publicação do 
acórdão, limitado o período total a 120 dias. TST-RO-1533-
35.2012.5.15.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 
17.2.2014. 
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NORMATIZAÇÃO COLETIVA 

 
 Dissídio coletivo. Comissão de sindicância. 

Participação obrigatória do sindicato profissional. 
Impossibilidade. Cláusula excluída. 
 
A SDC, por maioria, deu provimento a recurso ordinário para 
excluir cláusula que previa a convocação obrigatória do 
Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente 
do Estado de São Paulo - Sintaema para compor toda e qualquer 
comissão de sindicância que envolva os trabalhadores da 
Fundação para a Conservação e a Produção Florestal do Estado 
de São Paulo, ao argumento de que haveria uma quebra de 
imparcialidade, pois é dever do sindicato defender os 
integrantes da categoria profissional. Vencidos, no tópico, os 
Ministros Kátia Magalhães Arruda, relatora, e Maurício Godinho 
Delgado, que negavam provimento ao recurso ordinário para 
manter a cláusula, pois, além de não ter cunho econômico, está 
em harmonia com a atribuição dos sindicatos de que trata o 
inciso III do art. 8º da CF. TST-RO-6937-30.2012.5.02.0000, SDC, 
rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 9.6.2014. 

 Hospital Nossa Senhora da 
Conceição. Entidade filantrópica. Salários. Elastecimento da data 
de pagamento para além do prazo fixado na CLT. Acordo 
coletivo. Validade. 
  
É válido o instrumento coletivo que possibilita ao empregador 
efetuar o pagamento do salário dos empregados até o dia 16 do 
mês subsequente ao mês trabalhado. Não se tratando de direito 
trabalhista de caráter indisponível, mostra-se imprescindível a 
valorização da negociação coletiva de que trata o art. 7º, XXVI, da 
CF, não obstante o art. 459, §1º, da CLT estipular o pagamento 
mensal até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido. 
Ressalte-se, ademais, que, no caso concreto, o empregador é o 
Hospital Nossa Senhora da Conceição, entidade filantrópica sem 
fins lucrativos, que não se equipara ao empregador privado, e que, 
conforme consta da própria cláusula estipulada, sofre problemas 
no repasse das verbas pelo Sistema Único de Saúde – SUS, razão 
pela qual se justifica o elastecimento da data de pagamento dos 
salários, até mesmo como forma de garantir o referido pagamento 
aos empregados. Com esse posicionamento, a SBDI-I, à 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo reclamado, 
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, pelo voto prevalente 
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da Presidência, deu-lhes provimento para reconhecer como válidos 
os instrumentos coletivos que estabeleceram como prazo para o 
pagamento dos salários o dia 16 do mês subsequente ao 
trabalhado, excluindo-se da condenação o pagamento de 
diferenças a título de correção monetária em razão do desrespeito 
ao prazo previsto no art. 459, §1º, da CLT. Vencidos os Ministros 
João Oreste Dalazen, Lelio Bentes Corrêa, Augusto César Leite de 
Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Delaíde Miranda Arantes e 
Alexandre de Souza Agra Belmonte. TST-E-RR-187600-
55.2005.5.12.0027, SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 
20.3.2014.

Trabalho externo. Norma coletiva. Horas 
extras. Pagamento limitado a cinquenta horas mensais. 
Invalidade. Existência de controle de jornada. Supressão de 
direitos fundamentais do empregado. Má aplicação do art. 7º, 
XXVI, da CF. 
 
É inválida a cláusula de acordo coletivo de trabalho que exime o 
empregador de pagar a totalidade das horas extras trabalhadas, 
sob pena de suprimir os direitos fundamentais sociais do 
empregado à duração do trabalho, à remuneração superior do 
serviço em sobrejornada e à redução dos riscos inerentes ao 
trabalho, previstos no art. 7º, XIII, XVI e XXII, da CF. No caso 
vertente, conquanto o reclamante exercesse atividade externa, 
constatou-se que sua jornada de trabalho era controlada pelo 
empregador, razão por que se reputou inválida a previsão em 
norma coletiva do pagamento fixo de cinquenta horas 
extraordinárias. Com esse entendimento, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamante, antes da vigência da Lei n.º 11.496/2007, por má 
aplicação do art. 7º, XXVI, da CF, e, no mérito, deu-lhes provimento 
para restabelecer o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional no 
que deferira o pagamento de horas extras e o respectivo adicional, 
bem como os reflexos legais. TST-E-RR-1305900-
13.2002.5.09.0652, SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 
13.3.2014. 

Ação anulatória. Acordo coletivo. Seguro de vida. Custeio. Rateio 
entre empregador e empregados. Desconto em folha. 
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Autorização individual de cada empregado. Necessidade. 
Súmula nº 342 do TST.  
 
A contratação de seguro de vida, com rateio de custos entre 
empregador e empregado e o respectivo desconto em folha, ainda 
que prevista em cláusula de acordo coletivo, depende de anuência 
individual e expressa de cada empregado, nos termos da Súmula 
nº 342 do TST. Na espécie, registrou-se que o desconto salarial 
somente é admissível nas hipóteses previstas no art. 462 da CLT e 
nos limites apontados na Orientação Jurisprudencial nº 18 da SDC, 
a qual, embora não exija expressamente a permissão prévia do 
trabalhador, traz essa premissa fática em todos os seus 
precedentes. Com esses fundamentos, a SDC, por maioria, deu 
provimento ao recurso ordinário em ação anulatória para, sanando 
o vício apontado pelo Ministério Público do Trabalho da 17ª 
Região, recorrente, vincular o desconto salarial a que alude o 
parágrafo quarto da Cláusula 13 – Seguro de Vida à anuência do 
trabalhador. Vencidos os Ministros Fernando Eizo Ono, Walmir 
Oliveira da Costa e Ives Gandra Martins da Silva Filho, os quais 
entendiam que a aquiescência pública e expressa da categoria ao 
teor da cláusula do acordo coletivo é suficiente para autorizar a 
efetivação do desconto em folha. TST-RO-40200-
36.2012.5.17.0000, SDC, rel. Min. Maria de Assis Calsing, 
17.3.2014.

Horas in itinere. Supressão por meio de norma coletiva. 
Concessão de outras vantagens aos empregados. Invalidade. 
 
É inválido instrumento coletivo que exclui o direito às horas in 
itinere, ainda que mediante a concessão de outras vantagens aos 
trabalhadores. O pagamento das horas de percurso está 
assegurado pelo art. 58, § 2º, da CLT, que é norma de ordem 
pública, razão pela qual a supressão deste direito atenta contra os 
preceitos que asseguram condições mínimas de proteção ao 
trabalho, não encontrando respaldo no disposto no art. 7º, XXVI, 
da CF, o qual preconiza o reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho. Assim, a SBDI-I, por maioria, 
vencido o Ministro Ives Gandra Martins Filho, conheceu dos 
embargos da reclamada, por divergência jurisprudencial e, no 
mérito, negou-lhes provimento. In casu, o acordo coletivo de 
trabalho estabelecia que não seria computado o tempo de 
deslocamento dos trabalhadores rurais no trajeto residência-
trabalho-residência, e em troca concedia cesta básica durante a 
entressafra, seguro de vida e acidentes além do obrigatório e sem 



www.informativostst.com.br 
facebook.com/informativostst 

Informativos TST organizados por temas 
1º semestre de 2014, atualizado até 01/07/14. 

33 

custo para o empregado, abono anual aos trabalhadores com 
ganho mensal superior a dois salários mínimos, salário família 
além do limite legal e repositor energético, além de adotar tabela 
progressiva de produção além da prevista em convenção coletiva. 
TST-E-ED-RR-1928-03.2010.5.06.0241, SBDI-I, rel. Min. Lelio Bentes 
Côrrea, 20.2.2014. 

 Revista íntima. 
Cláusula que autoriza a inspeção pessoal que não acarrete toque 
em qualquer parte do corpo do empregado ou retirada de sua 
vestimenta e proíbe a instalação de câmeras de vídeo nos 
banheiros e vestiários. Validade. 
  
É válida a cláusula de instrumento normativo que autoriza a 
revista íntima dos trabalhadores desde que não haja toque em 
qualquer parte do corpo ou retirada de vestimentas, bem como 
proíbe a instalação de câmeras de vídeo nos banheiros e 
também nos vestiários. Na espécie, consignou-se que a fixação de 
critérios à realização da revista pessoal são providências que não 
extrapolam o alcance conferido ao poder fiscalizador da empresa, 
razão pela qual a cláusula não pode ser considerada uma atitude 
exacerbada e invasiva da intimidade e privacidade dos 
empregados. Com esses fundamentos, a SDC, por maioria, deu 
provimento parcial ao recurso ordinário para restabelecer a 
validade da Cláusula 30ª – Da Revista Íntima. Vencido, no tópico, o 
Ministro Mauricio Godinho Delgado, relator. TST-RO-17500-
03.2011.5.17.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 
17.2.2014. 
 
 

PARTE III 
DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO 

 

AÇÃO CAUTELAR 

 

Ação cautelar incidental à ação anulatória. Cominação de 
multa por descumprimento de ordem judicial. Superveniência 
de decisão na ação principal. Cessação dos efeitos da medida 
cautelar. Exclusão da penalidade imposta. 
 

A multa por descumprimento de ordem judicial (art. 461, § 4º, 
do CPC) aplicada em ação cautelar incidental à ação anulatória 
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não subsiste na hipótese em que, ao julgar o mérito da ação 
principal, o TRT declarou a nulidade de todo o acordo coletivo, 
com efeitos ex tunc, retirando do mundo jurídico a cláusula 
objeto da medida cautelar concedida, porque nula de pleno 
direito. Na espécie, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação 
cautelar incidental a ação anulatória com pedido liminar, o qual 
fora deferido para suspender a eficácia de cláusula de acordo 
coletivo, tendo havido a fixação de multa para garantir o efetivo 
cumprimento da decisão. Posteriormente, diante do julgamento da 
ação anulatória, a cláusula impugnada foi declarada nula, 
juntamente com todo o instrumento normativo que a continha, 
razão pela qual o TRT extinguiu a cautelar, sem resolução do 
mérito, por perda do objeto, mas determinou que a multa fosse 
depositada em favor do FAT. Nesse contexto, a SDC, por 
unanimidade, conheceu do recurso ordinário, e, no mérito, por 
maioria, deu-lhe provimento para excluir a multa aplicada na ação 
cautelar. Vencidos os Ministros Kátia Magalhães Arruda, relatora, e 
Maurício Godinho Delgado, que negavam provimento ao recurso ao 
argumento de que a superveniência do trânsito em julgado da 
decisão exarada na ação principal não atinge a multa cominada, a 
qual deveria ser apurada e, eventualmente, executada em ação 
própria. TST-RO-18-07.2013.5.05.0000, SDC, rel. Min. Kátia 
Magalhães Arruda, red. p/ acórdão Min. Walmir Oliveira da Costa, 
12.5.2014. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

 

Ação Civil Pública. Multa diária. Art. 11 da 
Lei nº 7.347/85. Aplicação por descumprimento futuro de 
obrigações de fazer e de não fazer. Possibilidade. 
 
Deve ser mantida a multa diária prevista no art. 11, da Lei 
7.347/85, imposta pelo descumprimento futuro de obrigações de 
fazer e de não fazer, relativas a ilícitos praticados pela empresa — 
in casu, a submissão de trabalhadores a revistas íntimas e outras 
irregularidades referentes ao ambiente de trabalho —, ainda que 
constatada a reparação e a satisfação das recomendações e 
exigências determinadas pelo Ministério Público do Trabalho no 
curso da ação civil pública. Não convém afastar a aplicação da 
astreinte imposta com o intuito de prevenir o descumprimento da 
determinação judicial e a violação à lei, porque a partir da 
reparação do ilícito pela empresa a tutela reparatória converte-se 
em tutela inibitória, preventiva de eventual descumprimento, não 
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dependendo da existência efetiva de dano. Com esse 
entendimento, a SBDI-I decidiu, por unanimidade, conhecer dos 
embargos interpostos pelo MPT, por divergência jurisprudencial e, 
no mérito, dar-lhes provimento para, reformando a decisão 
recorrida, restabelecer o acórdão do TRT que determinou que a 
reclamada se abstivesse de proceder à revista íntima dos seus 
empregados, mantendo todas as providências já tomadas 
relativamente aos pedidos formulados na exordial, sob pena de 
multa diária de R$1.000,00 para cada descumprimento detectado, 
revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). TST-E-ED-RR-
656-73.2010.5.05.0023, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de 
Carvalho, 15.5.2014.

Ação civil pública. Efeitos da sentença. Alcance territorial. Inciso 
II do art. 103 do CDC. É possível estender a todo território 
nacional os efeitos da sentença proferida em ação civil pública 
ajuizada perante a Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG, visto que 
a eficácia da decisão se rege, sob a ótica objetiva, pelo pedido e 
pela causa de pedir e, sob a ótica subjetiva, pelas partes no 
processo. Sendo certo que pelo alcance da lesão define-se a 
competência para o julgamento da ação civil pública, os efeitos da 
decisão proferida devem alcançar todos os interessados, sob pena 
de haver o ajuizamento de múltiplas ações civis sobre a mesma 
matéria, as quais serão julgadas por juízes diversos, gerando o 
risco de decisões contraditórias e militando contra os princípios 
da economia processual e da segurança jurídica. Assim, aplicando-
se subsidiariamente a diretriz do inciso II do art. 103 do CDC, que 
define os efeitos ultra partes da coisa julgada, limitados ao grupo, 
categoria ou classe, quando se tratar da tutela de direitos coletivos 
ou individuais homogêneos, a SBDI-I decidiu, por maioria, vencido 
o Ministro Antônio José de Barros Levenhagen, conhecer do 
recurso de embargos interposto pelo Ministério Público do 
Trabalho, por divergência jurisprudencial e, no mérito, ainda por 
maioria, vencidos os Ministros Carlos Alberto Reis de Paula, 
relator, e Antônio José de Barros Levenhagen, dar-lhe provimento 
para restabelecer o acórdão do Regional, que estendeu aos 
estabelecimentos do banco reclamando em todo o território 
nacional os efeitos da coisa julgada oriunda da sentença proferida 
pela Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG. Na espécie, postulou o 
MPT que o Banco Santander Banespa S.A. implementasse o 
Programa de Controle Médico Ocupacional, consignasse 
corretamente o registro dos horários de trabalho de seus 
empregados, concedesse intervalos intra e interjornadas, 
procedesse ao pagamento integral das horas extras devidas e se 
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abstivesse de prorroga-las além do permitido em lei. TST-E-ED-RR-
32500- 65.2006.5.03.0143, SBDI-I, rel. Min. Carlos Alberto Reis de 
Paula, red. p/ acórdão Min. Lelio BentesCorrêa 3.4.2014. 
 
 
AÇÃO RESCISÓRIA 

 
Ação 

rescisória. Sentença homologatória de conciliação em ação de 
cumprimento de convenção coletiva. Colusão entre as partes. 
Configuração. Art. 485, III, parte final, do CPC. Fraude ao art. 8º, 
II, da CF. 
 
A SBDI-II, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário em 
ação rescisória para, em juízo rescindente, com fundamento no 
art. 485, III, parte final, do CPC, reconhecer a existência de colusão 
no acordo judicialmente homologado em ação de cumprimento de 
convenção coletiva celebrado entre uma rede de restaurantes e o 
Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Refeições Rápidas 
(Fast-Food) — Sindfast. Na hipótese, restou evidenciado que o 
instrumento normativo firmado pelo Sindfast garantia menos 
direitos aos empregados que aquele firmado pelo Sindicato dos 
Trabalhadores em Hotéis, Apart Hotéis, Motéis, Flats, Pensões, 
Hospedarias, Pousadas, Restaurantes, Churrascarias, Cantinas, 
Pizzarias, Bares, Lanchonetes, Sorveterias, Confeitarias, Docerias, 
Buffets, Fast-Foods e Assemelhados de São Paulo e Região – 
Sinthoresp, o qual sequer fora incluído no polo passivo da ação, 
apesar de seu legítimo interesse no objeto da demanda. Ademais, 
as provas documentais carreadas aos autos, e não impugnadas, 
bem como os instrumentos constitutivos das empresas revelam 
que o seu objeto societário não se amolda à restrita preparação de 
refeições rápidas. Assim, vislumbrando fraude ao inciso II do art. 
8º da CF, que assegura o princípio da unicidade sindical, e, 
consequentemente, determina o alcance da representação sindical, 
a Subseção desconstituiu a sentença homologatória da conciliação 
proferida na ação de cumprimento e, em juízo rescisório, com 
amparo no art. 129 do CPC, extinguiu o processo sem resolução de 
mérito. Vencidos os Ministros Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, relator, e Emmanoel Pereira, que negavam provimento ao 
recurso ordinário por não vislumbrarem a ocorrência de colusão 
entre as partes, mas apenas uma insatisfação do Sinthoresp com 
relação ao enquadramento sindical da rede de restaurantes na 
ação de cumprimento. TST-RO-1359800-14.2005.5.02.0000, SBDI-II, 
rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, red. p/ acórdão 
Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 11.3.2014. 
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AUDIÊNCIA 

 
Preposto. Empregado de qualquer uma das 

empresas do grupo econômico. Grupo econômico. Súmula nº 
377 do TST. Inaplicável.  
 
Em razão da solidariedade consagrada no § 2º do art. 2º da CLT e 
do disposto no art. 843, § 1º da CLT, as empresas de um mesmo 
grupo econômico podem ser representadas em juízo por 
preposto que seja empregado de qualquer uma delas, desde que 
tenha conhecimento dos fatos controvertidos. Ademais, não há 
falar em contrariedade à Súmula nº 377 do TST, pois a exigência 
de que o preposto seja, necessariamente, empregado da 
reclamada, tem como fundamento impedir a configuração do 
chamado “preposto profissional”, hipótese diversa da tratada no 
caso concreto. Com esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos interpostos pelo reclamante, por 
divergência jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhes provimento. 
TST-E-ED-RR-25600-66.2007.5.10.0004, SBDI-I, rel. Min. Lelio 
Bentes Corrêa, 29.5.2014. 
 
 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

 
EXECUÇÃO Competência da Justiça do 

Trabalho. Execução de contribuição previdenciária. Acordo 
firmado perante Comissão de Conciliação Prévia. Art. 114, IX, da 
CF c/c art. 43, § 6º, Lei n. 8.212/90.  
 
Nos termos do art. 114, IX, da CF c/c o art. 43, § 6º, da Lei n.º 
8.212/91, compete à Justiça do Trabalho executar de ofício as 
contribuições previdenciárias decorrentes do termo de 
conciliação firmado perante Comissão de Conciliação Prévia - 
CCP. Entendeu-se, na hipótese, que o dispositivo constitucional 
que assegura a competência desta Justiça Especializada para 
processar e julgar “outras controvérsias decorrentes da relação 
de trabalho” abarca o termo firmado perante a CCP, por se tratar 
de título executivo extrajudicial decorrente da relação de 
trabalho. Ademais, não há falar em incidência do item I da Súmula 
nº 368 do TST, editado em 2005, por não alcançar a controvérsia 
trazida nos autos, que remonta à regra vigente a partir de 2009, 
com a introdução do § 6º no art. 43 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 
11.491/2009. Com esse posicionamento, a SBDI-I, à unanimidade, 
conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para reformar o acórdão turmário 
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que declarara a incompetência da Justiça do Trabalho para 
executar as contribuições previdenciárias advindas de termo 
conciliatório firmado perante a CCP. TST-E-RR-41300-
56.2009.5.09.0096, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, 8.5.2014.

Execução. Competência. Local dos bens 
passíveis de expropriação ou atual domicílio do executado. 
Parágrafo único do art. 475-P do CPC. Aplicação subsidiária ao 
Processo do Trabalho. Impossibilidade. Ausência de omissão na 
CLT. 
 
Existindo previsão expressa no art. 877 da CLT a respeito da 
competência para a execução das decisões judiciais trabalhistas, a 
aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho do parágrafo único 
do art. 475-P do CPC, no sentido de se permitir ao exequente optar 
pelo cumprimento da sentença pelo Juízo do local onde se 
encontram bens sujeitos à expropriação ou do atual domicílio do 
executado, implica contrariedade aos princípios da legalidade e do 
devido processo legal e respectiva ofensa ao art. 5º, II e LIV, da CF. 
Com esse entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do 
conflito negativo de competência e, no mérito, por maioria, julgou-
o procedente, declarando a 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana/SE 
competente para prosseguir na execução que se processa nos 
autos da reclamação trabalhista. Vencidos os Ministros Cláudio 
Mascarenhas Brandão, Delaíde Miranda Arantes e Douglas Alencar 
Rodrigues. TST-CC-9941-32.2012.5.00.0000, SBDIII,rel. Min. Alberto 
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 27.5.2014. 

 Ação de 
ressarcimento por danos materiais cumulada com obrigação de 
fazer. Hipótese não prevista no art. 70, I, do RITST. 
Incompetência funcional da SDC. 
  
A SDC não tem competência funcional para o julgamento de ação 
de ressarcimento por danos materiais, cumulada com obrigação de 
fazer, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Combate às 
Endemias e Saúde Preventiva no Estado do Rio de Janeiro contra a 
Fundação Nacional de Saúde – Funasa, pois o que se pretende é o 
pagamento de verbas trabalhistas decorrentes do descumprimento 
de normas legais e constitucionais, e não o pronunciamento do 
Poder Judiciário acerca do estabelecimento de normas para 
regulamentar as condições de trabalho da categoria profissional. 
Assim, afastando-se o caso concreto de qualquer das hipóteses 
descritas no art. 70, I, do RITST, e não sendo possível a remessa 
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dos autos ao juízo competente, em razão da aplicação analógica 
do item II da Orientação Jurisprudencial nº 130 da SBDI-II, a SDC, 
por unanimidade, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, 
nos termos do art. 113 c/c 267, IV, do CPC. TST-RTOrd-553- 
37.2014.5.00.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 
8.4.2014. 

Complementação de aposentadoria. 
Competência. STF-RE nº 586.453. Sentença prolatada antes de 
20.02.2013 que decidiu pela incompetência da Justiça do 
Trabalho. Ausência de decisão de mérito. Competência da 
Justiça comum.  

 
O STF, nos autos do processo RE nº 586.453, decidiu que as 
demandas relativas à complementação de aposentadoria são da 
competência da Justiça comum, mas determinou que os efeitos 
dessa decisão, com repercussão geral, fossem modulados a fim 
de se manter a competência da Justiça do Trabalho nas 
situações em que já houvesse sido proferida decisão de mérito 
até a data daquele julgamento (20.2.2013). Assim, tendo em conta 
que a sentença, mantida pelo TRT, que declarou a incompetência 
da Justiça do Trabalho para o julgamento de reclamatória relativa 
a diferenças de complementação de aposentadoria não pode ser 
considerada decisão de mérito, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos interpostos pela reclamada, por 
divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhes 
provimento para restabelecer a referida sentença e determinar a 
remessa dos autos à Justiça comum. Vencidos os Ministros João 
Oreste Dalazen, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Delaíde 
Miranda Arantes e Brito Pereira, os quais negavam provimento aos 
embargos por entenderem que a decisão da Suprema Corte limitou 
a competência residual da Justiça do Trabalho aos casos em que 
houver sentença proferida até 20.2.2013, seja ela de mérito ou 
não. TST-E-ED-ED-ED-RR-1011-92.2011.5.03.0059, SBDI-I, rel. Min. 
Renato de Lacerda Paiva, 3.4.2014. 

Ação rescisória. Incompetência do 
Juízo da execução trabalhista para, de forma incidental, 
reconhecer a fraude contra credores. Necessidade de 
ajuizamento de ação própria. Violação dos arts. 114 da CF, 159 e 
161 do CC.  
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Nos termos do art. 161 do CC, o reconhecimento da fraude 
contra credores pressupõe o ajuizamento de ação revocatória, 
de modo que o Juízo da execução trabalhista não tem 
competência para, de forma incidental, declarar a nulidade do 
negócio jurídico que reduziu o devedor à insolvência. Com esses 
fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso 
ordinário e deu-lhe provimento para, reconhecendo a violação 
literal dos arts. 114 da CF, 159 e 161 do CC, julgar procedente o 
pedido de corte rescisório e, em juízo rescisório, negar provimento 
ao agravo de petição interposto pela exequente, mantendo a 
decisão que indeferira a penhora de bens transferidos antes do 
ajuizamento da reclamação trabalhista. TST-RO-
322000.63.2010.5.03.0000, SBDI-II, rel. Min. Emmanoel Pereira, 
4.2.2014. 

DISSÍDIO COLETIVO 

 Dissídio coletivo. Greve. Celebração de ajuste 
entre as partes. Ratificação do interesse na declaração de 
abusividade da greve. Extinção do processo sem resolução do 
mérito. Impossibilidade.  
 
A celebração de ajuste entre as partes no curso de processo de 
dissídio coletivo de greve, com o consequente encerramento 
desta, não importa, necessariamente, em extinção do feito sem 
resolução do mérito, por falta de interesse processual, uma vez 
que os abusos cometidos no exercício desse direito sujeitam os 
responsáveis às penas de lei, nos termos do § 2º do art. 9º da 
CF. Assim, havendo ratificação da pretensão de declaração de 
abusividade do movimento paredista, permanece o interesse 
processual da parte na obtenção do provimento declaratório, 
somente alcançável judicialmente, especialmente na hipótese 
em que houve supostos excessos na condução da greve e 
alegação de desrespeito a ordem judicial expedida para regular 
os efeitos da paralisação. Com esse entendimento, a SDC, por 
unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo 
Sindicato da Indústria da Construção Civil do Ceará – 
Sinduscon/CE para afastar o decreto de extinção do processo sem 
resolução do mérito, por falta de interesse processual, e 
determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional de origem, a 
fim de que prossiga no julgamento do dissídio coletivo de greve 
como entender de direito. TST-RO-3675-34.2012.5.07.0000, SDC, 
rel. Min. Fernando Eizo Ono, 9.6.2014. 
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EXECUÇÃO 

 
EXECUÇÃO Ação rescisória. Execução fiscal. 

Coproprietário de imóvel arrematado que não figura como parte 
no processo executório. Ausência de intimação. Aplicação dos 
art. 880 e 888 da CLT. Negativa de vigência da Lei nº 6.830/80. 
Violação do art. 5º, LV, da CF. Configuração. 
 
Viola o direito de propriedade, o devido processo legal e o 
contraditório, a decisão, proferida em sede de ação anulatória 
incidental à execução fiscal, que, negando vigência à Lei nº 
6.830/80, considera válida a arrematação de imóvel penhorado 
sem a devida intimação de coproprietário que não figura como 
parte no processo executório. No caso concreto, a autora da ação 
anulatória era coproprietária do bem arrematado para o 
pagamento de dívida assumida pelo outro proprietário, réu no 
processo de execução fiscal. Todavia, as diversas tentativas de 
intimação de penhora se restringiram ao devedor e a única ciência 
do ato expropriatório dirigida à recorrente foi o edital de praça, 
publicado no Diário Oficial, tido como suficiente pela decisão 
rescindenda, pois em conformidade com os arts. 880 e 888 da CLT, 
equivocadamente aplicados à hipótese. Nesse contexto, a SBDI-II, à 
unanimidade, deu provimento ao recurso ordinário para, em juízo 
rescindendo e com apoio no art. 485, V, do CPC, reconhecer a 
ocorrência de violação literal ao art. 5º, LV, da CF, diante da 
negativa de aplicação, ao caso, da Lei nº 6.830/80 e, em juízo 
rescisório, julgar procedente a ação anulatória incidental e, em 
consequência, anular a arrematação, diante da ausência de 
intimação prévia da coproprietária. TST-RO-5800-
07.2012.5.13.0000, SBDI-II, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 
10.6.2014. 

EXECUÇÃO Mandado de segurança. 
Execução provisória. Bens indicados à penhora insuficientes à 
garantia do Juízo. Penhora on-line de depósitos bancários. 
Cabimento. 
 
Mesmo em sede de execução provisória, a penhora on-line de 
depósitos bancários, quando os bens indicados pelo executado 
não se mostram suficientes para garantia do Juízo, não fere 
direito líquido e certo do devedor, pois a nomeação tempestiva 
de bens suficientes à garantia da execução é pressuposto para a 
aplicação do item III da Súmula nº 417 do TST. Ademais, no caso 
concreto não houve prova de que a constrição determinada pelo 
Juízo trouxe prejuízos ao funcionamento da reclamada, nos 
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termos da Orientação Jurisprudencial nº 93 da SBDI-II. De outra 
sorte, o art. 620 do CPC deve ser relativizado, em se tratando de 
execução trabalhista, pois o interesse jurídico preponderante está 
relacionado à proteção do exequente, titular de crédito de 
natureza alimentar, e pressupõe a possibilidade de o credor poder 
promover a execução por vários meios, o que não restou 
demonstrado na hipótese. Com esses fundamentos, a SBDI-II, por 
unanimidade, negou provimento a recurso ordinário, mantendo 
decisão do Regional que denegara a segurança. TST-RO-6587-
76.2011.5.02.0000, SBDI-II, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 
3.6.2014. 

EXECUÇÃO Execução. Embargos de terceiro. 
Bem imóvel alienado mediante alvará judicial e antes do 
reconhecimento do grupo econômico e inclusão das empresas 
na lide. Adquirente de boa-fé. Fraude à execução. Não 
caracterização.  
 
Age de boa-fé o terceiro adquirente de imóvel alienado 
judicialmente, mediante alvará regularmente expedido em 
processo de concordata, e em momento anterior ao 
reconhecimento judicial do grupo econômico e à inclusão de todas 
as empresas na lide. Assim, ausente o registro da prova da má-fé 
do adquirente, requisito imprescindível à caracterização da 
fraude à execução, conforme preconiza a Súmula n.º 375 do STJ, 
não há falar em declaração de ineficácia do negócio jurídico 
celebrado entre as partes. Com esse entendimento, a SBDI-I, à 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pela Anthares 
Técnicas Construtivas e Comércio Ltda., por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes provimento para julgar 
procedente o pedido deduzido na ação de embargos de terceiro, a 
fim de desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel adquirido 
pela embargante. TSTE-ED-RR-155100-26.2004.5.15.0046, SBDI-I, 
rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 5.6.2014. 

EXECUÇÃO Competência da Justiça do 
Trabalho. Execução de contribuição previdenciária. Acordo 
firmado perante Comissão de Conciliação Prévia. Art. 114, IX, da 
CF c/c art. 43, § 6º, Lei n. 8.212/90.  
 
Nos termos do art. 114, IX, da CF c/c o art. 43, § 6º, da Lei n.º 
8.212/91, compete à Justiça do Trabalho executar de ofício as 
contribuições previdenciárias decorrentes do termo de 
conciliação firmado perante Comissão de Conciliação Prévia - 
CCP. Entendeu-se, na hipótese, que o dispositivo constitucional 



www.informativostst.com.br 
facebook.com/informativostst 

Informativos TST organizados por temas 
1º semestre de 2014, atualizado até 01/07/14. 

43 

que assegura a competência desta Justiça Especializada para 
processar e julgar “outras controvérsias decorrentes da relação 
de trabalho” abarca o termo firmado perante a CCP, por se tratar 
de título executivo extrajudicial decorrente da relação de 
trabalho. Ademais, não há falar em incidência do item I da Súmula 
nº 368 do TST, editado em 2005, por não alcançar a controvérsia 
trazida nos autos, que remonta à regra vigente a partir de 2009, 
com a introdução do § 6º no art. 43 da Lei nº 8.212/91 pela Lei nº 
11.491/2009. Com esse posicionamento, a SBDI-I, à unanimidade, 
conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para reformar o acórdão turmário 
que declarara a incompetência da Justiça do Trabalho para 
executar as contribuições previdenciárias advindas de termo 
conciliatório firmado perante a CCP. TST-E-RR-41300-
56.2009.5.09.0096, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, 8.5.2014.

Execução. Competência. Local dos bens 
passíveis de expropriação ou atual domicílio do executado. 
Parágrafo único do art. 475-P do CPC. Aplicação subsidiária ao 
Processo do Trabalho. Impossibilidade. Ausência de omissão na 
CLT. 
 
Existindo previsão expressa no art. 877 da CLT a respeito da 
competência para a execução das decisões judiciais trabalhistas, a 
aplicação subsidiária ao Processo do Trabalho do parágrafo único 
do art. 475-P do CPC, no sentido de se permitir ao exequente optar 
pelo cumprimento da sentença pelo Juízo do local onde se 
encontram bens sujeitos à expropriação ou do atual domicílio do 
executado, implica contrariedade aos princípios da legalidade e do 
devido processo legal e respectiva ofensa ao art. 5º, II e LIV, da CF. 
Com esse entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do 
conflito negativo de competência e, no mérito, por maioria, julgou-
o procedente, declarando a 1ª Vara do Trabalho de Itabaiana/SE 
competente para prosseguir na execução que se processa nos 
autos da reclamação trabalhista. Vencidos os Ministros Cláudio 
Mascarenhas Brandão, Delaíde Miranda Arantes e Douglas Alencar 
Rodrigues. TST-CC-9941-32.2012.5.00.0000, SBDIII,rel. Min. Alberto 
Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 27.5.2014. 

Ação rescisória. 
Execução. Hasta pública. Arrematação judicial. Complementação 
do valor do sinal após o prazo de 24 horas. Violação do art. 888, 
§ 4º, da CLT. Configuração 
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A CLT determina que o arrematante de bem levado à hasta 
pública deve garantir seu lance com sinal correspondente a 20% 
do valor da arrematação. Arrematado o bem, o valor deve ser 
complementado em 24 horas, sob pena de perda do valor do 
sinal em favor da execução, bem como do retorno do bem 
executado à praça ou leilão. Assim sendo, reputa-se violado o art. 
888, § 4º, da CLT, na hipótese em que o pagamento dos 80% 
remanescentes ocorreu mais de um ano após a arrematação, em 
razão de prazo concedido pelo próprio leiloeiro. Com esse 
entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso 
ordinário dos réus, e, no mérito, negou-lhes provimento, 
mantendo, portanto, a decisão do Regional que julgara procedente 
a ação rescisória para desconstituir o acórdão proferido em agravo 
de petição em que homologada a arrematação do bem levado a 
leilão, não obstante o pagamento tenha ocorrido fora do prazo de 
24 horas previsto no art. 888, § 4º, da CLT. TST-RO-219900-
37.2009.5.04.0000, SBDI-II, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, 20.5.2014. 

EXECUÇÃO Hospital Nossa Senhora da 
Conceição S.A. Grupo Hospitalar Conceição. Sociedade de 
economia mista prestadora de serviço público. Atividade sem 
fins lucrativos e em ambiente não concorrencial. Regime de 
execução por precatório. Aplicabilidade do art. 100 da CF. 
 
Aplica-se o regime de execução por precatório, disposto no art. 
100 da CF, ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A, 
integrante do Grupo Hospitalar Conceição, sociedade de 
economia mista prestadora de ações e serviços de saúde, sem 
fins concorrenciais. Conforme o entendimento da Suprema 
Corte exarado no RE nº 580264, em que reconhecida a 
repercussão geral, o Hospital Nossa Senhora da Conceição 
desenvolve atividades que correspondem à própria atuação do 
Estado, sem finalidade lucrativa, gozando, portanto de 
imunidade tributária (art. 150, VI, "a" da CF). Ademais, é apenas 
formalmente uma sociedade de economia mista, pois seu capital 
social é majoritariamente estatal e encontra-se vinculado ao 
Ministério da Saúde com prestação de serviços pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS). Com esse entendimento, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos por divergência 
jurisprudencial e, no mérito, deu-lhes provimento para, 
reformando a decisão recorrida, restabelecer o acórdão do 
Tribunal Regional, o qual determinou que a execução seja 
processada pelo regime de precatório, na forma do art. 100 da CF. 
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TST-E-RR-84500-98.2007.5.04.0007, SBDI-I, rel. Min. Augusto César 
Leite de Carvalho, 8.5.2014.

Hospital Fêmina S.A. Grupo Hospitalar 
Conceição. Sociedade de economia mista prestadora de serviço 
público. Atividade sem fins lucrativos e em ambiente não 
concorrencial. Regime de execução por precatório. Aplicação.  
 
O STF, no julgamento do RE 580264, em que reconhecida a 
repercussão geral, entendeu que as empresas integrantes do 
Grupo Hospitalar Conceição gozam da imunidade tributária 
prevista no art. 150, VI, “a”, da CF, sob os fundamentos de que a 
prestação de ações e serviços de saúde por sociedades de 
economia mista corresponde à própria atuação do Estado, desde 
que a empresa estatal não tenha por finalidade a obtenção de 
lucro e que seu capital social seja majoritariamente estatal. 
Assim, estando consignado na decisão recorrida que o Hospital 
Fêmina S.A. pertence quase que exclusivamente à União (que 
detém 99,99% do capital social do Grupo Hospitalar Conceição), 
que integra a estrutura organizacional do Ministério da Saúde e 
que presta serviços exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde – 
SUS e não obtém lucro, constata-se que as atividades 
desenvolvidas pelo referido hospital equiparam-se à atuação direta 
do Estado, razão pela qual a ele deve ser aplicado o regime de 
execução por precatório, disposto no art. 100 da CF. Com esse 
entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 
interpostos pelo reclamado, por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para, restabelecendo a decisão do 
Regional, determinar que a execução da decisão seja processada 
pelo regime de precatório. Ressalvou entendimento o Ministro 
João Oreste Dalazen. TST-E-RR-131900-90.2007.5.04.0013, SBDI-I, 
rel. Min. Brito Pereira, 6.2.2014. 

Ação rescisória. Incompetência do 
Juízo da execução trabalhista para, de forma incidental, 
reconhecer a fraude contra credores. Necessidade de 
ajuizamento de ação própria. Violação dos arts. 114 da CF, 159 e 
161 do CC.  
 

Nos termos do art. 161 do CC, o reconhecimento da fraude 
contra credores pressupõe o ajuizamento de ação revocatória, 
de modo que o Juízo da execução trabalhista não tem 
competência para, de forma incidental, declarar a nulidade do 
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negócio jurídico que reduziu o devedor à insolvência. Com esses 
fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso 
ordinário e deu-lhe provimento para, reconhecendo a violação 
literal dos arts. 114 da CF, 159 e 161 do CC, julgar procedente o 
pedido de corte rescisório e, em juízo rescisório, negar provimento 
ao agravo de petição interposto pela exequente, mantendo a 
decisão que indeferira a penhora de bens transferidos antes do 
ajuizamento da reclamação trabalhista. TST-RO-
322000.63.2010.5.03.0000, SBDI-II, rel. Min. Emmanoel Pereira, 
4.2.2014. 
 
 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

 

 Ação de indenização ajuizada na Justiça comum 
antes da EC 45/04. Honorários advocatícios. Mera sucumbência. 
Violação do art. 20 do CPC. Aplicação da Súmula nº 83 do TST. 
Decisão rescindenda anterior à edição da Orientação 
Jurisprudencial nº 421 da SBDI-I. 
 
No caso em que a decisão rescindenda foi prolata em data anterior 
à edição da Orientação Jurisprudencial nº 421 da SBDI-I, segundo a 
qual são devidos honorários advocatícios por mera sucumbência 
na hipótese de a ação de indenização decorrente de acidente de 
trabalho ter sido ajuizada na Justiça comum antes da Emenda 
Constitucional n.º 45/04, mostra-se inviável o exame da violação 
do caput do art. 20 do CPC, em razão do óbice contido na Súmula 
nº 83 do TST. Ressalte-se que o fato de à época da prolação da 
decisão que se pretende rescindir já estar em vigor a Instrução 
Normativa nº 27/05 não afasta a incidência da Súmula nº 83 do 
TST, pois esta, explicitamente, se refere à inclusão da matéria em 
verbete jurisprudencial e não em instrução normativa. Ademais, 
não obstante o exame da indenização por acidente de trabalho 
atrair a aplicação de normas previstas no Direito Civil, é inegável 
que, no caso concreto, a lide decorre de relação de emprego, 
sendo, portanto, inaplicável o princípio da mera sucumbência 
previsto no art. 5.º da IN nº 27/05. Com esses fundamentos, a 
SBDI-II, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso 
ordinário, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento. 
Vencidos os Ministros Hugo Carlos Scheuermann, relator, e 
Cláudio Mascarenhas Brandão. TST-RO-7381-97.2011.5.02.0000, 
SBDI-II, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, red. p/ acórdão Min. 
Emmanoel Pereira, 13.5.2014. 
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Créditos trabalhistas. Precatório. Retenção de honorários 
advocatícios. Ausência do contrato de honorários. Ilegalidade. 
Art. 22, § 4º, do Estatuto da OAB. 
  
À luz do art. 22, §4º, do Estatuto da OAB, mostra-se ilegal a 
retenção de honorários advocatícios sobre créditos trabalhistas 
em precatório quando não houver comprovação inequívoca do 
contrato de honorários firmado entre as partes. No caso em tela, 
após a liberação dos créditos trabalhistas de todos os exequentes 
por alvarás, dois deles não foram localizados, razão pela qual os 
patronos devolveram ao juízo o valor do crédito, mas retiveram 
quantia correspondente aos honorários advocatícios e às despesas. 
O TRT considerou ilegítima a retenção, ao argumento de que o 
montante deduzido pelo causídico não faz parte do título 
exequendo, tendo sido alvo de suposto acordo verbal entre as 
partes, de modo que não pode o advogado, por si só, decidir o 
valor que lhe corresponde. Com esses fundamentos, o Órgão 
especial, por unanimidade, negou provimento ao recurso 
ordinário, mantendo a decisão que determinara a imediata 
devolução dos valores retidos, sob pena de penhora. TST-RO-
226400-86.1991.5.17.0001, Órgão Especial, rel. Min. Hugo Carlos 
Scheuermann, 7.4.2014. 
 
MANDADO DE SEGURANÇA 

 
EXECUÇÃO Mandado de segurança. 

Cabimento. Ordem de bloqueio em conta salário via sistema 
BacenJud. Exceção de pré-executividade rejeitada. Decadência. 
Termo inicial. Orientação Jurisprudencial nº 127 da SBDI-II. 
 
Ausente recurso capaz de estancar de imediato os efeitos do ato 
impugnado, é cabível a impetração de mandado de segurança em 
face de decisão que rejeita exceção de pré-executividade manejada 
contra ordem judicial que determinou o bloqueio de valores em 
conta salário via sistema BacenJud, devendo o prazo decadencial 
de cento e vinte dias ser contado a partir da decisão que primeiro 
fixou a tese combatida, nos termos da Orientação Jurisprudencial 
nº 127 da SBDI-II. Assim, tendo em conta que, no caso concreto, a 
impetrante teve ciência do bloqueio antes do pronunciamento do 
juízo a respeito da exceção de pré-executividade, e que a rejeição 
desta apenas ratificou a ordem anterior de constrição, tem-se que 
o prazo decadencial da ação mandamental deve ser contado a 
partir da determinação judicial de bloqueio e não do julgamento 
do incidente. Com esses fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, 
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conheceu do recurso ordinário da impetrante e, no mérito, por 
maioria, negou-lhes provimento, mantendo a decadência declarada 
na origem. Vencidos os Ministros Hugo Carlos Scheuermann, 
relator, e Antonio José de Barros Levenhagen, que davam 
provimento ao recurso para afastar a decadência ao fundamento 
de que apenas após o pronunciamento do juízo a respeito da 
exceção de pré-executividade firmou-se a tese ora hostilizada. TST-
RO-3352-79.2011.5.10.0000, SBDI-II, rel. Min. Hugo Carlos 
Scheuermann, red. p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 
10.6.2014. 

 Mandado de segurança. 
Execução. Ato judicial que determina a transferência de saldo 
remanescente para a satisfação de execução pendente em outro 
juízo. Violação de direito líquido e certo. Excesso de penhora. 
Não configuração. 
 
É legal o ato judicial que determina a transferência de numerário 
excedente ao valor da condenação para satisfação de outra 
execução pendente em juízo diverso do executante. No caso, 
prevaleceu o entendimento de que é dever do magistrado velar 
pelo rápido andamento das causas e pela efetividade da decisão 
judicial (art. 125, II, do CPC), bem assim colaborar com as demais 
autoridades judiciárias a fim de viabilizar o atendimento do 
princípio constitucional da razoável duração do processo. 
Ademais, não há direito líquido e certo da impetrante em se eximir 
do cumprimento de obrigação imposta por sentença transitada em 
julgado, quando verificada a existência de quantia disponível à 
constrição. De outra sorte, não restou configurado excesso de 
penhora, visto que o saldo remanescente não fora retido pelo juiz 
executante, mas transferido para satisfazer execução pendente em 
outra unidade judiciária, não tendo a executada impugnado o valor 
da penhora em momento oportuno. Nesse contexto, a SBDI-II, à 
unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, por 
maioria, negou-lhe provimento. Vencidos os Ministros Emmanoel 
Pereira, relator, Hugo Carlos Scheuermann e Ives Gandra da Silva 
Martins Filho, que davam provimento ao recurso ordinário para 
conceder a segurança pretendida, determinando a devolução dos 
valores constritos em excesso de penhora pela autoridade coatora. 
TST-RO-23100-50.2010.5.13.0000, SBDI-II, rel. Min. Emmanoel 
Pereira, red. p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 
25.3.2013. 
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 Mandado de segurança. Pedido 
de antecipação de tutela. Reintegração com base em estabilidade 
acidentária. Indeferimento sem o exame da existência ou não 
dos requisitos previstos no art. 273 do CPC. Violação de direito 
líquido e certo. Não incidência da Súmula nº 418 do TST. 
  
O ato judicial que indefere antecipação de tutela para reintegração 
de empregado, requerida com base em estabilidade acidentária, 
sem examinar os requisitos previstos no art. 273 do CPC, mas ao 
fundamento de que não se aplica o instituto da tutela antecipada 
nas causas que envolvam doença ocupacional, por ser 
indispensável a realização de perícia médica, viola direito líquido e 
certo tutelável pela via de mandado de segurança, justificando-se a 
não incidência, nessa hipótese, da Súmula nº 418 do TST. No caso 
concreto, o Juízo de primeiro grau assentou que qualquer 
reclamação trabalhista envolvendo alegação de doença 
ocupacional demanda perícia médica e que, por isso, a análise de 
pedido de tutela antecipada só poderia ocorrer após a instrução. 
Assim, deixou de verificar se havia ou não a verossimilhança da 
alegação da reclamante acerca da existência de doença 
ocupacional, e se, de fato, houve concessão do auxílio-doença 
acidentário e se ele estava em curso no momento da cessação das 
atividades laborais, violando, portanto, o direito do impetrante de 
ter o pedido de antecipação de tutela deferido ou indeferido a 
partir da análise das provas apresentadas na reclamação 
trabalhista. Nesse contexto, a SBDI-II, à unanimidade, conheceu do 
recurso ordinário do litisconsorte passivo, e, no mérito, deu-lhe 
provimento parcial para conceder parcialmente a segurança, a fim 
de determinar à autoridade coatora que examine as provas até 
então produzidas na reclamação trabalhista e se pronuncie sobre a 
concessão ou não da tutela antecipada, fundamentando 
ostensivamente os fatos e as razões de direito que embasam seu 
livre convencimento motivado acerca da demonstração, ou não, 
pela reclamante, da verossimilhança da alegação. TST-RO-779-
09.2011.5.05.0000, SBDI-II, rel. Min. Emmanoel Pereira, 18.3.2014. 

Mandado de segurança. Atos judiciais 
praticados em processos diferentes, com distinto teor e 
autoridades coatoras diversas. Incabível. 
 
Dada a natureza especial do mandado de segurança, que requer 
apreciação individualizada do ato coator, é incabível a impetração 
de um único mandamus para atacar atos judiciais praticados em 
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processos diferentes, com distinto teor e autoridades coatoras 
diversas. No caso, a ação mandamental fora ajuizada por 
Guardiões Vigilância Ltda. e Linaldo Pereira contra decisões da 1ª, 
2ª, 3ª, 5ª, 7ª, 9ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª Varas do Trabalho do Recife/PE 
e da 1ª Vara do Trabalho de Ipojuca/PE, proferidas nos autos de 
diversas reclamações trabalhistas em que consta como parte a 
empresa Rio Forte Serviços Técnicos S.A., e que incluíram os 
impetrantes no cadastro do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas – BNDT. Com esse entendimento, a SBDI-II, por 
unanimidade, de ofício, extinguiu o processo, sem resolução do 
mérito, com fundamento no inciso IV do art. 267 do CPC. TST-RO-
395-82.2012.5.06.0000, SBDI-II, rel. Min. Hugo Carlos 
Scheuermann, 25.2.2014. 
 
 
PRECATÓRIOS. 

 

Município. Precatório. 
Opção pelo regime especial de pagamento. Redução do 
percentual de comprometimento da receita líquida oriunda do 
Fundo de Participação dos Municípios. Impossibilidade. Critérios 
legais vinculantes. 
 
A estipulação do percentual de comprometimento da receita 
líquida oriunda do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 
ofertada para pagamento de precatórios em razão da opção pelo 
regime especial (art. 97 do ADCT e Resolução nº 115/2010 do CNJ) 
segue critérios legais vinculantes. Assim sendo, não há margem 
para que a autoridade gestora da conta especial de precatórios 
trabalhistas defira requerimento de redução do percentual do 
FPM destinado ao regime especial de precatórios, ainda que o 
Município alegue dificuldades financeiras, prejuízo à 
coletividade e comprometimento dos serviços públicos. Com 
esse entendimento, o Órgão Especial, por maioria, conheceu do 
recurso ordinário interposto pelo Município de São Raimundo 
Nonato, e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo, 
consequentemente, a decisão monocrática do Presidente do TRT 
da 22ª Região que indeferira a redução do repasse de 7% do Fundo 
de Participação dos Municípios destinado ao pagamento das 
dívidas judiciais trabalhistas. Vencidos os Ministros Renato de 
Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Walmir Oliveira 
da Costa e Augusto César Leite de Carvalho, os quais não 
conheciam do recurso ordinário, por incabível, eis que não se trata 
de precatório em concreto, mas de um plano de disponibilização 
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de recursos para viabilizar o montante dos precatórios 
processados pelo Tribunal Regional, hipótese não abarcada pelo 
art. 69 do RITST. TST-RO-46-69.2011.5.22.0000, Órgão Especial, 
rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 5.5.2014. 
 
 
PROCESSO ELETRÔNICO 

 

Peticionamento por meio eletrônico (E-DOC). 
Sistema indisponível na data do termo final do prazo recursal. 
Comprovação da indisponibilidade mediante prova documental 
superveniente. Possibilidade. Incidência do item III da Súmula nº 
385 do TST. 
 
Deve a Turma examinar, sob pena de cerceio do direito de 
defesa da parte, a prova de indisponibilidade do sistema de 
peticionamento eletrônico (E-DOC), apresentada em momento 
processual subsequente àquele em que o sistema ficou 
inoperante. Na hipótese, ante a decretação da intempestividade 
dos embargos declaratórios opostos pelo sistema E-DOC um dia 
após o termo final do prazo, e também protocolados no âmbito do 
TST no primeiro dia útil seguinte, a parte opôs novos declaratórios 
com a informação e a juntada do boletim de indisponibilidade do 
sistema ocorrida no último dia do prazo recursal. Assim, não 
tendo o órgão do Judiciário certificado nos autos a inoperância do 
sistema, tal como se procede no caso de feriado forense, deve o 
julgador reanalisar os requisitos inerentes ao prazo recursal, em 
face da apresentação de prova documental superveniente em 
sede de embargos de declaração, conforme preconiza o item III 
da Súmula nº 385 do TST. Com esse entendimento, a SBDI-I, à 
unanimidade, conheceu do recurso de embargos interposto pelo 
reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhe 
provimento para determinar o retorno dos autos à Turma de 
origem, para que prossiga no exame dos primeiros embargos de 
declaração, afastada a intempestividade. TST-E-ED-ED-RR-1940-
61.2010.5.06.0000, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, 3.4.2014. 
 

 

Recurso interposto via e-DOC. Ausência das folhas que trazem a 
identificação e a assinatura do advogado. Regularidade. 
Assinatura digital. 
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No peticionamento eletrônico (e-DOC) o próprio sistema atesta a 
assinatura digital, de modo que não pode ser tido por inexistente 
ou apócrifo o recurso em que ausentes as folhas que normalmente 
trazem a identificação e assinatura do advogado (folha de rosto e 
última lauda). Outrossim, a ausência dessas folhas não impede o 
conhecimento do recurso se da sua leitura for possível identificar 
os vícios que a parte indica. Por fim, não se consideram 
extemporâneos os embargos de declaração opostos fora do 
quinquídio legal se o objetivo da petição era apenas alertar o 
Tribunal da incompletude dos primeiros declaratórios. Com esse 
entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos 
interpostos pelo reclamante por divergência jurisprudencial, e, no 
mérito, deu-lhes provimento para afastar a irregularidade de 
representação, excluir da condenação a multa de 1% sobre o valor 
da causa e determinar o retorno dos autos à turma para que 
examine os embargos de declaração como entender de direito. 
TST-E-ED-RR-177500-51.2005.5.01.0058, SBDI-I, rel. Min. Alexandre 
de Souza Agra Belmonte, 27.2.2014. 
 
RECURSOS – TEORIA GERAL 

 

Prazo recursal. Marco 
inicial. Designação de nova audiência de prolação de sentença. 
Necessidade de intimação das partes. Inaplicabilidade da Súmula 
nº 197 do TST. 
 
Não se aplica a diretriz constante da Súmula nº 197 do TST à 
hipótese em que adiada a audiência anteriormente fixada para a 
prolação da sentença, e, designada outra data, não houve a 
intimação das partes da efetiva publicação, conforme 
determinação do juízo na ata de redesignação da audiência. Assim, 
conta-se o prazo recursal a partir da notificação da publicação da 
sentença, e não da própria publicação. In casu, ressaltou-se que as 
partes, não obstante estivessem cientificadas da primeira data 
para a prolação da sentença, não foram intimadas e tampouco 
comunicadas da designação da nova data fixada pelo juiz, que, 
inclusive, consciente da falha, conforme seu próprio relato, 
reconheceu a necessidade de intimação das partes quando da 
efetiva publicação da sentença. Com esse entendimento, a SBDI-I, 
por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes 
provimento para, afastada a intempestividade do recurso ordinário 
do empregado, determinar o retorno dos autos ao TRT de origem, 
para que prossiga no julgamento do apelo. TST-E-ED-RR-95900-
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90.2005.5.09.0670, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, 15.5.2014. 

Embargos interpostos em face de acórdão proferido pela SBDI-II 
em julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança. 
Erro grosseiro. Não cabimento.   
 
Configura-se erro grosseiro, inviabilizando a incidência do 
princípio da fungibilidade recursal, a interposição de embargos 
em face de acórdão proferido pela Subseção II Especializada em 
Dissídios Individuais em julgamento de recurso ordinário no 
mandado de segurança, porquanto não inserida dentre as 
hipóteses de cabimento elencadas no art. 894 da CLT. Com esses 
fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, não conheceu dos 
embargos. TST-RO-2418-83.2011.5.15.0000, SBDI-II, rel. Min. 
Emmanoel Pereira, 29.4.2014.  

Erro na indicação do nome 
da parte. Ausência de prejuízo à parte contrária. Existência de 
outros elementos de identificação. Erro material. Configuração.  
 
Não há falar em ilegitimidade recursal na hipótese em que o erro 
na indicação do nome da parte recorrente não causou prejuízo à 
parte adversa (art. 794, CLT), nem impediu a análise do recurso de 
revista, eis que o feito pode ser identificado por outros elementos 
constantes dos autos, corretamente nominados. Na hipótese, não 
obstante tenha constado na folha de rosto e nas razões do apelo o 
nome da empresa JBS S/A, as circunstâncias e os elementos dos 
autos (número do processo, nome do reclamante, comprovante de 
depósito recursal e guia GRU Judicial) permitiam apreender que o 
correto nome da recorrente era S/A Fábrica de Produtos 
Alimentícios Vigor. Com esse entendimento, e vislumbrando a 
ocorrência, tão somente, de erro material, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por 
maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Lelio 
Bentes Corrêa, Aloysio Corrêa da Veiga e Antonio José de Barros 
Levenhagen, que davam provimento aos embargos para 
restabelecer a decisão do Regional, a qual denegara seguimento ao 
recurso de revista por ilegitimidade recursal da JBS S/A. TST-E-RR-
652000-90.2009.5.09.0662, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de 
Carvalho, 10.4.2014. 
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 Recurso. Transmissão 
via fac-símile. Absoluta coincidência com os originais juntados 
aos autos. Desnecessidade. Trechos suprimidos irrelevantes à 
compreensão da controvérsia. 
 
É válida a interposição de recurso sem que haja absoluta 
coincidência entre a petição encaminhada por fac-símile e os 
originais juntados aos autos, desde que os defeitos de transmissão 
identificados no fax não se mostrem relevantes para a apreensão 
da controvérsia. No caso concreto, das dez laudas do recurso, 
cinco não contêm ora uma linha, ora duas linhas, e não constam, 
na penúltima página, três linhas correspondentes a uma 
transcrição de aresto do STJ, sem utilidade para o deslinde da 
questão. Na hipótese, prevaleceu o entendimento de que atribuir à 
parte os encargos decorrentes de problemas na transmissão, 
quando os pequenos trechos suprimidos não impedem a correta 
compreensão da controvérsia, implicaria exacerbação da forma, 
conduta incompatível com a atual sistemática processual. Assim, a 
SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamante antes da vigência da Lei n 11.496/2007, por violação 
do art. 5º, LV, da CF, e, no mérito, deu-lhes provimento para, 
decretando a nulidade de atos decisórios, determinar o retorno 
dos autos à turma de origem, a fim de que proceda a novo 
julgamento do recurso de revista do empregado, publicando-se a 
intimação do reclamante para a respectiva sessão de julgamento. 
Vencidos os Ministros Brito Pereira, Ives Gandra Martins Filho, 
Renato de Lacerda Paiva, Aloysio Corrêa da Veiga e Dora Maria da 
Costa, que não conheciam do recurso. TST-E-RR-1141900-
23.2002.5.02.0900, SBDI-I, rel. Min. Lelio Bentes Côrrea, 20.3.2014. 
 
RECURSOS – EM ESPÉCIE 

 

 Agravo de Instrumento. Ausência 
de traslado da intimação pessoal da União. Presença de 
elementos que possibilitam inferir a tempestividade do recurso. 
Orientação Jurisprudencial Transitória nº 18 da SBDI-I, parte 
final. 
  
Embora a certidão de intimação pessoal da União constitua peça 
essencial para a regular formação do instrumento de agravo, sua 
ausência pode ser relevada quando presentes nos autos outros 
elementos que possibilitem inferir a tempestividade do apelo. 
No caso, constou do despacho de admissibilidade do recurso de 
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revista a data da publicação da decisão recorrida (13.5.2010) e do 
protocolo do recurso (18.5.2010). Tais elementos permitiram 
concluir que, mesmo na hipótese de se considerar a data da 
intimação pessoal a mesma em que ocorreu a publicação do 
acórdão, o recurso estava tempestivo porque interposto no 
prazo de oito dias contado em dobro. Ressaltou-se, ademais, que 
ainda que a intimação pessoal tenha ocorrido antes da 
publicação do acórdão, não há falar em intempestividade porque 
a decisão colegiada só produz efeitos após a publicação e 
porque a referida intimação é um privilégio que não pode ser 
utilizado em prejuízo do ente público. Com esses fundamentos, a 
SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pela 
União por contrariedade à Orientação Jurisprudencial Transitória 
nº 18 da SBDI-I, e, no mérito, deu-lhes provimento para determinar 
o retorno dos autos à Turma, a fim de que prossiga no exame do 
agravo de instrumento como entender de direito. TST-E-Ag-AIRR-
1504-21.2010.5.09.0000, SBDI-I, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 
8.5.2014.

 Embargos de declaração. Desistência. 
Interrupção do prazo para interposição de outros recursos. 
Recontagem do prazo a partir da ciência da homologação da 
desistência. 
  
A oposição de embargos de declaração tempestivos e regulares 
interrompe o prazo para interposição de outro recurso, ainda que 
haja a posterior desistência dos declaratórios, devendo o prazo ser 
recontado a partir da ciência, pela parte contrária, da homologação 
da desistência. Com base nesse entendimento, a SBDI-I decidiu, por 
unanimidade, conhecer dos embargos interpostos pela reclamada, 
por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, dar-lhes 
provimento para, afastada a intempestividade, determinar o 
retorno dos autos ao TRT de origem a fim de que julgue o recurso 
ordinário, como entender de direito. Vencidos os Ministros Dora 
Maria da Costa, relatora, e Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, os 
quais negavam provimento ao apelo ao fundamento de que os 
embargos de declaração deixam de existir quando a parte dele 
desiste, não podendo, portanto, produzir qualquer efeito jurídico, 
inclusive a interrupção do prazo para a interposição de outros 
recursos. TST-E-RR-223200-17.2009.5.12.0054, SBDI-I, rel. Min. 
Dora Maria da Costa, red. p/ acórdão Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 
27.3.2014. 
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Embargos. Conhecimento. Má 
aplicação de súmula ou orientação jurisprudencial cancelada ou 
com redação modificada, mas vigente à época da interposição 
do recurso. Possibilidade. 
 
É possível o conhecimento de embargos pela tese de contrariedade 
por má aplicação de súmula ou orientação jurisprudencial já 
cancelada ou com redação modificada, mas que se encontrava 
vigente à época da interposição do recurso. Assim, havendo 
demonstração de contrariedade à redação do verbete então 
vigente, considera-se configurada a divergência jurisprudencial. No 
caso concreto, entendeu-se contrariada a diretriz da Súmula nº 
277 do TST porque consignado, pelo Tribunal Regional, que o 
direito vindicado estava previsto em regulamento interno da 
empresa e não em instrumento normativo, o que afasta a aplicação 
do referido verbete à hipótese. Com esse entendimento, a SBDI-I, 
por unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pelo 
reclamante, por divergência jurisprudencial, diante da má 
aplicação da Súmula nº 277 do TST, consoante redação anterior do 
verbete, e, no mérito, deu-lhes provimento para determinar o 
retorno dos autos à Turma, a fim de que prossiga na apreciação 
das outras teses apresentadas no recurso de revista patronal, 
como entender de direito. Ressalvaram entendimento os Ministros 
Aloysio Corrêa da Veiga, José Roberto Freire Pimenta e Alexandre 
de Souza Agra Belmonte. TST-E-ED-RR-563100-38.2007.5.09.0069, 
SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 27.03.2014. 

 Embargos. Art. 894, II, da CLT. Divergência 
jurisprudencial. Confronto com tese constante na ementa 
transcrita no corpo do acórdão trazido à cotejo. Impossibilidade. 
 
Na hipótese em que o aresto trazido à cotejo não preenche os 
requisitos da Súmula nº 337, itens I, “a” e IV, “c”, do TST, não é 
possível conhecer dos embargos por divergência jurisprudencial 
com as ementas transcritas no corpo do precedente apresentado 
ao confronto que estejam de acordo com os preceitos da referida 
súmula. Entendeu-se, na hipótese, que o defeito formal do julgado 
indicado à comprovação da divergência jurisprudencial 
justificadora do apelo contamina todo o seu texto, inclusive os 
arestos constantes em seu interior. Com esse posicionamento, a 
SBDI-I, por maioria, não conheceu dos embargos do reclamante. 
Vencido o Ministro Augusto César Leite de Carvalho que, citando o 
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precedente TST-E-ED-RR-6575100-92.2002.5.01.0900, conhecia dos 
embargos por divergência jurisprudencial. TST-E-ED-RR-39400-
88.2009.5.03.0004, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, 27.2.2014. 
 
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

 

 Sindicato. Substituição processual de um 
único empregado. Legitimidade ativa. Direitos individuais 
homogêneos. 
 
Na hipótese em que o objeto da ação diz respeito a direitos 
individuais homogêneos da categoria (intervalo intrajornada, horas 
in itinere e diferenças salariais), há de se reconhecer, nos termos 
do art. 8º, III, da CF, a ampla legitimidade do sindicato para atuar 
na condição de substituto processual, ainda que o substituído seja 
um único empregado. A ilegitimidade ativa do sindicato ocorrerá 
apenas no caso em que o julgador entender necessária a oitiva do 
empregado substituído, situação em que restaria configurado o 
interesse individual. Com esse entendimento, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pela reclamada, 
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhes 
provimento. Ressalvaram entendimento os Ministros Renato de 
Lacerda Paiva e Augusto César Leite de Carvalho. TST-E-RR-1204-
21.2010.5.03.0099, SBDI-I, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 
13.3.2014. 
 
TEORIA GERAL DO PROCESSO 

 
Irregularidade de representação. Questão não 

impugnada na primeira oportunidade. Arguição apenas quando 
a parte a quem socorre a irregularidade se tornou sucumbente. 
Preclusão. Configuração. Art. 245 do CPC. 
 
As alegações relacionadas ao exame de pressupostos 
extrínsecos processuais, por serem matéria de ordem pública, 
não estão sujeitas à preclusão, devendo ser examinadas de 
ofício pelo julgador. Todavia, nos termos do art. 245 do CPC, se 
a parte a quem socorre a irregularidade deixa de indica-la na 
primeira oportunidade que falar nos autos, entende-se que anuiu 
com seu conteúdo, não podendo argui-la apenas quando 
sucumbente em sua pretensão. Na hipótese, trata-se de vício 
decorrente da ausência de autenticação da procuração 
outorgada aos advogados das reclamadas juntada com a 
contestação, o qual não foi alegado pelo reclamante perante a 
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Vara do Trabalho, mas apenas em sede de embargos de 
declaração ao recurso ordinário, quando não mais possível à 
parte adversa sanar o vício, conforme disposto art. 13 do CPC. 
Com esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos 
embargos interpostos pelo reclamante, por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento, 
mantendo a decisão da Turma por fundamento diverso. TST-E-ED-
RR-98500-35.2005.5.01.0047, SBDI-I, rel. Min. Aloysio Corrêa da 
Veiga, 5.6.2014. 
 
 


