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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)

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).

 
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). 

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) 
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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).

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).

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).
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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)

 


