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INFORMATIVO Nº 195
TST - COMENTADO

Período: 17 de abril a 17 de maio de 2019

ÓRGÃO ESPECIAL

Mandado de segurança. Concurso público para provimento do quadro permanente de 
pessoal do TST. Indeferimento do enquadramento do impetrante como negro. Comissão 

instituída em edital. Critérios de fenotipia. Ilegalidade ou abusividade não configuradas.

O Órgão Especial, por maioria, denegou a segurança pleiteada por candidato do concurso 
público para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do TST que teve o 
seu enquadramento como pessoa negra não reconhecido. 

(TST. Órgão Especial. MS 1000530-35.2018.5.00.000, rel Min. Emmanoel Pereira, julgado em 
06.05.2019, Informativo TST nº 195).

Qual foi o caso analisado pelo TST?

O caso diz respeito a mandado de segurança contra o indeferimento do enquadramento, como 
negro, de um candidato ao concurso público para provimento do quadro permanente de pes-
soal do TST, pela comissão instituída pelo edital do certame. 

Mandado de segurança

O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina a proteger direito líquido e 
certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições 
do Poder Público. É um direito fundamental previstos no artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 
e na Lei nº 12.016, de 2009. 

Espécies de mandado de segurança

O mandado de segurança pode ser: (a) repressivo, quando já tiver ocorrido a violação a direito 
líquido e certo; ou (b) preventivo, nas hipóteses em que o impetrante possua o justo receio de 
sofrer violação a direito líquido e certo seu. É importante registrar, contudo, que o mandado de 
segurança não se presta à obtenção de uma sentença genérica, aplicável a eventos futuros cuja 
ocorrência é incerta (OJ 144 da SDI-II do TST). 
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Prazo para impetração

O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte) dias, consoante o 
artigo 23 da Lei nº 12.016, de 2009. 

Na contagem para o prazo decadencial para ajuizamento do mandado de segurança, o efetivo 
ato coator é o primeiro em que se firmou a tese hostilizada e não aquele que a ratificou (OJ 127 
da SDI-II do TST). 

Ademais, é relevante destacar, quanto aos atos omissivos, que a inércia da autoridade coatora 
não deflagra o início do prazo decadencial, ressalvada a hipótese de haver prazo previsto 
legalmente para a prática do ato, em que o prazo decadencial se inicia com o seu termo final. 

Cabimento do mandado de segurança

O artigo 5º da Lei nº  12.069, de 2009, prevê hipóteses legais em que não é cabível o mandado 
de segurança: (a) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução; (b) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo; e (c) de decisão transitada em julgado. 

A jurisprudência do TST estabelece algumas hipóteses em que também não é admitido tal re-
médio constitucional: (a) de decisão judicial transitada em julgado (Súmula 33 do TST); (b) após 
o esgotamento de todas as vias recursais existentes (OJ 99 da SDI-II do TST); (c) contra decisão 
judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido (OJ 92 da 
SDI-II do TST); (d) de antecipação de tutela concedida na sentença (Súmula 414 do TST); (e) 
para impugnar despacho que acolhe ou indefere liminar em outro mandado de segurança (OJ 
140 da SDI-I do TST); (f) para pleitear a desconstituição de penhora, após ajuizados os embar-
gos de terceiro (OJ 54 da SDI-I do TST); e (g) contra sentença homologatória de adjudicação (OJ 
66 da SDI-I do TST).

Competência da Justiça do Trabalho para julgar o mandado de segurança

A Justiça do Trabalho tem competência material para o julgamento de mandados de segurança 
por força do artigo 114, inciso IV, da Constituição. 

Em relação à competência funcional, ela será: (a) das Varas do Trabalho quando o ato 
impugnado é de autoridade que não faça parte do Judiciário trabalhista; (b) dos Tribunais 
Regionais do Trabalho, quando o ato for de Juízes do Trabalho ou dos próprios membros do 
TRT; e (c) do Tribunal Superior do Trabalho, quando o ato impugnado é dos Ministros do TST. 
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Autoridade Coatora Competência

Fora da Justiça do Trabalho Vara do Trabalho

Juiz do Trabalho TRT

TRT TRT

TST TST

A competência territorial será da sede funcional da autoridade coatora.

E por que o mandado de segurança foi julgado pelo Órgão Especial?

A competência do Órgão Especial do TST para julgamento da presente decorre do artigo 76, 
inciso I, “b”, do Regimento Interno daquele Tribunal.

Entendi. Mas o que o Tribunal decidiu? Houve ilegalidade ou abuso de direito na conduta da 
comissão do concurso?

NÃO! Para o TST, não houve ilegalidade ou abusividade no ato de indeferimento de 
enquadramento.

O edital do certame estabeleceu que seria considerado negro o candidato que assim fosse 
reconhecido por pelo menos um dos três membros da comissão avaliadora instituída. Todavia, 
com base em critérios de fenotipia, a referida comissão indeferiu a pretensão do impetrante.

Não se vislumbrou qualquer ilegalidade ou abusividade no ato impugnado, pois a previsão 
editalícia está em conformidade com a tese firmada na ADC 41 que, além da autodeclaração, 
legitimou a avaliação do fenótipo dos candidatos por comissão designada para esse fim. 

Se o candidato tivesse juntado fotos, registros ou outros documentos referentes a outros 
concursos, essa conclusão seria suficiente para reverter a decisão?

NÃO! O TST, na esteira da Portaria Normativa nº 4, de 2018, do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão, que, ao regulamentar o procedimento de heteroidentificação 
complementar à autodeclaração, estabelece que o fenótipo dos candidatos será aferido ao 
tempo do comparecimento perante à respectiva comissão, entendeu que não devem ser aceitos 
registros, documentos, imagens ou certidões referentes a confirmações obtidas em outros 
concursos públicos.
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Assim, o mandado de segurança instruído com fotos previamente selecionadas pelo candida-
to não é capaz de desconstituir a avaliação realizada pela comissão, devendo a parte se valer 
da ação ordinária, com ampla dilação probatória, para perquirir seu enquadramento na Lei nº 
12.990, de 2014.

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, José Roberto Freire Pimenta, Luiz José Dezena da Silva e Douglas Alencar 
Rodrigues.

Como foi veiculado no informativo?

Mandado de segurança. Concurso público para provimento do quadro permanente de pessoal 
do TST. Indeferimento do enquadramento do impetrante como negro. Comissão instituída em 
edital. Critérios de fenotipia. Ilegalidade ou abusividade não configuradas. 

O Órgão Especial, por maioria, denegou a segurança pleiteada por candidato do concurso pú-
blico para provimento de cargos do quadro permanente de pessoal do TST que teve o seu en-
quadramento como pessoa negra não reconhecido. O edital do certame estabeleceu que seria 
considerado negro o candidato que assim fosse reconhecido por pelo menos um dos três mem-
bros da comissão avaliadora instituída. Todavia, com base em critérios de fenotipia, a referida 
comissão indeferiu a pretensão do impetrante. No caso, não se vislumbrou qualquer ilegali-
dade ou abusividade no ato impugnado, pois a previsão editalícia está em conformidade com 
a tese firmada na ADC 41 que, além da autodeclaração, legitimou a avaliação do fenótipo dos 
candidatos por comissão designada para esse fim. Ademais, a Portaria Normativa nº 4/2018 do 
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, ao regulamentar o procedimento de 
heteroidentificação complementar à autodeclaração, estabelece que o fenótipo dos candidatos 
será aferido ao tempo do comparecimento perante à respectiva comissão, não se aceitando 
registros, documentos, imagens ou certidões referentes a confirmações obtidas em outros con-
cursos públicos. Assim, o mandado de segurança instruído com fotos previamente seleciona-
das pelo candidato não é capaz de desconstituir a avaliação realizada pela comissão, devendo 
a parte se valer da ação ordinária, com ampla dilação probatória, para perquirir seu enquadra-
mento na Lei nº 12.990/2014. Vencidos os Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, Alberto Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira, José Roberto Freire Pimenta, Luiz José Dezena da Silva e Douglas 
Alencar Rodrigues. TST-MS-1000530-35.2018.5.00.0000, Órgão Especial, rel. Min. Emmanoel Pe-
reira, 6.5.2019
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SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

Ação civil pública. Descumprimento da legislação trabalhista. 
Dano moral coletivo. Configuração.

A sistemática inobservância de normas trabalhistas, oriunda de irregularidades praticadas 
pelo empregador, transgride valores fundamentais à própria coletividade, dando ensejo à 
reparação por dano moral coletivo, independentemente da demonstração efetiva do dano. 

(TST. SBDI-I. E-ED-ED-ARR 3224600-55.2006.5.111.0019, rel Min. Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, julgado em 09.05.2019, Informativo TST nº 195).

O que é a ação civil pública?

“A ação civil pública tem como objeto a defesa de todas as espécies de direitos ou interesses 
metaindividuais e a consequente postulação de condenação do ofensor no pagamento de uma 
indenização e/ou para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”1.

No Brasil, a ação civil pública é disciplinada, majoritariamente, pela Lei nº 7.347, de 1985.

Hipóteses de cabimento da ação civil pública

O artigo 1º da Lei nº 7.347, de 1985, estabelece que a ação civil pública terá por objeto a res-
ponsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio-ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, à ordem urbanística, 
à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, ao patrimônio público e social, a 
qualquer outro interesse difuso ou coletivo ou por infração à ordem econômica.

Especificamente na Justiça do Trabalho, nos moldes do artigo 83, inciso III, da LC nº 75, de 1993, 
a ação civil pública é cabível para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 
direitos sociais constitucionalmente garantidos.

A Justiça do Trabalho tem competência para julgar ações civis públicas?

SIM! A competência funcional para julgamento das ações civis públicas trabalhistas é das Varas 
do Trabalho.

Já a competência territorial é objeto da OJ 130 da SDI-II do TST:

1 CAIRO JR., José. Curso de Direito Processual do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1197
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OJ 130 da SDI-II do TST
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93.
I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano.
II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja cidades sujeitas à 
jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a competência será de qualquer das 
varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do 
Trabalho distintos. 
III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência 
concorrente para a Ação Civil Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho. 
IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída.

Temos, assim, que a competência territorial para o julgamento da ação civil pública é fixada pela 
extensão do dano, de modo que: (a) dano local: Vara do Trabalho do local do dano; (b) dano 
regional: qualquer das Varas do Trabalho das localidades atingidas, ainda que vinculadas a 
Tribunais Regionais do Trabalho distintos; e (c) dano suprarregional ou nacional: a competência 
é concorrente de qualquer uma das Varas do Trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do 
Trabalho das áreas atingidas.

Uma peculiaridade da competência territorial das ações civis públicas é que é de natureza 
absoluta, “pois não se trata de mera competência territorial, mas sim de competência funcional-
territorial, porquanto o objetivo da lei é de tutelar o interesse público e não meramente 
particular, como ocorre na competência relativa. Portanto, tal competência é inderrogável e 
improrrogável pela vontade das partes”2. 

E a legitimidade? Quem pode propor a ação civil pública?

Os legitimados para a propositura da ação civil pública estão enumerados no artigo 5º da Lei 
nº 7.347, de 1985. Dentre eles, destacam-se o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos.
3

ATENÇÃO

Como lembra Élisson Miessa, “(...) a doutrina entende que, embora o sindicato seja uma 
modalidade de associação, ele não se submete aos requisitos descritos no item V (...). Noutras 
palavras, o sindicato não tem necessidade de ser constituído há pelo menos 1 ano para ter 
legitimidade, vez que a Constituição Federal conferiu tratamento diferenciado a esta entidade, 
autorizando-a, expressamente, no art. 8º, a representar a categoria. Além disso, a finalidade 
institucional do sindicato é presumida, qual seja tutelar os interesses e direitos coletivos e 
individuais da categoria (CF/88, art. 8º, III)”3.

2 MIESSA, Élisson. Processo do Trabalho. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1402.
3 MIESSA, 2018, p. 1404
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Qual foi o caso analisado pelo TST?

O caso concreto envolve empresa que reiteradamente não cumpria com suas obrigações 
trabalhistas (não recolhimento do FGTS, ausência de assinatura da CTPS, contratos de 
experiência por prazo superior ao legal e pagamento de salários de forma complessiva) de seus 
empregados.

Ao tomar ciência da situação, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública contra 
a empresa, objetivando o pagamento de danos morais coletivos.

Danos morais coletivos?

O dano moral é a lesão a direitos da personalidade. 

O dano moral coletivo é o resultado de toda ação ou omissão lesiva contra o patrimônio, 
material ou imaterial, de coletividade, incluídas no conceito as gerações futuras. 

O conceito não se confunde com os danos sociais, assim entendidas aquelas lesões à socieda-
de, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a 
respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida, que podem gerar impac-
tos materiais ou morais.

E, no caso analisado, o TST entendeu que era devida a indenização por danos morais coletivos?

SIM! Para o TST, a sistemática inobservância de normas trabalhistas, oriunda de irregularidades 
praticadas pelo empregador, transgride valores fundamentais à própria coletividade, dando 
ensejo à reparação por dano moral coletivo, independentemente da demonstração efetiva do 
dano. 

No caso, entendeu-se que a conduta ilícita praticada pelas empresas rés (não recolhimento do 
FGTS, ausência de assinatura da CTPS, contratos de experiência por prazo superior ao legal e 
pagamento de salários de forma complessiva) transcendeu a esfera individual dos emprega-
dos prejudicados, uma vez que não só fragilizou a proteção constitucional dada à dignidade da 
pessoa humana e ao valor social do trabalho, mas também fomentou uma lógica perversa em 
que os bons empregadores se sentem compelidos a depreciar as condições de trabalho de seus 
empregados como forma de se manterem competitivos no mercado.

Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por maioria, conheceu do recurso de embargos, por divergên-
cia jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes provimento para condenar as rés ao pagamento de 
indenização por dano moral coletivo, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revertida 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).
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A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi.

Como foi veiculado no informativo?

Ação civil pública. Descumprimento da legislação trabalhista. Dano moral coletivo. 
Configuração. 

A sistemática inobservância de normas trabalhistas, oriunda de irregularidades praticadas 
pelo empregador, transgride valores fundamentais à própria coletividade, dando ensejo à 
reparação por dano moral coletivo, independentemente da demonstração efetiva do dano. 
No caso, entendeu-se que a conduta ilícita praticada pelas empresas rés (não recolhimento do 
FGTS, ausência de assinatura da CTPS, contratos de experiência por prazo superior ao legal e 
pagamento de salários de forma complessiva) transcendeu a esfera individual dos empregados 
prejudicados, uma vez que não só fragilizou a proteção constitucional dada à dignidade da 
pessoa humana e ao valor social do trabalho, mas também fomentou uma lógica perversa em 
que os bons empregadores se sentem compelidos a depreciar as condições de trabalho de seus 
empregados como forma de se manterem competitivos no mercado. Sob esses fundamentos, 
a SBDI-I, por maioria, conheceu do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, 
no mérito, deu-lhes provimento para condenar as rés ao pagamento de indenização por dano 
moral coletivo, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), revertida ao Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT). Vencidos os Ministros Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi. TST-E-ED-ED-ARR-3224600-55.2006.5.11.0019, SBDI-I, rel. Min. Alberto Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira, 9.5.2019

JULGADOS NÃO COMENTADOS

Amig@s do Cliquet Trabalhista e do Ouse Saber,

Entendemos que os julgados abaixo têm pouca ou nenhuma chance de cobrança em provas de 
concurso público.

De toda forma, optamos por incluí-los neste material – ainda que sem comentários – para con-
templar aqueles que o utilizam para atualização.
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SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

Mandado de segurança. Cabimento. Não recebimento de recurso via e-DOC porque não 
enviados os originais posteriormente. Ato nº 52/2016 do TRT da 1ª Região. Ausência de 
certificação nos autos. Impossibilidade de recorrer. Desnecessidade de envio de petição por 
meio físico.
Cabe mandado de segurança para impugnar a decisão que além de manter o não recebimento 
do agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela impetrante/reclamada via 
e-DOC, ante o descumprimento do Ato nº 52/2016 do TRT da 1ª Região, não certificou nos 
autos a não juntada do apelo, impedindo a parte de recorrer. O referido ato dispunha acerca 
da adoção de medidas visando à redução de despesas com o sistema e-DOC, dentre as quais 
estava a determinação de envio da petição por meio físico, sob pena de preclusão, em afronta 
à lei que dispensa a juntada posterior dos originais no caso de interposição de recurso por 
e-DOC. Sob esses fundamentos, a SBDI-II, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário 
para conceder a segurança e determinar a imediata juntada do agravo de instrumento em 
recurso de revista da impetrante e a certificação da tempestivade da contraminuta apresentada. 
Vencida a Ministra Delaíde Miranda Arantes, relatora. TST-RO-102397-95.2017.5.01.0000, 
SBDI-II, rel. Delaíde Miranda Arantes, red. p/ acórdão Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 
14.5.2019


