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INFORMATIVO Nº 194
TST - COMENTADO

Período: de 2 a 16 de abril de 2019

Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. 
Regime 4x4. Validade. Súmula nº 423 do TST. Não incidência.

É válida cláusula da norma coletiva que fixa em dez horas a jornada de trabalho em turno 
ininterrupto de revezamento, em que o empregado trabalha dez horas diárias, com intervalo 
intrajornada de duas horas, alternando-se dois dias no período diurno e dois dias no período 
noturno, seguidos de quatro dias consecutivos de folga. 
(TST. SDC. AIRO-277-95.2015.5.17.0000, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, julgado em 
8.4.2019, Informativo TST nº 194)

O que é ação anulatória?

Ação anulatória é o meio judicial para defesa das liberdades individuais ou coletivas ou dos 
direitos individuais indisponíveis dos trabalhadores violados nas negociações coletivas.  
Prevista no art. 83, IV, da Lei Complementar nº 75/1993, é ação a ser exercida pelo Ministério 
Público do Trabalho [...] 

O TST têm entendido que na ação anulatória somente é possível a postulação da declaração 
de nulidade da cláusula, uma vez que a sentença proferida nessa modalidade de ação é de 
natureza exclusivamente declaratória (assim, o meio judicial pertinente para imposição de 
qualquer obrigação às partes seria a ação civil pública coletiva). [...] 

A competência originária para julgamento da ação é dos tribunais trabalhistas: as convenções 
e acordos de âmbito local ou regional serão apreciadas pelos TRTs e as de âmbito suprarregional 
ou nacional pelo TST (MARTINS FILHO, Ives Granda. Processo Coletivo do Trabalho. 4.ed. São 
Paulo: LTr, 2009. p. 249-255).

Ação procedente Ação improcedente

Norma coletiva inválida Norma coletiva válida

O que é norma coletiva?

Norma coletiva é o produto de uma negociação coletiva. Por sua vez, “negociação coletiva” é 
gênero do qual são espécies: o acordo coletivo de trabalho e a convenção coletiva de trabalho, 
ambos com efeitos erga omnes (para filiados ou não filiados) e com a exigência de participação 
do sindicato profissional. A negociação coletiva é o meio pelo qual as partes estabelecem as 
condições de trabalho da categoria, as quais devem respeitar o mínimo legalmente previsto, 
salvo nos casos em que se permite a flexibilização (CRBF, art. 7º, VI, XIII, e XIV). 
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Acordo Coletivo Convenção Coletiva

Sindicato 
da categoria profissional

X
Uma ou mais 

empresas

Sindicato 
da categoria profissional

X
Sindicato 

da categoria econômica

O que são turnos ininterruptos de revezamento?

O trabalho em turnos ininterruptos de revezamento (CRFB, art. 7º, XIV) tem como principais 
características a alternância de horários (trabalho em período matutino, vespertino e/ou 
noturno) e o limite de seis horas diárias, salvo negociação coletiva. 

Observe as principais regras aplicáveis a esta jornada de trabalho:1 

Fonte Característica 

CRFB, art. 7º, XIV Jornada reduzida de seis horas, exceto negociação coletiva (oito 
horas).

Súmula 360 do TST
A concessão de intervalo para descanso e refeição não descaracteriza 
essa jornada especial (pois considera-se ininterrupta a atividade da 
empresa, e não o trabalho do empregado).

Súmula 423 do TST

Estabelecida jornada superior a seis horas e limitada a oito 
horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados 
submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito 
ao pagamento da 7ª e 8ª horas como extras.

OJ 360 da SBI-I do TST A mera alternância entre o período diurno e noturno gera a 
jornada reduzida de seis horas.

OJ 395 da SBI-I do TST O trabalho em regime de turnos ininterruptos de revezamento não 
retira o direito à hora noturna reduzida (52 minutos e 30 segundos).

OJ 420 da SBI-I do TST

Impossibilidade de quitação retroativa: instrumento coletivo que 
fixa jornada de oito horas não pode dar quitação retroativa ao 
empregador que não pagou as horas extras da jornada reduzida de 
6 horas. 

Informativo 42 do TST

É inválida a cláusula de instrumento normativo que estipula 
jornada superior a oito horas em turnos ininterruptos de 
revezamento, ainda que a extrapolação do limite diário decorra da 
adoção de regime de compensação semanal, com vistas à supressão 
da realização de trabalho aos sábados.
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Informativo 57 do TST

Configura abuso do jus variandi do empregador a alteração 
unilateral do contrato de trabalho que transfere o empregado 
que trabalha com alternância de turnos (seis horas) para turnos 
fixos (oito horas), com o fim de retaliar os empregados em razão 
da não aceitação da proposta de prorrogação do acordo coletivo 
autorizando o trabalho em turnos ininterruptos de 8 horas. 

Informativo 90 do TST Não cabe a fixação, via norma coletiva, do regime de 12x36 para 
turnos ininterruptos de revezamento

1 (CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho: para os concursos de analista do TRT e MPU. 10 ed. rev. atual. amp. São 
Paulo: JusPodivm, 2017. p.480-483)

Como se caracteriza o regime de revezamento no caso concreto? 

No caso em voga, a norma coletiva estabeleceu um regime 4x4, no qual o empregado trabalha 
dez horas diárias, com intervalo intrajornada de duas horas, alternando-se dois dias no período 
diurno e dois dias no período noturno, seguidos de quatro dias consecutivos de folga. 

Isto é, observa-se que a jornada era de dez horas efetivas diárias com direito a duas horas de 
intervalo intrajornada, totalizando 12 (doze) horas por dia na empresa. Ainda, havia alternância 
de dois dias no período diurno e dois dias no período noturno, seguidos de quatro dias 
consecutivos de descanso. 

É possível trabalhar mais de 6 horas nos turnos ininterruptos de revezamento?

SIM. O TST considera válida a fixação de jornadas diárias superiores a seis horas em turnos 
ininterruptos de revezamento desde que sejam estipuladas mediante negociação coletiva 
(CRFB, art. 7º, XIV). De acordo com a Súmula 423 do TST, uma vez estabelecida jornada superior 
a seis horas e limitada a oito horas por meio de regular negociação coletiva, os empregados 
submetidos a turnos ininterruptos de revezamento não têm direito ao pagamento da 7ª e 8ª 
horas como extras.

Entendi! Mas o TST considerou válida a jornada 4x4 prevista em instrumento coletivo?

SIM.  Confirmando o entendimento do Tribunal Regional, o TST decidiu pela improcedência 
da ação anulatória e considerou a norma coletiva válida, sob o fundamento de que não há 
violação do artigo 7º, XIV da CRFB (o qual permite que a jornada exceda o limite de seis horas 
diárias desde que haja negociação coletiva – fato que ocorre no caso concreto) e também não 
há incidência da Súmula 423 do TST.
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Ué, como assim “não incide a Súmula 423 TST”? 

De acordo com a SDC, não há de se falar em incidência da Súmula 423 do TST ao caso concreto, 
visto que a modalidade de trabalho adotada na espécie difere do turno ininterrupto típico, 
na medida em que garante duas horas de intervalo intrajornada. Ou seja, o TST entende que o 
caso concreto possui bases fáticas que distinguem do situação prevista na súmula, na medida 
em que o empregado do caso em voga tinha um intervalo intrajornada de duas horas. 

Mas o limite de oito horas diárias não foi violado?

NÃO. Na decisão do caso em voga, o TST entendeu que a Súmula 423 do TST não estabelece 
que a jornada em turnos ininterruptos de revezamento será de no máximo de oito horas, mas 
apenas determina que, desde que a jornada de oito horas seja prevista em norma coletiva, a 
7ª e a 8ª horas não serão pagas como extras, por já estarem englobadas na remuneração do 
empregado.

Sendo assim, é possível que seja prevista uma jornada diferenciada, como ocorreu no caso 
concreto, em que o empregado laborava efetivamente 10 horas diárias e a norma coletiva que 
estabeleceu tal jornada foi considerada válida pelo TST. 

Como foi veiculado no julgado?

Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. Regime 4x4. 
Validade. Súmula nº 423 do TST. Não incidência. 
É válida cláusula da norma coletiva que fixa em dez horas a jornada de trabalho em turno 
ininterrupto de revezamento, em que o empregado trabalha dez horas diárias, com intervalo 
intrajornada de duas horas, alternando-se dois dias no período diurno e dois dias no período 
noturno, seguidos de quatro dias consecutivos de folga. Tal regime (4x4) não viola o art. 7º, 
XIV, da CF, pois o limite de seis horas para a jornada em turno ininterrupto de revezamento 
estabelecido pelo legislador constitucional somente se aplica se não houver negociação 
coletiva dispondo especificamente sobre o assunto. De outra sorte, não há falar em incidência 
da Súmula nº 423 do TST ao caso concreto, visto que a modalidade de trabalho adotada na 
espécie difere do turno ininterrupto típico, na medida em que garante duas horas de intervalo 
intrajornada. Ademais, a súmula em questão não impõe à norma coletiva o limite máximo de 
oito horas para a jornada em turnos ininterruptos de revezamento, mas apenas estabelece 
que, nessa situação, a 7ª e a 8ª horas não serão pagas como extras. Sob esses fundamentos, 
a SDC, por maioria, negou provimento ao recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho 
para manter a decisão do Tribunal Regional que julgara improcedente o pedido de nulidade da 
cláusula que fixou o regime 4x4. Vencido o Ministro Mauricio Godinho Delgado, relator.
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Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. 
Sistema de registro de ponto por exceção. Validade.

IMPORTANTÍSSIMO!
É válida a cláusula constante em acordo coletivo de trabalho que estabeleceu sistema de 
controle de jornada por exceção, no qual o empregado anota no registro de ponto somente 
situações excepcionais, como faltas, saídas antecipadas, atrasos, licenças e horas extras. 
(TST. SDC. AIRO-277-95.2015.5.17.0000, rel Min. Maurício Godinho Delgado, red. p/ acórdão 
Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 08.04.2019, Informativo TST nº 194).

Jornada de trabalho: introdução

Um dos direitos sociais assegurados pela Constituição aos trabalhadores é “a duração do 
trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 
compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de 
trabalho” (CRFB, art. 7°, inciso XIII). Semelhante disposição pode ser encontrada no artigo 58 
da CLT.

Como é feito o controle de jornada dos empregados de uma empresa?

É um dever do empregador e feito por meio dos famosos “cartões de ponto”. Como ensina 
Henrique Correia:

Cabe ao empregador fiscalizar a jornada de trabalho de seus empregados. É 
obrigatória, inclusive, a anotação de entrada e saída, em registro manual, mecânico 
ou eletrônico, nas empresas com mais de 10 empregados, conforme o art. 74, §2º, 
da CLT. No tocante à relação de trabalho doméstico, cumpre destacar que a LC nº 
150/2015 estabeleceu a obrigação do empregador em realizar a anotação de entrada 
e saída, em registro manual, mecânico ou eletrônico de todos os domésticos, 
independentemente do número de empregados (art. 12, LC nº 150/2015).
Ademais, se a empresa tiver mais de 10 empregados, pode haver a pré-assinalação 
do período de repouso (art. 74, §2º, CLT). Destaca-se que o art. 13, §2º, da Nova Lei 
dos Domésticos, estabelece que não é permitido ocorrer a prenotação do intervalo 
intrajornada do doméstico que reside no local de trabalho, caso haja fracionamento 
desse período de descanso em dois períodos, conforme estabelece o art. 13, §1º, da 
LC nº 150/2015” (CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho. 3. ed. Salvador: Juspodivm, 
2018, p. 778).
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A Reforma Trabalhista, de alguma forma, alterou essa obrigação?

De certa forma, SIM. O artigo 611-A, inciso X, da CLT passou a estabelecer que a convenção 
coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros temas, 
dispuserem sobre a modalidade de registro de jornada de trabalho.

Então o instrumento coletivo pode simplesmente dispensar o registro de jornada dos 
empregados?

Claro que NÃO! Sobre o tema é relevante destacar o posicionamento de Henrique Correia no 
sentido de que:

Entendemos que a previsão do inciso X do art. 611-A da CLT não altera a obrigação 
de as empresas manterem o registro de jornada no caso de apresentarem mais de 
10 empregados. A flexibilização trazida pelo dispositivo não permite a retirada do 
registro para empresa com mais de 10 empregados.
O novo dispositivo permite, no entanto, que se estabeleça, por meio de negociação 
coletiva, a forma como será realizado o registro, seja ele por meios manuais, mecânicos 
ou eletrônicos. Por exemplo, em acordo coletivo, pode ser firmada a obrigação de 
registro em ponto eletrônico de todos os empregados da empresa (CORREIA, 2018, 
p. 778-779).

Assim, não pode a norma coletiva simplesmente retirar a obrigação de os empregadores 
realizarem o controle de jornada de seus trabalhadores mediante o registro de ponto, mas 
apenas disciplinar a forma como isso será feito.

O que é controle de jornada por exceção? É uma das formas de controle de jornada?

SIM. No controle de jornada por exceção, o empregado anota no registro de ponto somente 
situações excepcionais, como faltas, saídas antecipadas, atrasos, licenças e horas extras. Em 
outras palavras, os horários de entrada, saída e intervalos intrajornada encontram-se pré-
anotados e somente caso o empregado pratique outro horário, que não os ordinários, é que 
deverá haver a marcação no cartão-ponto.

E para o TST, essa forma de controle de jornada é válida?

SIM! A SDC, por maioria, considerou válida cláusula constante de acordo coletivo de trabalho 
que estabeleceu sistema de controle de jornada por exceção, no qual o empregado anota no 
registro de ponto somente situações excepcionais, como faltas, saídas antecipadas, atrasos, 
licenças e horas extras (TST. SDC. AIRO-277-95.2015.5.17.0000, rel Min. Maurício Godinho Delga-
do, red. p/ acórdão Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 08.04.2019, Informativo 
TST nº 194).
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Quais foram os fundamentos dessa decisão?

Prevaleceu o entendimento de que o art. 74, §2º, da CLT, ao atribuir ao empregador a obrigação 
de formar prova pré-constituída a respeito da jornada de trabalho de seus empregados, possui 
natureza eminentemente processual. Não se trata, portanto, de matéria de ordem pública, que 
asseguraria ao trabalhador determinado regime de marcação de ponto. Assim, não há óbice 
a que os sujeitos coletivos negociem a forma pela qual o controle será realizado, desde que 
garantida aos empregados a verificação dos dados inseridos no sistema.

E por que esse julgado é considerado “importantíssimo”?

É que, após ser veiculado, um grande veículo de mídia noticiou que o TST “se ajust[ou] à reforma 
e liber[ou] empregados de bater ponto”. 

MAS ISSO NÃO É VERDADE!

Deve-se notar as peculiaridades do caso concreto analisado pelo TST. Em primeiro lugar, não 
houve “liberação de bater ponto”, porque os trabalhadores devem efetuar registro dos eventos 
extraordinários, como faltas, saídas antecipadas e horas extras. Além disso, havia norma coletiva 
expressamente admitindo a realização do controle de jornada por exceção. 

Como foi veiculado no informativo?

Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. Sistema de registro de ponto por exceção. 
Validade.
A SDC, por maioria, deu provimento a recurso ordinário para considerar válida cláusula cons-
tante de acordo coletivo de trabalho que estabeleceu sistema de controle de jornada por exce-
ção, no qual o empregado anota no registro de ponto somente situações excepcionais, como 
faltas, saídas antecipadas, atrasos, licenças e horas extras. Prevaleceu o entendimento de que 
o art. 74, §2º, da CLT, ao atribuir ao empregador a obrigação de formar prova pré-constituída 
a respeito da jornada de trabalho de seus empregados, possui natureza eminentemente pro-
cessual. Não se trata, portanto, de matéria de ordem pública, que asseguraria ao trabalhador 
determinado regime de marcação de ponto. Assim, não há óbice a que os sujeitos coletivos 
negociem a forma pela qual o controle será realizado, desde que garantida aos empregados a 
verificação dos dados inseridos no sistema. Vencidos os Ministros Mauricio Godinho Delgado, 
relator, e Aloysio Corrêa da Veiga.
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É nula cláusula de acordo coletivo que restringe o pagamento de auxílio cesta básica 
apenas aos trabalhadores associados ao sindicato profissional.

É nula cláusula de acordo coletivo que restringe o pagamento de auxílio cesta básica apenas 
aos trabalhadores associados ao sindicato profissional, pois extrapola os limites da autonomia 
privada coletiva, gera discriminação nas relações de trabalho e afronta os princípios da 
igualdade e da liberdade sindical. 
(TST. SDC. RO-772-57.2016.5.08.0000, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, julgado em 
08.04.2019, Informativo TST nº 194). 

CUIDADO! O TST destaca que o processo é anterior à Lei 13.467, de 2017 (Reforma Trabalhista).

Certamente esta informação é importante para afastar a incidência do artigo 8º, § 3º, da 
CLT (inserido pela Lei nº 13.467, de 2017), a qual limita sobremaneira o âmbito de atuação 
jurisdicional sobre a análise das normas coletivas. 
 

Artigo 8º, §3º, da CLT
Art. 8º. (...)
§ 3º. No exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do 
Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do 
negócio jurídico, respeitado o disposto no art. 104 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro 
de 2002 (Código Civil), e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima 
na autonomia da vontade coletiva.

Alimentação e salário-utilidade.

O caso em comento trata de auxílio cesta básica (no caso, no valor de R$ 388,50), o qual, 
conforme consignado no corpo do julgado, é “direito de natureza similar” ao de alimentação 
gratuita, razão pela qual cabe trazer breves informações sobre salário-utilidade. 

Conforme lição de Maurício Godinho Delgado:

De maneira geral, sua oferta [da alimentação] realizada em decorrência de simples 
determinação do contrato de trabalho enquadra a utilidade como salário in natura 
(art. 458, caput, CLT; Súmula 241, TST) -, desde que não seja entregue, é claro, 
para viabilizar a prestação de serviços (plataformas marítimas, obras em locais 
inóspitos, alimentação da empregada doméstica que labore dentro da residência do 
empregador, etc.). 
Entretanto, se a alimentação for ofertada nos moldes previstos no chamado Programa 
de Alimentação do Trabalhador - PAT (Lei n. 6.321, de 1976), deixará de ter caráter 
salarial, em virtude de disposição inequívoca de norma jurídica nesse sentido (art. 
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3º, Lei n. 6.321/76; art. 6º, Decreto n. 5, de 14.11.91; OJ n. 133, SDI-I/TST). Igualmente, 
se for ofertada nos moldes pre- vistos em ACT ou CCT, que lhe retire o caráter 
salarial, não ostentará esse caráter. Aliás, recentemente, a Lei n. 13.467/17, vigente 
desde 11.11.2017, excluiu a natureza salarial do “auxílio-alimentação, vedado o seu 
pagamento em dinheiro” (novo § 2º do art. 457 da CLT) (DELGADO, Maurício Godinho. 
Curso de Direito do Trabalho. 18. ed. São Paulo: Ltr, 2018. p. 895).

O que aconteceu no caso concreto julgado pelo TST?

O TST teve que se manifestar sobre a validade de cláusula de acordo coletivo de trabalho que 
restringiu o fornecimento de auxílio cesta básica pela empresa apenas aos trabalhadores 
associados/contribuintes do sindicato. 

Essa cláusula é válida?

NÃO! A SDC, por maioria, decidiu que essa cláusula é nula, com fulcro em basicamente três 
fundamentos: 

(a) Violação ao artigo 8º, III, da CF, que dispõe que “ao sindicato cabe a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais 
ou administrativas”. 

Vale dizer, ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses de toda a categoria e não 
apenas dos trabalhadores filiados.

(b) Violação ao artigo 8º, “caput” e inciso V, os quais determinam que “É livre a associação 
profissional ou sindical” e que “ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a 
sindicato”; bem como violação ao artigo 5º, XX da Constituição Federal, que dispõe que 
“ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado”.

Com efeito, ao restringir o direito ao recebimento do auxílio cesta básica apenas aos 
trabalhadores associados/contribuintes, o sindicato, na prática, viola frontalmente o 
princípio da liberdade sindical – de matriz constitucional – na medida em que acaba 
por obrigar o trabalhador a associar-se para usufruir da benesse. Nos dizeres do TST, 
“[n]a prática, a negociação coletiva restrita aos filiados tem a intenção de obrigá-los a se 
filiarem.”

(c) Violação ao artigo 5º, I, da Constituição Federal, que dispõe que “homens e mulheres 
são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição”. 
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Como é cediço, este inciso constitucional contempla o princípio da igualdade, o qual 
resta ofendido pela restrição negocial imposta ao trabalhadores, pois gera discriminação 
nas relações de trabalho. 

Com efeito, a cláusula reputada nula previa que os associados/contribuintes que 
possuíssem até duas faltas justificadas teriam direito ao auxílio cesta básica. Por via 
oblíqua, implica tratamento discriminatório aos demais empregados assíduos, que 
não teriam direito à benesse pelo fato de não serem associados ao sindicato. Eis a 
discriminação laboral. 

Essa decisão não afronta a autonomia privada coletiva (artigo 7º, inciso XXIV, Constituição 
Federal)?

NÃO! Conforme consta do voto “[é] certo que a autonomia privada coletiva foi elevada a nível 
constitucional pela atual Carta Magna (art. 7º, inciso XXIV), e, portanto, merece ser privilegiada. 
Assim, conforme vem entendendo esta Corte, é imprescindível prestigiar e valorizar a negociação 
levada a efeito pelas organizações sindicais, interlocutores legítimos de empregados e 
empregadores, na busca de solução para os conflitos de seus interesses. A Constituição Federal 
está a sinalizar em seu art. 7º, incisos VI e XXVI”.

Contudo, isso não significa chancelar violação verticalizada e profunda a demais princípios 
basilares do Direito Coletivo do Trabalho, como já apontado no item anterior. Vale dizer, a 
negociação possui limites constitucionais, os quais restaram violados, como demonstrado. 

Nesse sentido, cabe mencionar excerto do voto, uma vez mais: “A tentativa explícita de 
filiação compulsória promovida pelo sindicato, ao excluir os não sindicalizados do direito ao 
auxílio cesta básica, benefício de natureza estritamente alimentar, atenta contra os limites da 
negociação coletiva, violando a liberdade de filiação e estimulando a desigualdade social, 
significando a recusa do sindicato em cumprir seu dever de representação da categoria. Ou 
melhor, a representação se daria apenas nos pontos de conveniência da entidade sindical”. 

E finaliza “[c]onforme já explanado anteriormente, os sindicatos são entidades coletivas 
que defendem a categoria e desempenham importante papel político na sociedade. Para o 
fortalecimento da classe trabalhadora é preciso estimular a conscientização política de seus 
integrantes, o que vem por meio de técnicas de convencimento, e não pela adoção de prática 
de segregação, numa perspectiva meramente financeira e superficial.”
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Como foi veiculado no informativo?

Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. Auxílio cesta básica. Pagamento restrito a 
filiados do sindicato. Nulidade da cláusula. É nula cláusula de acordo coletivo de trabalho que 
garante o pagamento de auxílio cesta básica apenas aos trabalhadores associados ao sindicato 
profissional. Tal cláusula extrapola os limites na negociação coletiva, pois gera discriminação 
nas relações de trabalho, em afronta ao princípio da igualdade (art. 5º, I, da CF), além de 
representar uma tentativa de obrigar a filiação compulsória de trabalhadores ao sindicato, o 
que é vedado pelos arts. 5º, XX, e 8º, V, da CF. Ademais, a negociação restrita aos filiados fere o 
art. 8º, III, da CF, no que confere aos sindicatos a defesa dos direitos e interesses da categoria. 
Sob esse entendimento, a SDC, por maioria, deu provimento ao recurso ordinário do Ministério 
Público do Trabalho da 8ª Região para declarar a nulidade da cláusula que estabeleceu o auxílio 
cesta básica. Vencidos, no tópico, os Ministros Mauricio Godinho Delgado, relator, e Guilherme 
Augusto Caputo Bastos.
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Dispensa discriminatória. Configuração. Empregado portador de câncer.
Presunção de preconceito ou de estigma. Aplicação da Súmula n° 443 do TST.

Presume-se discriminatória e arbitrária a dispensa sem justa causa de empregado portador 
de neoplasia de próstata, nos termos da Súmula n° 443 do TST, pois o câncer é doença grave 
comumente associada a estigmas. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, julgado em 
4.4.2019, Informativo TST nº 194) 

Término do contrato de trabalho

O contrato de trabalho pode ser estipulado por tempo determinado ou por tempo 
indeterminado, cada qual com reflexos específicos no seu término.  

No primeiro caso, o término do contrato ocorrerá com seu termo, ou seja, encerra-se, a priori, 
na data prevista para o seu término. 

Por outro lado, no segundo caso (que compreende a grande maioria dos contratos existentes) 
não há prazo estipulado para o término, por este motivo seu fim, via de regra, pode ocorrer a 
qualquer momento e por várias razões distintas.  

Disto decorrem as diferentes modalidades de dispensa:

Modalidades 

Dispensa Arbitrária (“sem justa causa”)

Demissão por justa causa 

Pedido de demissão

Rescisão indireta 

Culpa recíproca

Acordo entre as partes (“distrato”)

Falência da empresa

Força maior

Fato do príncipe
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Direito potestativo do empregado e do empregador

Conforme observado, o direito de pedir demissão é um direito potestativo dos empregados, de 
modo que pode ser exercido independentemente da concordância do empregador (respeita-
dos os direitos garantidos a este, como, por exemplo, o direito ao aviso prévio).

Da mesma forma, o direito de dispensa de seus empregados é um direito potestativo do 
empregador, podendo ser exercido a qualquer momento independentemente da concordância 
do empregado (igualmente respeitados os direitos garantidos a este).

Inclusive, a possibilidade de dispensa sem justa causa pode ser considerada a maior 
demonstração deste direito potestativo em nosso ordenamento. Contudo, cumpre lembrar que 
este não se trata de um direito de “imunidade”. 

O artigo 7º, inciso I, da Constituição define que a relação de emprego será protegida contra 
despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar, que preverá 
indenização compensatória, dentre outros direitos. Pois bem, tendo em vista a inexistência de 
“lei complementar” para definir o assunto, o parágrafo 1º do artigo 18 da Lei 8036/90 estabelece 
a indenização de 40% (quarenta por cento) do FGTS nos casos de dispensa arbitrária, como 
modo de compensação ao empregado. 

Ademais, outras limitações evidentes são os casos em que o trabalhador possui qualquer 
espécie de garantia provisória de emprego ou quando esta dispensa for caracterizada como 
discriminatória.

De acordo com Henrique Correia, “é direito potestativo do empregador, dispensar sem justa 
causa qualquer empregado, exceto aqueles detentores de estabilidade. O portador de doenças 
graves não possui estabilidade, pois não há previsão em lei nesse sentido. Somente terão di-
reito à estabilidade, portanto, se houver expressa previsão em acordo ou convenção coletiva, 
ou ainda, regulamento interno da empresa.” (CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho: para os 
concursos de analista do TRT e MPU. 10 ed. rev. atual. amp. São Paulo: JusPodivm, 2017. p.970).

Deste modo, evidencia-se o que caráter potestativo do direito de dispensa não o torna absoluto 
ou ilimitado.  

Mas o que se entende por “dispensa discriminatória”?

Considera-se “discriminatória” a dispensa do empregado lastreada por motivos de sexo, raça, 
deficiência, doença, idade ou qualquer outro que o ordenamento jurídico não aceite como 
legítimo (ou seja, não relacionados a fatores econômicos, financeiros, técnicos ou estruturais):
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O ato discriminatório do empregador que dispensa em razão da condição peculiar 
do trabalhador fere diversos preceitos básicos constitucionais, como: 1. Art. 1°, 
inciso III, da CF estabelece como base de todo ordenamento jurídico o respeito à 
dignidade da pessoa humana; 2. Art. 3o, inciso IV, da CF prevê que um dos objetivos da 
República é erradicar qualquer tipo de preconceito e discriminação; 3. Art. 5º caput, 
e art. 7º da CF que preveem o princípio da igualdade. E ainda, afronta a legislação 
infraconstitucional específica, prevista na Lei 9.029/1995 (CORREIA, Henrique. Direito 
do Trabalho: para os concursos de analista do TRT e MPU. 10 ed. rev. atual. amp. São 
Paulo: JusPodivm, 2017, p. 970).

Na mesma linha, define o artigo 1º da Lei 9029, de 1995, que é proibida a adoção de qualquer 
prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso à relação de trabalho, ou de sua 
manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar, deficiência, 
reabilitação profissional, idade, entre outros, ressalvadas, nesse caso, as hipóteses de proteção 
à criança e ao adolescente previstas no inciso XXXIII do artigo 7o da Constituição Federal.

Ainda, a Lei nº 12.984, de 2014, define, em seu artigo 1º, como crime diversas condutas 
discriminatórias praticadas contra portadores de HIV, dentre as quais a exoneração ou demissão 
de seus cargos ou empregos (Lei 12984/2014, art. 1º, inc. III).

Por fim, o TST define em sua Súmula 443 que se presume discriminatória a despedida de 
empregado portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito. 
Como consequência, uma vez considerado inválido o ato, o empregado tem direito à reintegração 
no emprego. 

Como se distribui o ônus da prova neste caso? 

Tendo em vista a presunção relativa criada pela Súmula 443 do TST, cabe ao empregador realizar 
a prova de que a dispensa não foi discriminatória e não teve por motivo qualquer preconceito 
ou estigma. 

O TST, de acordo com a nova Súmula no 443, presume que, uma vez tomada ciência 
da enfermidade, toda dispensa sem justa causa de empregados que possuam algum 
tipo de doença grave, como HIV, é discriminatória. Em razão desse posicionamento 
do TST, o ônus da prova de que a dispensa não foi arbitrária ou discriminatória passa 
a ser do empregador (CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho: para os concursos de 
analista do TRT e MPU. 10 ed. rev. atual. amp. São Paulo: JusPodivm, 2017, p. 971).

Ok. E qual foi o posicionamento do TST no caso concreto?
 
No caso em voga, a SDI-I definiu, por maioria de votos, que a dispensa do empregado foi 
discriminatória. 
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De acordo com o Tribunal, os argumentos apresentados pela reclamada não foram suficientes 
para romper a presunção estabelecida pela Súmula 443 do TST. 

Argumentos tais como o corte de gastos e o aumento dos índices de lucro da empresa 
não se sobrepõem aos princípios enumerados no art. 170 da CF, a exemplo da 
valorização do trabalho humano, da existência digna e da função social da empresa. 
Ademais, restou consignado nos autos que à época da prestação dos serviços a 
empresa alcançou recordes de produção e de crescimento, tendo o reclamante 
contribuído de maneira relevante para o sucesso do empreendimento (excerto 
retirado da decisão).

Ainda, no mérito, a SDI-I decidiu, por maioria, que o câncer na próstata é doença grave capaz de 
gerar preconceito e estigma. Portanto, a neoplasia do empregado no caso em voga é considerada 
grave o suficiente para gerar os mesmos efeitos e constrangimentos das demais espécies de 
câncer, motivo pelo qual o TST considerou discriminatória a dispensa.  

(BÔNUS) - Direitos do dispensado de forma discriminatória

De acordo com Maurício Godinho Delgado, “a ilicitude quanto à causa da extinção contratual 
pode levar a três alternativas: a) à própria reintegração no emprego; b) à indenização rescisória 
pertinente, se incabível ou não recomendável a reintegração, conforme o caso; c) à conversão 
em dispensa sem justa causa do tipo de rescisão imposto pelo empregador (caso tenha ocorrido 
irregular dispensa por justa causa), em contexto da presença de outros fatores rescisórios 
relevantes. Em qualquer das três alternativas, pode incidir a indenização por danos morais, 
enfatize-se” (DELGADO, 2018, p. 779).

Nos mesmos termos, apresenta-se o artigo 4º da Lei nº 9029, de 1995, que define que:

Artigo 4º da Lei nº 9.029, de 1995
Art. 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório, nos 
moldes desta Lei, além do direito à reparação pelo dano moral, faculta ao 
empregado optar entre:       
I - a reintegração com ressarcimento integral de todo o período de 
afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas 
monetariamente e acrescidas de juros legais; 
II - a percepção, em dobro, da remuneração do período de afastamento, 
corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais.
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Como foi veiculado no julgado?

Dispensa discriminatória. Configuração. Empregado portador de câncer. Presunção de precon-
ceito ou de estigma. Aplicação da Súmula n° 443 do TST.
Presume-se discriminatória e arbitrária a dispensa sem justa causa de empregado portador 
de neoplasia de próstata, nos termos da Súmula n° 443 do TST, pois o câncer é doença grave 
comumente associada a estigmas. Assim, cabe ao empregador o ônus de demonstrar que a 
dispensa do empregado não teve causa, ainda que indireta, com a respectiva enfermidade. 
Na espécie, não houve a comprovação de que a demissão se deu por motivos outros que não 
o fato de o reclamante ser acometido de neoplasia prostática, pois argumentos tais como o 
corte de gastos e o aumento dos índices de lucro da empresa não se sobrepõem aos princípios 
enumerados no art. 170 da CF, a exemplo da valorização do trabalho humano, da existência 
digna e da função social da empresa. Ademais, restou consignado nos autos que à época da 
prestação dos serviços a empresa alcançou recordes de produção e de crescimento, tendo o 
reclamante contribuído de maneira relevante para o sucesso do empreendimento. Sob esses 
fundamentos, a SBDI-I, em sua composição plena, por unanimidade, conheceu dos embargos 
por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os 
Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, relator, Breno Medeiros e Alexandre Luiz Ramos, os quais 
davam provimento ao recurso para restabelecer o acórdão do Regional que entendera não 
configurada a dispensa discriminatória, ao fundamento de que o câncer de próstata, embora 
grave, não se insere no conceito de doença que suscita estigma ou preconceito.
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Execução. Acordo homologado. Não observância dos índices de correção monetária.
Cláusula penal. Indevida.

A mera ausência do pagamento da correção monetária não atrai a incidência da cláusula 
penal estipulada em acordo homologado em juízo. 
(TST. SBDI-I. E-RR-234-55.2010.5.01.0041, rel Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 
04.04.2019, Informativo TST nº 194).

Princípio da conciliação.
Para José Cairo Jr., “[o] processo do trabalho também é norteado pelo princípio da conciliação. 
Assim, a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição deve ser incentivada a solução 
dos conflitos por meio da composição mediada pelo magistrado, desde que não se trate de 
direitos absolutamente disponíveis” (CAIRO JR., José. Curso de Direito Processual do Trabalho. 
12. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 63).

O juiz do trabalho, no entanto, não está obrigado a homologar todo e qualquer acordo 
submetido à sua apreciação. Fundamentadamente, poderá recusar a homologação de acordo, 
por exemplo, em casos de conluio entre as partes. Assim, a homologação de acordo constitui 
faculdade do juiz, inexistindo direito líquido e certo tutelável pela via do mandado de segurança 
(Súmula 418 do TST). 

Decisão homologatório de acordo.

A decisão homologatória de acordo é, conforme o artigo 876 da CLT, quando descumprido, um 
título executivo judicial.
Ocorre que o interesse das partes e do próprio Judiciário é que haja o cumprimento voluntário 
do acordo. É por isso que, não raras vezes, os juízes do trabalho incluem no bojo do próprio 
acordo homologado, mecanismos que estimulem as partes a observar o que foi avençado. Um 
desses instrumentos é justamente a cláusula penal.

Cláusula penal.

Cristiano Chaves de Farias, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Neto ensinam que a “(...) obrigação 
principal tem como objeto uma prestação de dar, fazer ou não fazer. Porém, visando à redução 
do risco do descumprimento total ou parcial da obrigação, poderão as partes estipular cláusulas 
acessórias, mediante as quais o devedor oferecerá garantias suplementares à satisfação do 
débito. Dentre elas, insere-se a cláusula penal como um pacto acessório de prefixação de perdas 
e danos para o caso de descumprimento culposo, parcial ou integral da obrigação principal 
(art. 409 do CC). É um poderoso remédio de apoio ao pacta sunt servanda, pois desestimula o 
inadimplemento e reforça o princípio da segurança jurídica” (FARIAS, Cristiano Chaves; NETTO, 
Felipe Braga; ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil. 4. ed. Salvador: Juspodivm, 2019, p. 
876).
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As cláusulas penais podem ser: (a) moratórias: instituída para caso de atraso no cumprimento 
do negócio jurídico e é exigida juntamente com a obrigação principal (CC, art. 411); ou (b) 
compensatória: prevista para as hipóteses de inexecução total, possuindo feição de indenização 
substitutiva (CC, art. 410).

Assim, se a parte descumprir o acordado no contrato há incidência da cláusula penal.

O que o TST analisou neste caso concreto?

No caso levado à apreciação do TST, a executada quitou totalmente a dívida principal referente 
ao acordo, não efetuando apenas o pagamento da correção monetária no momento estabelecido 
no acordo. Como houve pagamento “parcial” da dívida, o exequente queria a aplicação da 
cláusula penal.

Ok. Mas o que é correção monetária?

O assunto é importante é demanda uma atenção especial de todos aqueles que estudam para 
concursos públicos.

A correção monetária visa eliminar ou diminuir a perda do poder aquisitivo da moeda em 
decorrência do fenômeno inflacionário. Por isso, incide desde a data do vencimento da 
obrigação até o efetivo pagamento. 

Antes da Reforma Trabalhista, a atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial, 
por força do artigo 39 da Lei nº 8.177, de 1991, era feito pela Taxa Referencial (TR), divulgada 
pelo Banco Central do Brasil.

Sabe-se, no entanto, que o STF, nas ADIs 4425 e 4357, declarou inconstitucional a expressão 
“índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança” do artigo 100, §12°, da 
Constituição, com redação dada pela EC n° 62, de 2009, o que levou a muitos questionarem se 
não se aplicaria aos débitos trabalhistas a mesma lógica utilizada pela Suprema Corte para as 
dívidas da Fazenda Pública.

Inicialmente, o TST entendeu que sim! Basicamente, no julgamento da ArgInc - 479 - 
60.2011.5.04.0231 (TST. Tribunal Pleno, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, j.  em 
04.08.2015, Informativo TST n° 113), o Tribunal Pleno da Corte Superior Trabalhista, com base 
no entendimento do STF, considerou que a Taxa Referencial não refletiria a desvalorização da 
moeda pela inflação e considerou inconstitucional o artigo 39 da Lei n° 8.177, de 1991. 
O STF, porém, não aprovou a postura do TST. 
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Em medida liminar, na cautelar da Reclamação 22.012, proposta pela FENABAN (Federação 
Nacional dos Bancos), o Min. Dias Toffoli considerou, em resumo, que a decisão acima usurpava 
competência da Corte Constitucional brasileira, que é o Tribunal que detém a atribuição para 
decidir, em última instância, controvérsia com fundamento na Constituição, além de extrapolar 
os limites dos provimentos jurisdicionais que a embasaram, já que, neles, objeto era a 
sistemática de pagamento de precatórios, e não a forma de atualização de débitos trabalhistas. 
Determinou, pois, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo TST no incidente de 
Arguição de Inconstitucionalidade acima mencionado. 

Todavia, ao enfrentar o mérito da questão, a 2ª Turma do STF entendeu, por maioria, que, 
efetivamente, a utilização de índice diverso da TR para atualização monetária dos débitos 
trabalhistas não possui aderência com o decidido pelo STF nas duas ADIs acima citadas, 
concordando que os créditos desta natureza devem ser atualizados pelo IPCA-E.

Durante as discussões, no entanto, veio a Reforma Trabalhista, trazendo à CLT a mesma 
disposição do artigo 39 da Lei nº 8.177, de 1991. Ou seja, não obstante a farta jurisprudência em 
sentido contrário, a correção monetária, nos termos do artigo 879, §7º, da CLT (acrescentado 
pela Lei nº 13.467, de 2017), deve ser feita pela Taxa Referencial (TR) divulgada pelo Banco 
Central do Brasil.  A atualização do crédito devido à Previdência Social, porém, observará os 
critérios estabelecidos na legislação previdenciária (CLT, art. 879, §4º).

Desse modo, em resumo, tem-se: (a) o TST e o STF entenderam recentemente que os débitos 
trabalhistas devem ser atualizados pelo IPCA-E; e (b) a CLT prevê que os créditos trabalhistas 
devem ser atualizados pela TR.

O TST trata da correção monetária em alguma de suas súmulas e orientações jurisprudenciais?

SIM! Em vários enunciados! Abaixo, compilamos para facilitar sua leitura:

Súmulas e OJs do TST sobre correção monetária

Súmula 187 do TST. A correção monetária não incide sobre o débito do trabalhador reclamante.

Súmula 304 do TST. Os débitos trabalhistas das entidades submetidas aos regimes de 
intervenção ou liquidação extrajudicial estão sujeitos a correção monetária desde o respectivo 
vencimento até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou suspensão, não incidindo, 
entretanto, sobre tais débitos, juros de mora.

Súmula 311 do TST. O cálculo da correção monetária incidente sobre débitos relativos a 
benefícios previdenciários devidos a dependentes de ex-empregado pelo empregador, ou por 
entidade de previdência privada a ele vinculada, será o previsto na Lei nº 6.899, de 08.04.1981.
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Súmula 381 do TST. O pagamento dos salários até o 5º dia útil do mês subsequente ao vencido 
não está sujeito à correção monetária. Se essa data limite for ultrapassada, incidirá o índice da 
correção monetária do mês subsequente ao da prestação dos serviços, a partir do dia 1º.

OJ 28 da SDI-I do TST. Incide correção monetária sobre as diferenças salariais dos servidores 
das universidades federais, decorrentes da aplicação retroativa dos efeitos financeiros 
assegurados pela Lei nº 7.596/87, pois a correção monetária tem como escopo único minimizar 
a desvalorização da moeda em decorrência da corrosão inflacionária.

OJ 198 da SDI-I do TST. Diferentemente da correção aplicada aos débitos trabalhistas, que têm 
caráter alimentar, a atualização monetária dos honorários periciais é fixada pelo art. 1º da Lei 
nº 6.899/81, aplicável a débitos resultantes de decisões judiciais.

OJ 300 da SDI-I do TST. Não viola norma constitucional (art. 5°, II e XXXVI) a determinação de 
aplicação da TRD, como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas, cumulada com 
juros de mora, previstos no artigo 39 da Lei nº 8.177/91 e convalidado pelo artigo 15 da Lei nº 
10.192/01.

OJ 302 da SDI-I do TST. Os créditos referentes ao FGTS, decorrentes de condenação judicial, 
serão corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis aos débitos trabalhistas.

E o que o TST entendeu? O não pagamento da correção monetária atrai a incidência da 
cláusula penal?

NÃO!  Para o TST, a mera ausência do pagamento da correção monetária não atrai a incidência 
da cláusula penal estipulada em acordo homologado em juízo. Prevaleceu o entendimento de 
que no caso não houve descumprimento do acordo firmado, de modo que não incide a multa 
estipulada para o atraso no cumprimento da obrigação (TST. SBDI-I. E-RR-234-55.2010.5.01.0041, 
rel Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 04.04.2019, Informativo TST nº 194).

Como foi veiculado no informativo?

Execução. Acordo homologado. Não observância dos índices de correção monetária. Cláusula 
penal. Indevida. 
A mera ausência do pagamento da correção monetária não atrai a incidência da cláusula penal 
estipulada em acordo homologado em juízo. Na espécie, a executada quitou totalmente a dívida 
principal, mas não efetuou o pagamento da correção monetária no momento estabelecido na 
avença. Prevaleceu o entendimento de que no caso não houve descumprimento do acordo 
firmado, de modo que não incide a multa estipulada para o atraso no cumprimento da obrigação. 
Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do 
Tribunal Regional, que considerou indevido o pagamento da multa pelo atraso no cumprimento 
do acordo. Vencido o Ministro José Roberto Freire Pimenta.
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A juntada parcial de controles de jornada conduz à aplicação da jornada da inicial quanto 
ao período faltante e não da média física das horas extras apuradas.

IMPORTANTE!
A juntada parcial de controles de frequência não afasta, por si só, a presunção de veracidade 
da jornada de trabalho declinada na petição inicial (Súmula nº 338, I, do TST), ainda que o 
período sem comprovação seja reduzido.
Em outras palavras, a juntada parcial de controles de frequência gera a presunção relativa 
de veracidade da jornada alegada na petição inicial quanto ao período faltante, nos termos 
do inciso I da Súmula 338 do TST. Incabível, portanto, a adoção da média física das horas 
extras apuradas.
(TST. SBDI-I. E-ED-ARR-2799-09.2013.5.09.0091, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, red. p/ 
acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, julgado em 11.04.2019, Informativo TST nº 194).

Princípio da comunhão da prova ou aquisição processual.

Caso haja provas produzidas no processo, o juiz julgará com base nelas, independentemente de 
quem as tenha produzido, tendo em vista a aplicação do princípio da comunhão da prova ou 
aquisição processual.  

Nos dizeres de Henrique Correia, este princípio “estabelece que a prova pertence ao processo e 
não às partes, de modo que, sendo trazida para os autos, poderá beneficiar ou prejudicar quem 
as produziu” (CORREIA, Henrique e MIESSA, Élisson. Súmulas e Orientações Jurisprudenciais do 
TST. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 404). É isso que permite a utilização, por exemplo, da 
confissão de qualquer das partes em seu desfavor. 

E o que acontece se as provas forem inexistentes ou insuficientes?

Caso as provas sejam inexistentes ou insuficientes para alicerçar a convicção do juiz, este deverá 
aplicar as regras de distribuição do ônus da prova, já que é vedado ao magistrado proferir o 
non liquet (deixar de decidir por ausência/insuficiência de provas).

Assim, nesse cenário, num primeiro momento, o juiz poderá aplicar a distribuição estática do 
ônus da prova, com fulcro no artigo 818, incisos I e II da CLT, segundo a qual ao autor cabe provar 
os fatos constitutivos do seu direito e, ao réu, os fatos extintivos, modificativos e impeditivos 
do direito do autor. 

Artigo 818 da CLT
Art. 818.  O ônus da prova incumbe:
I - ao reclamante, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 
II - ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 
do direito do reclamante.     
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Logo, de acordo com esses vetores, como regra geral, a comprovação da existência de trabalho 
extraordinário incumbe ao trabalhador/reclamante, pois este fato é constitutivo do seu direito. 
É a aplicação do princípio do interesse (deve provar aquele que irá se beneficiar).

Noutro giro, ao juiz também é possibilitada a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da 
prova, com fundamento no artigo 818, §§ 1º, 2º e 3º, da CLT, nos casos em que as peculiaridades 
do caso ou a maior aptidão ou facilidade de uma das partes para a produção da prova justifi-
quem a atribuição diversa do ônus probatório. 

Nesses casos, deve ser proferida decisão judicial devidamente fundamentada antes da abertu-
ra da instrução, a fim de que a parte possa se desincumbir do ônus imposto, nos termos da lei:

Artigo 818, §§1º a 3º, da CLT
Art. 818. (...)
§ 1o  Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas 
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos deste 
artigo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juízo 
atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamen-
tada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que 
lhe foi atribuído.
§ 2o  A decisão referida no § 1o deste artigo deverá ser proferida antes da abertura da 
instrução e, a requerimento da parte, implicará o adiamento da audiência e possibi-
litará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido.
§ 3o  A decisão referida no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desin-
cumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil
 

Essa sistemática consubstancia a aplicação do princípio da isonomia e da cooperação (CPC, art. 
6º), pois garante paridade de armas ao determinar que deve produzir a prova a parte que tiver 
mais condições de fazê-lo. 

Entendi. Mas, afinal de contas, de forma mais prática, como se distribui o ônus da prova em 
relação às horas extras? Tem como facilitar?

Vamos tentar! Esse é um tema que possui várias nuances, mas vamos tentar te ajudar a 
compreender o básico! De acordo com o artigo 74, §2º, da CLT, para os estabelecimentos de 
mais de dez trabalhadores será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída, em 
registro manual, mecânico ou eletrônico. 

Sendo assim, de forma mais prática, a distribuição do ônus probatório dependerá da 
quantidade de empregados da empresa.
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Vale lembrar que o cartão ponto não é a única forma de comprovar a jornada de trabalho, mas 
também por testemunhas, catracas ou outros meios. 

Empregador com 
ATÉ 

10 (dez) empregados

Empregador com 
MAIS DE

10 (dez) empregados

(Bônus)
Contestação alegando 

artigo 62 CLT
(Trabalhador externo)

* Registro de controle de jor-
nada dispensado.

* Na contestação o reclama-
do não vai precisar apresen-
tar cartão ponto ( já que é dis-
pensado de possuir controle 
da jornada).

* Neste caso, o ônus da 
prova das horas extras é do 
autor(reclamante/emprega-
do). 

* Distribuição estática do 
ônus da prova.

* Registro de controle de jor-
nada obrigatório.

* Na contestação o reclama-
do pode tomar as seguintes 
medidas: 

1ª Hipótese: Ônus do autor
Contestação com apresenta-
ção de cartão ponto:
Ônus da prova do autor 
de invalidar o cartão 
apresentado.

2ª Hipótese :Ônus do réu
Contestação sem apresenta-
ção de cartão ponto:
Presunção (relativa) de vera-
cidade da jornada invocada 
na inicial;
Ônus da prova do réu (Súmula 
338, I, do TST).

3ª Hipótese: Ônus do réu
Cartões “britânicos”:
Inválidos;
Ônus da prova do réu
(Súmula 338, III, do TST)

* Nestes casos, o empregador 
não tem cartão ponto para 
juntar, eis que a CLT dispensa 
o controle de jornada por ser 
incompatível com a condi-
ção de trabalho. 

* A prova da condição de “tra-
balhador externo” é ônus do 
empregador.

* A prova da jornada de tra-
balho (por exemplo: pedido 
de horas extras) é ônus do 
empregado.

OBS: não confundir o empre-
gado que trabalha fora da 
empresa com o trabalhador 
externo (artigo 62, I, da CLT). 

> O empregado que traba-
lha fora da empresa pode ter 
controle da jornada (é o ex-
terno do artigo 74, § 3º CLT). 

> No caso do trabalhador ex-
terno (artigo 62, I, da CLT) não 
há como controlar o horário. 
Sendo assim, não precisa de 
cartão ponto (por exemplo).
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* Cartão “britânico” é aquele 
que apresenta sempre a mes-
ma hora de entrada e de saí-
da. Os cartões ponto são in-
válidos como meio de prova, 
invertendo o ônus da prova 
para o réu.

* Distribuição dinâmica do 
ônus da prova

Importante ressaltar que o quadro acima não esgota o tema, mas objetiva ajudar a compreen-
der melhor o básico. Assim, o gerente geral de agência bancária, por exemplo, não possui con-
trole de jornada por força do artigo 62, inciso II, da CLT e Súmula 287 do TST, segunda parte, 
situação que isenta o empregador de apresentar os controles de jornada, desde que demonstre 
que o empregado preenche os requisitos legais para a caracterização como gerente geral.

O que acontece se o empregador não apresentar injustificadamente os controles de jornada, 
apesar de estar obrigado a tal?

De acordo com o inciso I da Súmula 338 do TST, “[a] não-apresentação injustificada dos 
controles de frequência gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho, a qual 
pode ser elidida por prova em contrário”.

Ou seja, se o empregador não apresentar injustificadamente os controles de jornada, quando o 
deveria, a jornada que o trabalhador apontou na inicial será tida por verdadeira e, com base 
nela, serão deferidas as horas que extrapolarem a jornada normal de trabalho.

Importante frisar que incide presunção relativa! Vale dizer, a jornada trazida na inicial poderá 
ser refutada ou limitada por provas em sentido contrário (confissão do autor em audiência, 
por exemplo), ou até mesmo pela falta de verossimilhança do que foi alegado (por exemplo, se 
sustenta que trabalhou todos os dias por dezoito horas sem nenhum intervalo por cinco anos).

Quando se considera justificada a não apresentação dos controles de jornada?

A não apresentação dos controles de jornada pode ser justificada, por exemplo, nos casos do 
artigo 62 da CLT (trabalhador prestava serviços externos incompatíveis com a marcação de 
jornada) ou por motivo de força maior, como uma enchente ou incêndio. 
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Como fica se o empregador, apesar de obrigado a tal, juntar controles de jornada de apenas 
parte do contrato de trabalho? 

Imagine que José trabalhou durante cinco anos na companhia XYZ. Contudo, na fase instrutória, 
a empregadora apresentou controles de jornada apenas dos quatro primeiros anos de trabalho, 
de modo que não existe nenhum controle de jornada relativo ao último ano de labor. 

A SDI-I decidiu que o período faltante (o último ano de trabalho, no exemplo dado) deve ser 
fixado com base na jornada apontada na inicial, nos termos do inciso I da Súmula 338 do TST.

Súmula nº 338 do TST
JORNADA DE TRABALHO. REGISTRO. ÔNUS DA PROVA.
I - É ônus do empregador que conta com mais de 10 (dez) empregados o registro da 
jornada de trabalho na forma do art. 74, § 2º, da CLT. A não-apresentação injustifica-
da dos controles de freqüência gera presunção relativa de veracidade da jornada de 
trabalho, a qual pode ser elidida por prova em contrário. (ex-Súmula nº 338 – altera-
da pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)
II - A presunção de veracidade da jornada de trabalho, ainda que prevista em instru-
mento normativo, pode ser elidida por prova em contrário. (ex-OJ nº 234 da SBDI-1 
- inserida em 20.06.2001)
III - Os cartões de ponto que demonstram horários de entrada e saída uniformes são 
inválidos como meio de prova, invertendo-se o ônus da prova, relativo às horas ex-
tras, que passa a ser do empregador, prevalecendo a jornada da inicial se dele não se 
desincumbir. (ex-OJ nº 306 da SBDI-1- DJ 11.08.2003)

Esse entendimento é aplicado mesmo para os casos em que o período faltante seja reduzido?

SIM! No caso julgado pelo TST a empregadora deixou de apresentar o registro de sete meses, 
o que equivale a 22% (vinte e dois por cento) dos meses do contrato de trabalho, situação que 
não foi reputada inexpressiva, o que atraiu a incidência do inciso I da Súmula 338 do TST.

Não dá para aplicar no período faltante a média física das horas extras apuradas nos cartões 
de ponto juntados? 

NÃO! No caso concreto julgado, o Tribunal Regional do Trabalho reputou inexpressiva a 
quantidade faltante e adotou a média física das horas extras apuradas nos controles de 
jornada juntados para calcular o período não comprovado, com o objetivo de evitar eventual 
enriquecimento ilícito de qualquer das partes.

Dito de outro modo, imagine que no exemplo de José e a empresa XYZ, dado acima, após a 
apuração dos cartões de ponto juntados relativos aos quatro primeiros anos de trabalho, 
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verifica-se que José prestava em média oito horas extras mensais. Nesse passo, José receberia 
oito horas extras mensais quanto ao período em que ausentes controles de jornada (último ano 
de trabalho, no exemplo dado).

Contudo, o TST não chancelou esta tese. Pelo contrário, decidiu que para o período faltante 
deve ser utilizado o inciso I da Súmula 338 do TST, o que implica em presunção de veracidade 
da jornada alegada na inicial, devidamente cotejada (e eventualmente limitada) pelas demais 
provas dos autos. 

Quanto ao tema, registre-se que consta do corpo do voto que “desconsiderar a presunção 
resultante da não apresentação de todos os relatórios de horas extras do reclamante, significaria 
beneficiar a reclamada pelo descumprimento de uma obrigação legalmente imposta à empresa.”

A OJ 233 da SDI-I do TST se aplica ao caso?

NÃO! A OJ 233 da SDI-I do TST consigna que “[a] decisão que defere horas extras com base em 
prova oral ou documental não ficará limitada ao tempo por ela abrangido, desde que o julgador 
fique convencido de que o procedimento questionado superou aquele período”.

Assim, por exemplo, imagine que a testemunha (prova oral) que confirmou a existência de labor 
em jornada extraordinária trabalhou com o autor somente em parte do contrato de trabalho. 
Se o juiz se convencer que aquela rotina de jornada superou o período abrangido pela prova, 
poderá deferir horas extras por todo o contrato de trabalho. 

Ocorre que o TST, após a análise dos respectivos precedentes, entendeu que a OJ 233 da SDI-I 
do TST não se aplica ao caso concreto analisado por dois motivos: 

(a) Dirige-se a fatos que devem ser provados por quem alega o trabalho em horas 
extras (trabalhador), situação distinta da analisada, na qual o empregador deveria 
realizar a comprovação de fatos impeditivos do direito do autor, por meio da 
apresentação dos controles de jornada (já que possui mais de dez empregados); 

(b) Aplica-se aos casos em que o julgador se convenceu que a rotina de jornada ex-
traordinária superou o período abrangido pela prova, premissa diversa da decisão 
reformada, já que o Tribunal Regional do Trabalho adotou a média física das horas 
extras para o período faltante a fim de evitar eventual enriquecimento sem causa das 
partes, e não porque se convenceu que a rotina de horas extras registradas superaram 
o período comprovado. 
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Como foi veiculado no informativo?

Controles de frequência. Juntada parcial. Presunção de veracidade da jornada alegada 
na petição inicial quanto ao período faltante. Aplicação da Súmula nº 338, I, do TST. 
Impossibilidade de adoção da média física das horas extras apuradas. A juntada parcial de 
controles de frequência não afasta, por si só, a presunção de veracidade da jornada de trabalho 
declinada na petição inicial (Súmula nº 338, I, do TST), ainda que o período sem comprovação 
seja reduzido. No caso, o registro de jornada do empregado era feito em dois documentos 
distintos: cartões de ponto, que controlavam a jornada contratual, e relatórios de horas extras. 
Quanto a estes últimos, a reclamada, injustificadamente, deixou de apresentar o registro de 
sete meses, o que equivale a 22% dos meses do contrato de trabalho. Reputando inexpressiva a 
quantidade faltante, e com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, o 
TRT adotou a média física das horas extras apuradas para calcular o período não comprovado, 
em contrariedade ao consubstanciado no item I da Súmula nº 338 do TST e à jurisprudência 
dominante no TST, conforme consignado no acórdão turmário. Ademais, prevaleceu o 
entendimento de que a Orientação Jurisprudencial nº 233 da SBDI-I não incide na hipótese, pois 
dirigida a fatos que devem ser provados por quem alega o trabalho em horas extras, situação 
distinta da analisada. Além disso, o verbete se dirige ao caso em que o julgador convenceu-se de 
que o procedimento questionado superou o período abrangido pela prova oral ou documental, 
premissa não evidenciada nos autos, visto que a decisão do TRT que deferiu o cálculo pela 
média das horas extras apuradas sedimentou-se na possibilidade de enriquecimento sem causa 
e não no convencimento de que as horas extras registradas superaram o período comprovado. 
Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Márcio 
Eurico Vitral Amaro, relator, Breno Medeiros e Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
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Ação civil pública. Tutela inibitória. Concessão. Juízo de probabilidade. Não submissão a 
marco temporal. Desnecessidade da presença de prévia violação de direito.

A tutela inibitória possui natureza preventiva e seu objetivo é evitar a prática, a repetição 
ou a continuação do ilícito do qual, potencialmente, advirá o dano a direitos fundamentais. 
Ademais, como qualquer provimento jurisdicional que se volta para o futuro, a tutela 
inibitória não dispensa o julgador de efetuar um juízo de probabilidade, o qual, todavia, 
não se submete a um marco temporal, nem exige prévia violação de direito. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-683900-65.2009.5.09.0024, rel Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, julgado em 11.04.2019, Informativo TST nº 194).

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” (CAIRO JR., 2018, p. 
1197).
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, em seu artigo primeiro, que a ação civil pública 
terá por objeto a responsabilização 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:
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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” (MIESSA, Élisson. Processo do Trabalho. 5. ed. Salvador: 
Juspodivm, 2018, p. 1402). 

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.

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)” (MIESSA, 2018, p. 1404).
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É cabível a tutela de urgência nas ações civis públicas?

CLARO, por força do disposto nos artigos 4º e 12 da Lei nº 7.347, de 1985, e no artigo 84, §3º, do 
Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, nas ações civis públicas, a tutela de urgência 
reveste-se de grande importância, sobretudo para evitar a prática de ilícitos ou a ocorrência de 
danos a direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos.

É possível tutela judicial para evitar a prática de um ato ilícito ou a ocorrência de um dano?

SIM! Em decorrência da natureza jurídica dos resultados jurídicos-materiais, segundo Daniel 
Amorim Assumpção Neves, a tutela jurisdicional “(...) é dividida em duas espécies: tutela 
preventiva (tradicionalmente chamada de inibitória) e tutela reparatória (ressarcitória), sendo 
a primeira uma tutela jurisdicional voltada para o futuro, visando evitar a prática de ato ilícito, 
enquanto a segunda está voltada para o passado, visando ao restabelecimento patrimonial 
do sujeito vitimado pela prática de um ato ilícito danoso” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. 
Manual de Direito Processual Civil. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 47).

Desse modo, à tutela que visa evitar a prática de um dano ou a ocorrência de um dano dá-se o 
nome de tutela inibitória (ou preventiva).

E o que o TST entendeu de relevante neste julgado?

O TST fixou uma importante diretriz para o deferimento da tutela inibitória no âmbito da Justiça 
do Trabalho: a tutela inibitória não dispensa o julgador de efetuar um juízo de probabilidade, o 
qual, todavia, não se submete a um marco temporal, nem exige prévia violação de direito.

Qual era o caso concreto?

Tratava-se de um recurso de revista interposto pelo Ministério Público do Trabalho, para rever 
uma decisão de Tribunal Regional do Trabalho. 

A Turma, contudo, não havia conhecido do recurso do MPT, acolhendo a fundamentação do TRT 
no sentido de que não é possível o acolhimento de tutela inibitória diante de situações hipotéticas 
e abstratas, nem quando ausentes elementos de prova que indiquem concretamente qualquer 
violação ou ameaça de violação de direitos, levando-se em consideração os instrumentos 
coletivos firmados pelas partes nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação civil pública 
em que o Ministério Público do Trabalho requer que os sindicatos demandados se abstenham de 
instituir instrumentos coletivos com cláusulas contrárias aos direitos sociais dos trabalhadores. 

A SDI-I, então, por maioria, conheceu dos embargos por divergência jurisprudencial opostos 
e, no mérito, também por maioria, deu-lhes provimento para afastar o obstáculo imposto ao 
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deferimento da tutela inibitória pleiteada e determinar o retorno dos autos à Turma de origem 
para exame da juridicidade das cláusulas impugnadas pelo Ministério Público do Trabalho, 
devendo os réus serem condenados a absterem-se de firmar cláusulas em instrumentos 
coletivos de conteúdo ilegal.

Prevaleceu na SDI-I, como acima referido, que, à semelhança de qualquer provimento 
jurisdicional que se volta para o futuro, a tutela inibitória não dispensa o julgador de efetuar 
um juízo de probabilidade, o qual, todavia, não se submete a um marco temporal, nem exige 
prévia violação do direito. 

Como foi veiculado no informativo?

Ação civil pública. Tutela inibitória. Concessão. Juízo de probabilidade. Não submissão a marco 
temporal. Desnecessidade da presença de prévia violação de direito.
A tutela inibitória possui natureza preventiva e seu objetivo é evitar a prática, a repetição 
ou a continuação do ilícito do qual, potencialmente, advirá o dano a direitos fundamentais. 
Ademais, como qualquer provimento jurisdicional que se volta para o futuro, a tutela inibitória 
não dispensa o julgador de efetuar um juízo de probabilidade, o qual, todavia, não se submete 
a um marco temporal, nem exige prévia violação de direito. No caso, a Turma não conheceu do 
recurso de revista do Ministério Público do Trabalho, adotando a fundamentação do TRT no 
sentido de que não é possível o acolhimento de tutela inibitória diante de situações hipotéticas 
e abstratas, nem quando ausentes elementos de prova que indiquem concretamente qualquer 
violação ou ameaça de violação de direitos, levando-se em consideração os instrumentos 
coletivos firmados pelas partes nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação civil 
pública em que o Ministério Público do Trabalho requer que os sindicatos demandados se 
abstenham de instituir instrumentos coletivos com cláusulas contrárias aos direitos sociais 
dos trabalhadores. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos, por 
divergência jurisprudencial, e, no mérito, também por maioria, deu-lhes provimento para afastar 
o obstáculo imposto ao deferimento da tutela inibitória pleiteada e determinar o retorno dos 
autos à Turma de origem para exame da juridicidade das cláusulas impugnadas pelo Ministério 
Público do Trabalho, devendo os réus serem condenados a absterem-se de firmar cláusulas 
em instrumentos coletivos de conteúdo ilegal. Vencidos, no conhecimento, os Ministros Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi, Márcio Eurico Vitral Amaro, Alexandre Luiz Ramos e Renato de Lacerda 
Paiva, e, no mérito, os Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Márcio Eurico Vitral Amaro, 
Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Renato de Lacerda Paiva.
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Mandado de segurança. Cabimento. Ato coator que rejeita remição de dívida mesmo 
havendo pagamento em momento anterior à lavratura do auto de arrematação. Orientação 

Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Não incidência.

Cabe mandado de segurança para impugnar decisão que indeferiu o pedido de remição de 
dívida formulado por terceiro juridicamente interessado.
(TST. SBDI-II. RO – 24089-40.2016.5.24.0000. rel. Min Alexandre de Souza Agra Belmonte, julgado 
em 9.4.2019, Informativo nº 194 do TST)

Mandado de segurança. 

Nos termos do inciso LXIX do artigo 5º da CRBF e no artigo 1º da Lei 12.016, de 2009, conceder-
se-á mandado de segurança para 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. 

Das lições de  Carlos Henrique Bezerra Leite, extrai-se que o “mandado de segurança é um 
remédio constitucional, exteriorizado por meio de uma ação mandamental, de natureza não 
penal, cuja titularidade é conferida a qualquer pessoa (física ou jurídica, de direito público 
ou privado) ou ente despersonalizado com capacidade processual, cujo escopo repousa na 
proteção de direitos individuais próprios ou direitos individuais homogêneos ou coletivos 
alheios, caracterizados como líquidos e certos, não amparados por habeas corpus ou habeas 
data, contra ato de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica de direito privado no 
exercício delegado de atribuições do Poder Público.” (LEITE, Carlos Henrique Bezzera. Manual 
de Processo do Trabalho. 4. ed. São Paulo: LTr, 2019, p. 560-561).

Competência da Justiça do Trabalho para julgar o mandado de segurança.

De acordo com o inciso IV do art. 114 da CRBF, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar 
os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato questionado envolver 
matéria sujeita à sua jurisdição. 

Sendo assim, “é competente a Justiça do Trabalho para processar e julgar o mandado de 
segurança, não só contra ato judicial praticado em processo trabalhista originário da relação 
jurídica de emprego ou de trabalho, como também contra ato administrativo que se enquadre 
na moldura do inciso IV do art. 114 da CF, bem como contra ato administrativo praticado por 
autoridade da própria Justiça do Trabalho, desde que, é claro, o ato impugnado seja ilegal ou 
arbitrário e, paralelamente, viole, em qualquer hipótese, direito individual (ou coletivo) líquido 
e certo” (LEITE, 2019, p. 562).
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Cumpre ressaltar ainda a distribuição interna da competência para julgar o mandado de 
segurança na justiça do trabalho. Observa o quadro a seguir: 

Autoridade Coatora Competência

Fora da Justiça do Trabalho Vara do Trabalho

Juiz do Trabalho TRT

TRT TRT

TST TST

Remição da Dívida 

De acordo com Carlos Henrique Bezzera Leite, “remição é o ato processual que consiste no 
pagamento efetuado diretamente pelo devedor (ou executado) com vistas à liberação do bem 
penhorado. Trata-se de aplicação do princípio da execução menos onerosa ao devedor (CPC, art. 
805), na medida em que permite que este, a qualquer tempo, possa remir a sua dívida, pagando 
a importância da condenação, atualizada monetariamente, mais juros, custas processuais 
e honorários de sucumbência (se houver), desde que o faça antes da assinatura do auto de 
arrematação ou da adjudicação”. (LEITE, 2019, p. 489)

Remissão x Remição 

Remissão Remição

Perdão Extinção /Pagamento

Para lembrar na prova:

Quem vai à miSSa pede perdão

MiSSa g RemiSSão g Perdão

Nesta linha, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero ensinam que:
 
Não se deve confundir a remição da execução com a remissão da dívida que lhe 
constitui o objeto. A remissão da dívida constitui elemento de direito material, 
pelo qual o credor perdoa o crédito executado. Esse perdão acarreta a extinção da 
execução, por renúncia do autor ao direito postulado. (arts. 487, III, c e 924, IV, do 
CPC). Na remição da execução, há ato do devedor (ou de alguém em seu nome), 
semelhante ao reconhecimento do pedido, em que se faz o adimplemento, ainda 
que tardio, da obrigação; na remissão da dívida, tem-se ato do credor, que perdoa a 
dívida. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO Daniel. Novo 
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curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. vol.2. 
3.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 769).

Quais são os principais dispositivos que tratam da remição?

CC, art.304

Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se 
o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor.
Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em 
nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.

CC, art.305

Art. 305. O terceiro não interessado, que paga a dívida em seu próprio nome, 
tem direito a reembolsar-se do que pagar; mas não se sub-roga nos direitos 
do credor.
Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao 
reembolso no vencimento.

CPC, art. 826
Art. 826. Antes de adjudicados ou alienados os bens, o executado pode, a todo 
tempo, remir a execução, pagando ou consignando a importância atualizada 
da dívida, acrescida de juros, custas e honorários advocatícios.

CPC, art. 903

Art. 903. Qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, 
pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, 
acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os em-
bargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4º deste artigo, 
assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.

Quem é parte legítima para requerer a remição da dívida?

De acordo com a decisão do caso em voga pela SDI-II, a interpretação sistemática dos artigos 
304 e 305 do Código Civil e 826 e 903 do CPC, que disciplinam a remição de dívida, evidencia 
que qualquer pessoa pode pagá-la, seja ela juridicamente interessada ou não, bastando, para 
tanto, que o pagamento ou a consignação se dê antes da assinatura do auto de arrematação 
pelo juiz. A saber:

 
Terceiro Juridicamente Interessado Terceiro Juridicamente Desinteressado

* Pode ser obrigado por LEI a cumprir a 
obrigação 
* Há sub-rogação do credor originário pelo 
terceiro interessado (ou seja, o terceiro que 
cumpriu a obrigação se torna o novo credor)
* Ex: Fiador ou Avalista

* Não pode ser obrigado por LEI a cumprir a 
obrigação, porém deseja fazê-lo. 
* Há pagamento em nome próprio, por isso 
não há direito a sub-rogação, mas apenas ao 
reembolso
* Ex: Pai quita dívida de filho maior de idade
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Cabe MS para impugnar decisão judicial de indeferimento do pedido remição de dívida 
formulado por terceiro juridicamente interessado?

SIM. No acórdão do caso em voga, os Ministros consideraram este o tema principal do julgado. 
Para facilitar a compreensão cumpre realizar uma pequena retrospectiva do processo. Cumpre 
lembrar que o TST está analisando um recurso ordinário interposto contra um mandado de 
segurança. 

Histórico do processo:
> Reclamatória trabalhista – trânsito em julgado determinando a constrição do bem 
de terceiro 
> Embargos de terceiros – negado
> Hasta Pública – arrematado pelo recorrente (RO do MS ao TST)
> Pedido de remição antes da assinatura da carta de arrematação 
> Negativa do pedido de remição (decisão interlocutória do juiz de 1º grau)
> MS ao TRT – segurança concedida pelo Tribunal Regional possibilitando a remição 
pelo requerente
> RO ao TST – arrematante interpôs RO contra o MS e o TST negou-lhe provimento 
no mérito e manteve a segurança (Súmula 201 do TST: Quando o MS começa no TRT 
caberá RO ao TST. No TST, ele é julgado pela SDI ou SDC, ou seja, não será julgado 
pela Turma). 

Nos termos do acórdão: 

A natureza interlocutória da decisão impugnada, por seu turno, afirma o cabimento 
do mandamus, diante da constatação de ato manifestamente ilegal, contra o qual 
não cabe recurso de imediato.
Por outro lado, a ilegalidade da medida consubstanciada no indeferimento do 
pedido de remição da dívida pelo Juízo da execução, com fundamento em decisão 
proferida em embargos de terceiro, que, entretanto, não desqualificam a impetrante 
como terceira interessada, aliada à urgência, que decorre da possibilidade concreta 
de perda da posse, a qual resulta em incontestável prejuízo à atividade econômica 
nele desenvolvida, autorizam o ajuizamento do mandado de segurança, sem que se 
fizesse necessário o exaurimento das vias processuais.
Dessa forma, tendo sido o pedido de remição protocolado antes da assinatura do 
auto de arrematação pelo magistrado e depositado para pagamento o valor integral 
da dívida, afigura-se demonstrada a liquidez e certeza do direito da impetrante à 
quitação da dívida, em conformidade com a interpretação sistemática que se extrai 
dos dispositivos acima reproduzidos.
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Entendi. Mas e a OJ 92 da SBDI-II?

A SDI-II definiu, no julgamento do caso em voga, pela não incidência da OJ 92 da SDI-II do 
TST. A referida orientação jurisprudencial define que: “não cabe mandado de segurança contra 
decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido”.

Contudo, na decisão do caso em tela, a SDI-II, seguindo o entendimento firmado na sessão 
de julgamento ocorrida em 6 de novembro de 2018, por ocasião do julgamento dos processos 
RO-406-27.2017.5.10.0000 e RO-144-28.2011.5.05.0000, concluiu por relativizar a diretriz da OJ 
92 da SBDI –II do TST sempre que se identificar no ato coator ilegalidade e não houver outro 
meio capaz de impedir prejuízo imediato às partes. 

Qual foi a decisão no caso concreto?

No caso em análise, a SBDI-II do TST definiu que a impetrante do mandado de segurança, 
embora não detenha o título de propriedade do bem penhorado, ante a inexistência do registro 
de transferência do imóvel, é inquestionavelmente dele possuidora há mais de dezesseis anos, 
nele desenvolvendo várias atividades comerciais (escritório, garagem de compra e venda e 
lanchonete), tendo nele realizado, inclusive, benfeitorias.

Neste sentido, evidenciou-se o interesse do terceiro juridicamente interessado na remição da 
dívida, motivo pelo qual o TST, assegurou o direito à remição da dívida, desde que antes da 
assinatura do auto de arrematação, sendo essa precisamente a hipótese dos autos. 

Por fim, o TST definiu que a natureza interlocutória da decisão impugnada permite o cabimento 
do mandado de segurança, diante da constatação de ato manifestamente ilegal, contra o qual 
não cabe recurso de imediato capaz de impedir o prejuízo imediato às partes.

Como foi veiculado no informativo?

Mandado de segurança. Cabimento. Ato coator que rejeita remição de dívida mesmo havendo 
pagamento em momento anterior à lavratura do auto de arrematação. Interpretação 
sistemática dos arts. 304 e 305 do CC e 903 do CPC de 2015. Direito líquido e certo à remição. 
Configuração. Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Não incidência. 
Cabe mandado de segurança para impugnar decisão que indeferiu o pedido de remição de 
dívida formulado por terceiro juridicamente interessado. A interpretação sistemática dos arts. 
304 e 305 do CC e 826 e 903 do CPC de 2015, que disciplinam a remição de dívida, evidencia que 
qualquer pessoa pode pagá-la, seja ela juridicamente interessada ou não, desde que efetue o 
pagamento ou a consignação antes da lavratura do auto de arrematação pelo magistrado. Na 
espécie, o indeferimento do pedido de remição ocorreu porque o Juízo da execução entendeu 
que a impetrante seria parte ilegítima para remir a dívida, tendo em vista a improcedência dos 



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 38

INFORMATIVO Nº 194
TST - COMENTADO

Período: de 2 a 16 de abril de 2019

embargos de terceiros pela ausência de comprovação da propriedade do bem arrematado. 
Todavia, revelou-se evidente a condição de terceiro interessando da impetrante por ser a legítima 
possuidora do imóvel há mais de dezesseis anos, nele desenvolvendo diversas atividades 
comerciais. Ademais, a discussão em torno da propriedade do bem e da legitimidade no feito 
não alcança a remição de dívida, para a qual não se exige nenhuma outra condição além do 
pagamento antes da assinatura do auto de arrematação, hipótese dos autos. Assim, a certeza e 
a liquidez do direito da impetrante à quitação da dívida e a iminente possibilidade de perda da 
posse do imóvel, resultando em incontestável prejuízo à atividade econômica nele desenvolvida, 
autorizam o ajuizamento do mandado de segurança sem o exaurimento das vias processuais 
próprias. Sob esses fundamentos, e afastando a incidência da Orientação Jurisprudencial nº 92 
da SBDI-II ao caso, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, por 
maioria, negou-lhe provimento para manter a decisão do Tribunal Regional que concedera a 
segurança para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a remissão da dívida trabalhista e 
reconhecer a empresa impetrante como terceira legitimamente interessada. Vencido o Ministro 
Renato de Lacerda Paiva.


