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Período: 4 a 10 de junho de 2019

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
 

Decisão da SBDI-I que se inclina a contrariar decisões reiteradas de cinco ou mais turmas do 
Tribunal. Suspensão. Remessa dos autos ao Tribunal Pleno. Art. 72 do RITST.

Caso, durante o julgamento de um processo, os componentes da SBDI-I se inclinem por 
contrariar decisões reiteradas de 5 (cinco) ou mais Turmas do Tribunal, a deliberação será 
suspensa, sem proclamação de resultado, e os autos serão encaminhados ao Tribunal 
Pleno, consoante artigo 72 do Regimento Interno do TST. 
(TST. SBDI-I. E-RR-10314-74.2015.5.15.0086, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
julgado em 06.06.2019, Informativo TST nº 198).

Competência territorial. Domicílio do reclamante. Possibilidade. Desnecessidade de 
coincidir com o local da prestação de serviços ou com o da contratação ou arregimentação. 

Empresa de atuação nacional. Aplicação ampliativa do art. 651, caput e § 3º, da CLT.

É competente o foro do domicílio do reclamante para o caso em que a empresa possua 
atuação em âmbito nacional, mesmo que aquele seja diverso do local da prestação de 
serviço ou da contratação ou arregimentação.
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-278-87.2015.5.20.0003, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, red. p/ 
acórdão Min. Breno Medeiros, julgado em 06.06.2019 (Cf. Informativos TST nºs 146, 156), 
Informativo TST nº 198).

Alegação de julgamento citra petita pelo Tribunal Regional. Análise da petição inicial em 
sede de recurso de revista. Possibilidade. Contrariedade à Súmula nº 126 do TST. 

Não configuração.

A análise de petição inicial por Turma do TST quando presente alegação de julgamento 
citra petita não contraria o teor da Súmula n° 126 do TST.
(TST. SBDI-I. Ag-E-ED-ARR-1072-73.2014.5.03.0179, SBDI-I, rel. Min. José Roberto Freire 
Pimenta, julgado em 06.06.2019, Informativo TST nº 198).
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DECISÕES DE TURMAS DO TST CITADAS NO INFORMATIVO

1ª TURMA TST

Terceirização. Empresa de telefonia. Tese fixada pelo STF em repercussão geral. 
Distinguishing.

A 1ª turma do TST deixou de aplicar precedente obrigatório do STF sobre terceirização 
(ADPF 324, RE 958.252 e RE 791.932) porque entendeu que havia distinguishing, qual seja, 
a existência de subordinação imediata do autor em face da tomadora, peculiaridade fática 
que justifica o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com aquela, inexistindo 
violação ao entendimento do STF.
(TST. 1ª Turma. RR-62900-79.2007.5.09.0072, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
05.06.2019, Informativo TST nº 198).

3ª TURMA TST

Reenquadramento sindical. Normas coletivas da categoria anterior mais benéficas. 
Violação do princípio da boa-fé objetiva.

O novo enquadramento sindical não autoriza a supressão de direitos já incorporados ao 
patrimônio do obreiro, mesmo após o término do contrato de trabalho.
(TST. 3ª Turma. RR-1214-79.2014.5.07.0013, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
05.06.2019, Informativo TST nº 198). 

6ª TURMA TST

Réu revel. Advogado presente à audiência. Indeferimento de prazo para juntada de 
documentos. Cerceamento do direito de defesa. Alegação em razões finais escritas e não em 

protesto no momento da audiência. Transcendência jurídica.

A alegação de cerceamento de defesa formulada em sede de razões finais, quando não 
realizada por meio de protesto em audiência, não gera preclusão. 
(TST. 6ª Turma. RR-10637-44.2016.5.09.0011, rel. Des. Conv. Cilene Ferreira Amaro Santos, 
julgado em 05.06.2019. Informativo nº 198).
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8ª TURMA TST

Execução. Empresa em recuperação judicial. Ausência de depósito recursal. 
Lei nº 13.467/2017

A ausência de depósito recursal na fase de execução por empresa em recuperação judicial 
não gera deserção.
(TST. 8ª Turma. RR-10193-45-2017.5.03.0107, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 
05.06.2019, Informativo nº 198 TST).

Ação anulatória. Auto de infração lavrado por órgão incompetente.

Órgão municipal de fiscalização sanitária é incompetente para fiscalizar e autuar empresa 
pelo descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho.
(TST. 8ª Turma. RR-10420-06-2015.5.15.0096, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 
05.06.2019, Informativo nº 198 TST).


