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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).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

A SBDI-I do TST foi instada a se pronunciar, em sede de recurso de embargos, acerca do 
pagamento do adicional de horas extraordinárias decorrentes do descumprimento do § 4º do 
art. 2º da Lei nº 11.738/2008, o qual estabeleceu para os profissionais do magistério público da 
educação básica o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de 
interação com os educandos, destinando o 1/3 restante para as demais atividades extraclasse.

Ocorreu que, durante o transcorrer do julgamento, a maioria da SBDI-I se inclinava a manter a 
condenação ao pagamento do adicional de horas extras que havia sido imposta pelo Tribunal 
Regional. 

No entanto, essa determinação contrariava decisões reiteradas de cinco ou mais turmas do 
Tribunal, as quais possuíam precedentes em sentido contrário (ou seja, não condenavam ao 
pagamento de horas extras).

O que fez a SBDI-I diante deste cenário?

Com fulcro no artigo 72 do Regimento Interno do TST, a SBDI-I decidiu suspender o julgamento 
e determinar a remessa dos autos ao Tribunal Pleno, para que aquele órgão máximo prolate a 
decisão sobre o assunto. 

Vide o teor de citado artigo regimental:

Art. 72. As decisões do Órgão Especial, das Seções e Subseções 
Especializadas que se inclinarem por contrariar súmula, orientação 
jurisprudencial e precedente normativo ou decisões reiteradas de 5 
(cinco) ou mais Turmas do Tribunal sobre tema de natureza material ou 
processual serão suspensas, sem proclamação do resultado, e os autos 
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encaminhados ao Tribunal Pleno, para deliberação sobre a questão 
controvertida, mantido o relator de sorteio no órgão fracionário.

O que é importante lembrar?

Que se, durante o julgamento de um processo, os componentes da SBDI-I se inclinarem por 
contrariar decisões reiteradas de 5 (cinco) ou mais Turmas do Tribunal, a decisão será suspensa, 
sem proclamação de resultado, e os autos serão encaminhados ao Tribunal Pleno. 

Por precaução, atente-se para a literalidade do artigo 72 do Regimento Interno do TST.  

A decisão foi unânime?

SIM! A decisão de suspender o julgamento e enviar os autos ao Pleno do TST foi unânime. 
Lembrando que o julgamento dos embargos na SBDI-I rumavam para uma decisão por maioria.

Como foi veiculado no informativo?

Professor. Distribuição da carga horária. Art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008. Descumprimento. 
Adicional de horas extras devido. 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. A SBDI-I, em sua composição plena, por unanimidade, acolheu a 
proposta da Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e, nos termos do art. 72 do RITST, decidiu 
suspender a proclamação do resultado do julgamento e remeter os autos ao Tribunal Pleno para 
que julgue o recurso de embargos em que se discute se é devido o pagamento do adicional de 
horas extraordinárias decorrentes do descumprimento do § 4º do art. 2º da Lei nº 11.738/2008, 
que estabeleceu para os profissionais do magistério público da educação básica o limite máximo 
de 2/3 da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, 
destinando o 1/3 restante para as demais atividades extraclasse. Na espécie, os Ministros 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, relator, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Walmir 
Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos 
Scheuermann, Cláudio Mascarenhas Brandão, Alexandre Luiz Ramos, Renato de Lacerda Paiva, 
Lelio Bentes Corrêa e Brito Pereira votaram no sentido de conhecer do recurso de embargos, 
por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negar-lhes provimento para manter o acórdão 
turmário que, ao não conhecer do recurso de revista do reclamado, manteve a condenação 
ao pagamento do adicional de horas extras imposto pelo Tribunal Regional. De outra sorte, os 
Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Márcio Eurico Vitral Amaro e Breno Medeiros votaram 
pelo provimento dos embargos para excluir da condenação o pagamento do adicional de horas 
extras e reflexos e julgar improcedentes os pedidos da reclamação trabalhista. 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.
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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).

Rápida revisão - Competência territorial.

Como é sabido, em suma, definição da competência territorial significa apontar qual será o 
Juízo responsável pelo julgamento do feito.  

De acordo com a CLT, via de regra, será competente o juízo do local da prestação de serviços 
(artigo 651, caput, da CLT). Os parágrafos de citado artigo trazem algumas regras especiais. 

Com efeito, de acordo com o §1º do artigo 651 da CLT, quando o empregado viaja a serviço 
(agente ou viajante comercial), será competente o Juízo da agência ou filial à qual o trabalhador 
estiver subordinado. Na falta, a do domicílio ou localidade mais próxima

Já o §2º do artigo 651 da CLT determina que a Justiça do Trabalho tem competência para 
apreciar dissídios ocorridos em agência ou filial no estrangeiro, desde que o empregado seja 
brasileiro e não haja convenção internacional dispondo em contrário. É regra de facilitação de 
acesso à justiça, porque amplia os limites da jurisdição nacional. 

Por derradeiro, o §3º do artigo 651 da CLT determina que, caso a contratação tenha se dado em 
um local e a prestação de serviços em outro, o empregado tem a faculdade de ajuizar a ação em 
qualquer dos dois lugares. Essa regra também tem o evidente propósito de facilitar o acesso à 
justiça. 

O que aconteceu no caso julgado?

A SBDI-I do TST foi instada a decidir se o foro do domicílio do reclamante é competente para o 
julgamento de ação, para o caso em que: (a) aquele é diverso do local da prestação de serviço 
ou da contratação ou arregimentação; e (b) a empresa possua atuação em âmbito nacional.
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O que decidiu a SBDI-I do TST?

Que “[é] possível reconhecer a competência territorial do foro do domicílio do reclamante 
quando a empresa contratante tiver atuação em âmbito nacional, não havendo necessidade de 
coincidir o domicílio do empregado com o local da prestação de serviço ou com o da contrata-
ção ou arregimentação.”

Essa decisão está fulcrada numa interpretação ampliativa dos critérios objetivos do artigo 651, 
caput  e § 3º da CLT, com o fito de garantir o acesso amplo à Justiça sem prejuízo do direito de 
defesa.

Ou seja, o empregado pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio caso a empresa possua 
atuação em âmbito nacional, mesmo que aquele seja diverso do local da prestação de serviço 
ou da contratação. 

O que é importante lembrar?

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.

A decisão foi unânime?

NÃO! Vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, relator, Walmir Oliveira da Costa e 
Alexandre Luiz Ramos.

Como foi veiculado no informativo?

Competência territorial. Domicílio do reclamante. Possibilidade. Desnecessidade de coinci-
dir com o local da prestação de serviços ou com o da contratação ou arregimentação. Em-
presa de atuação nacional. Aplicação ampliativa do art. 651, caput e § 3º, da CLT. É possível 
reconhecer a competência territorial do foro do domicílio do reclamante quando a empresa 
contratante tiver atuação em âmbito nacional, não havendo necessidade de coincidir o domici-
lio do empregado com o local da prestação de serviço ou com o da contratação ou arregimen-
tação. Trata-se de interpretação ampliativa dos critérios objetivos do art. 651, caput, e § 3º, da 
CLT, de modo a garantir o acesso amplo à Justiça sem prejuízo do direito de defesa. No caso, 
restou consignado que a contratação do reclamante pela Petrobras, empresa notoriamente de 
atuação nacional, se deu em Salvador/BA, com prestação de serviços no Estado da Bahia e em 
Macaé/RJ, mas a ação foi ajuizada no domicílio do empregado, em Aracaju/SE, onde também se 
localiza uma das sedes da empresa reclamada. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimi-
dade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, ne-
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gou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, relator, Walmir Oliveira 
da Costa e Alexandre Luiz Ramos. 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. Informati-
vos 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).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

A SBDI-I do TST foi instada a decidir se a análise de petição inicial por Turma do TST contraria o 
teor da Súmula n° 126 do TST. 

De acordo com essa súmula, em suma e, como regra, o TST não pode reexaminar fatos e provas 
no recurso de revista e no de embargos, ficando adstrito à análise de direito, tendo em vista a 
natureza extraordinária de tais apelos. 

Súmula 126 do TST 
Incabível o recurso de revista ou de embargos (arts. 896 e 894, “b”, da CLT) 
para reexame de fatos e provas.

O que a SBDI-I do TST decidiu?

Não há contrariedade.

No caso concreto, o reclamante alegou que o Tribunal Regional prolatou julgamento citra 
petita (o qual ocorre quando a decisão é omissa em relação a questões arguidas pelas partes 
ou cognoscíveis de ofício), pois decidiu, em suma, que não havia - na petição inicial - pedido de 
pagamento de horas extras em razão de violação do intervalo intrajornada.

Nessa linha, o “confronto entre a exordial e o decidido pelo TRT é a única forma de examinar a 
referida alegação”, razão pela qual inexiste violação à Súmula citada. 

Ademais, em complemento, a SBDI-I consignou que “a peça inaugural do processo não constitui 
fato e nem prova dos autos, mas é verdadeiro ato processual cuja análise não se inclui na 
proibição de revolvimento de fatos e provas.”
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Logo, 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.

O que é importante lembrar?

Que 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.

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

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 configura-
ção. A análise de petição inicial por Turma do TST, para fins de apreciação de recurso de revista 
em que há alegação de julgamento citra petita pelo Tribunal Regional, não contraria a Súmula n° 
126 do TST, pois o confronto entre a exordial e o decidido pelo TRT é a única forma de examinar 
a referida alegação. Ademais, a peça inaugural do processo não constitui fato e nem prova dos 
autos, mas é verdadeiro ato processual cuja análise não se inclui na proibição de revolvimento 
de fatos e provas. No caso, a 6ª Turma do TST, ao entender que na causa de pedir foi narrada a 
prestação de horas extras sem concessão do intervalo intrajornada e que no pedido constou o 
pagamento de horas extras em razão da inobservância do referido intervalo, conheceu do re-
curso de revista interposto pelo reclamante por violação dos arts. 128 e 460 do CPC de 1973 e, 
no mérito, deu-lhes provimento para determinar o retorno dos autos ao TRT para proferir novo 
julgamento quanto ao pedido de horas extras decorrentes da concessão parcial do intervalo 
intrajornada. Dessa decisão, a reclamada interpôs embargos, alegando haver contrariedade à 
Súmula nº 126 do TST. Diante da negativa de seguimento ao recurso, a empregadora, em agra-
vo, reiterou a alegada contrariedade, ao fundamento de que a Turma partiu de premissa diver-
sa da registrada pelo TRT, que consignara não haver na petição inicial tese de que o intervalo 
intrajornada deveria ser de uma hora, considerada a prorrogação habitual da jornada. Todavia, 
entendendo ter havido mera análise da petição inicial, a SBDI-I, por unanimidade, negou provi-
mento ao agravo para manter a decisão que denegara seguimento aos embargos. (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).

Terceirização - comentários.

De plano, faz-se remissão aos comentários tecidos em relação aos autos RR-1169-
88.2011.5.03.0014, no Informativo nº 196 do TST, também disponível em nosso drive - link na 
bio do instagram ou no site www.ousesaber.com.br/ouseprageral. Recomenda-se fortemente a 
leitura de tais anotações.

Importante relembrar, agora, que a terceirização lícita, sob a égide da Lei no 13.467, de 2017, 
depende de apenas dois requisitos: (a) ausência de pessoalidade e subordinação (isto é, 
quem contrata, remunera e dirige o trabalho do empregado é a prestadora de serviços, não 
a tomadora); e (b) capacidade econômica da empresa prestadora de serviços (na forma do 
artigo 4o-C, inciso III, da Lei no 6.019, de 1974).

Ademais, quanto ao tema, em 30 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, 
julgou a ADPF nº 324 e o Recurso Extraordinário nº 958.252, fixando a seguinte tese:

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho 
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das 
empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da  empresa 
contratante [STF. Plenário. ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 
958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, em 29 e 30.08.2018 (repercussão geral), 
Informativo STF no 913].

Além de corroborar a constitucionalidade das alterações efetuadas pela Reforma Trabalhista,o 
STF rechaçou a interpretação classicamente dada ao instituto pelo TST, em sua Súmula 331, 
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considerando-a inconstitucional. É dizer, o entendimento do STF, possibilita a terceirização em 
toda e qualquer atividade da empresa (inclusive na atividade-fim).

O que aconteceu no caso trazido neste informativo?

Irresignada com acórdão prolatado pela 1ª turma do TST, o qual consignava a ilicitude da 
terceirização e chancelava o reconhecimento de vínculo de emprego diretamente com a 
tomadora dos serviços, esta interpôs recurso extraordinário. 

Ocorre que, ao emitir o juízo de admissibilidade desse recurso, o Vice-Presidente do TST 
“devolveu” os autos à 1ª Turma,  nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, para que esta 
se manifestasse sobre a possibilidade de retratação acerca da decisão prolatada, já que havia 
aparente confronto com a tese fixada pelo STF no precedente acima citado.

Artigo 1030 CPC/2015
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o 
recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 
(quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao 
vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(...)
II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de 
retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo 
Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o 
caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; 

E é exatamente esta “resposta” da 1ª Turma sobre a possibilidade de retratação que foi publica-
da no presente informativo.

E o que decidiu a 1ª Turma do TST? Houve retratação?

NÃO! A 1ª turma do TST decidiu que o entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADPF 324, 
do RE 958.252 e do RE 791.932, de repercussão geral, não se aplica ao caso concreto analisado 
nos autos porque existe distinguishing. 

Não é demais relembrar que distinguishing é uma técnica de distinção de precedentes. Este 
método permite que julgador deixe de usar um precedente (ainda que iterativo, notório e atual) 
por existirem peculiaridades fático-jurídicas no caso concreto analisado distintas daquelas 
presentes no precedente.

Nesse cenário, a 1ª turma do TST entendeu que “no caso, verifica-se distinção fático-jurídica 
(distinguishing) em relação à tese ali fixada, uma vez que o reconhecimento do vínculo de 
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emprego não resultou apenas do labor do autor em atividade-fim da tomadora dos serviços, 
mas da constatação da ‘presença de subordinação do autor em face da primeira ré, para quem 
prestava serviços diretamente, utilizando-se do espaço e equipamentos desta, nos mesmos 
moldes que antes fazia, quando era diretamente contratado pela primeira ré até o ano de 1999’”

E arremata “Com efeito, porque se extrai do acórdão regional que o reclamante se ativou 
efetivamente como empregado da tomadora dos serviços, submetendo-se diretamente a suas 
ordens, torna-se lícito reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a empresa.”

Ou seja, a 1ª turma do TST deixou de aplicar o precedente obrigatório do STF 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 a tomadora, inexistindo violação ao entendimento do STF.  

Portanto, com base nestes fundamentos, a 1ª turma do TST resolveu manter o acórdão, não 
exercendo a retratação, bem como determinou o envio dos autos à Vice-Presidência para 
prosseguimento do feito - ou seja, para a continuação da tramitação do recurso extraordinário. 

O que é importante lembrar?

Que 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 direto com aquela, inexistindo violação ao 
entendimento do STF. 

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Terceirização. Empresa de telefonia. Tese fixada pelo STF em repercussão geral. Distin-
guishing. “RECURSO DE REVISTA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RETRA-
TAÇÃO. ART. 1.039 DO CPC. TERCEIRIZAÇÃO. TÉCNICO EM COMUTAÇÃO. EMPRESA DE TELEFO-
NIA. TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324, RE 928.252 E RE 791.932. DIS-
TINGUISHING. SUBORDINAÇÃO DIRETA AO TOMADOR DOS SERVIÇOS. VÍNCULO DE EMPREGO 
CARACTERIZADO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. 1. Em que pese o posicionamento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252 e do RE 
791.932, de repercussão geral, no sentido de que “é lícita a terceirização ou qualquer outra 
forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto 
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social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contra-
tante”, no caso, verifica-se distinção fático-jurídica (distinguishing) em relação à tese ali fixada, 
uma vez que o reconhecimento do vínculo de emprego não resultou apenas do labor do autor 
em atividade-fim da tomadora dos serviços, mas da constatação da “presença de subordinação 
do autor em face da primeira ré, para quem prestava serviços diretamente, utilizando-se do 
espaço e equipamentos desta, nos mesmos moldes que antes fazia, quando era diretamente 
contratado pela primeira ré até o ano de 1999”. 2. Verifica-se, assim, que o caso dos autos não se 
amolda à hipótese dirimida pelo STF, razão pela qual não há retratação a ser feita nos moldes 
do art. 1039 do CPC/2015 (art. 543-B, § 3º, CPC/73). 3. Impõe-se, nesse contexto, a manutenção 
do acórdão em que não conhecido o recurso de revista da primeira reclamada. Acórdão man-
tido.” (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). 

Reenquadramento sindical 

O enquadramento sindical do empregado ocorre, como regra geral, em virtude da atividade 
preponderante do empregador, com exceção das profissões ou funções consideradas como 
categoria diferenciada. Desta forma, será aplicada à categoria profissional a norma coletiva 
correspondente à categoria econômica. É o que se extrai do artigo 511, em seu parágrafo 3º, 
combinado com os artigos 570 a 572, todos da CLT. 

Artigo 511, 570 e 572 da CLT
Art. 511. É lícita a associação para fins de estudo, defesa e coordenação 
dos seus interesses econômicos ou profissionais de todos os que, como 
empregadores, empregados, agentes ou trabalhadores autônomos ou 
profissionais liberais exerçam, respectivamente, a mesma atividade ou 
profissão ou atividades ou profissões similares ou conexas.
§ 3º Categoria profissional diferenciada é a que se forma dos empregados 
que exerçam profissões ou funções diferenciadas por força de estatuto 
profissional especial ou em consequência de condições de vida singulares.
Art. 570. Os sindicatos constituir-se-ão, normalmente, por categorias 
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econômicas ou profissionais, específicas, na conformidade da 
discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere 
o art. 577 ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão 
do Enquadramento Sindical, de que trata o art. 576, forem criadas pelo 
ministro do Trabalho, Indústria e Comércio.
Art 572. Os sindicatos que se constituírem por categorias similares ou co-
nexas, nos termos do parágrafo único do art. 570, adotarão denominação 
em que fiquem, tanto como possível, explicitamente mencionadas as ati-
vidades ou profissões concentradas, de conformidade com o quadro das 
atividades e profissões, ou se se tratar de subdivisões, de acordo com o 
que determinar a Comissão do Enquadramento Sindical. 

Desta forma, o reenquadramento (novo enquadramento) sindical ocorrerá quando se fizer 
necessário adequar o sindicato representante à categoria da qual o empregador efetivamente 
faz parte. 

Entendi. Mas qual é a norma coletiva aplicada aos empregados?

Esta é exatamente a questão principal do julgado. Aplica-se aos empregados a norma coletiva 
referente à categoria da qual faz parte. Mas qual norma aplicar aos antigos empregados, que já 
recebiam os benefícios do enquadramento anterior?

A ponderação de princípios basilares

No julgado, a 3ª turma do TST entendeu tratar-se a questão da boa-fé contratual e da aplicação 
de três princípios basilares de Direito do Trabalho: o da primazia da realidade, o da condição 
mais benéfica e o da razoabilidade.

A boa-fé contratual objetiva determina que as partes devem se valer de um comportamento 
ético, leal, não tomando atitudes contraditórias, que frustrem expectativas legitimamente 
criadas pela parte contrária.

O princípio da primazia da realidade define que deve ser prevalecer a realidade dos fatos na 
execução do contrato, para proteção das relações de trabalho.

O princípio da condição mais benéfica, corolário do princípio da proteção, estabelece que deve 
ser aplicado ao trabalhador a condição que seja a ele mais favorável. 
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Qual foi a decisão da turma no caso concreto?

No caso em tela, a empregada foi dispensada e, após a sua regular dispensa, a empresa não 
cumpriu com as obrigações previstas em norma coletiva vigente à época da relação contratual 
sob a justificativa do reenquadramento sindical. 

No julgado, a 3ª turma do TST decidiu que, ao determinar o reenquadramento, não poderia a ré 
ter suprimido os direitos até então reservados à autora. 

Com efeito, a decisão da turma analisou que houve ruptura da boa-fé objetiva por parte da 
reclamada. Embora fosse desejável e correto o reenquadramento sindical da parte ré (tendo em 
vista o princípio da primazia da realidade), não é razoável (princípio razoabilidade) que sejam 
tolhidos direitos dos empregados. 
 
Deixar de cumprir as normas da categoria profissional até então observadas, mais benéficas que 
as do reenquadramento (princípio da condição mais benéfica), causou prejuízo à trabalhadora 
dispensada.

Desta forma, conforme o artigo 422 do Código Civil, mesmo após a dispensa da empregada, não 
é possível a parte ré alegar o reenquadramento sindical como justificativa para a supressão de 
direitos dos empregados. 

Artigo 422 do Código Civil
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do 
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

O que é importa lembrar sobre a decisão? 

Que a 3ª Turma decidiu, conforme a boa-fé contratual, que o reenquadramento sindical não 
autoriza a supressão de direitos do empregado, mesmo após a sua dispensa. 

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

“(...) BENEFÍCIOS PREVISTOS EM NORMAS COLETIVAS ADOTADAS DURANTE TODO O PACTO 
LABORAL. NOVO ENQUADRAMENTO SINDICAL. NORMA MENOS FAVORÁVEL. PREJUÍZO AO 
EMPREGADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. No caso ora em apreço, extrai-se 
da leitura do acórdão regional que, por ocasião da ruptura contratual, a autora foi surpreendida 
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com a negativa da empregadora em conceder-lhe direitos previstos nas normas coletivas que 
eram correntemente aplicadas durante todo o pacto laboral, o que fez sob o fundamento de 
equívoco no enquadramento sindical adotado. Entretanto, ao determinar o reenquadramento, 
a ré deixou de cumprir as normas da categoria profissional até então observadas, mais benéficas 
que as do novo enquadramento e assim causou prejuízo à trabalhadora dispensada. Trata-se 
aqui da questão da boa-fé contratual e da aplicação de três princípios basilares de Direito do 
Trabalho: o da primazia da realidade, o da condição mais benéfica e o da razoabilidade. Deveras, 
o procedimento da ré, ao alterar a norma de conduta sedimentada para o desenvolvimento do 
contrato (artigo 422 do Código Civil), para não cumprir as normas coletivas sempre observadas 
pelas partes, invocando novas normas para negar-se ao cumprimento das anteriores, ofendeu 
o princípio da boa-fé objetiva. Por outro lado, pelo princípio da primazia da realidade, há de 
prevalecer a realidade dos fatos na execução do contrato, para fins de proteção das relações 
de trabalho. Com efeito, se as normas coletivas estabelecidas para o contrato de trabalho da 
reclamante foram as negociadas entre o SINDUSCON e a categoria econômica dos trabalhadores 
da construção civil, para o qual a empresa vertia as contribuições obrigatórias e eram mais 
benéficas do que as do adequado enquadramento, essa é a realidade a ser observada e, pelo 
princípio da razoabilidade, a solução capaz de realizar o direito, ou seja, a justiça do caso concreto 
(artigo 170, caput, da Constituição Federal). Finalmente, pelo princípio da condição mais 
benéfica, a norma posterior (do novo enquadramento) não pode suprimir ou reduzir direitos 
já incorporados ao patrimônio do empregado, porque mais benéfica a condição existente. 
Outrossim, a cláusula geral de boa-fé objetiva também abrange a máxima nemo potest venire 
contra factum proprium (“ninguém pode se voltar contra fato próprio”). Tal instituto estabelece 
a proibição de atitudes contraditórias das partes, evitando-se a frustação de expectativas 
legítimas do outro integrante da relação contratual, situação verificada in casu. Destarte, por 
entender o acórdão regional para restabelecimento da sentença que julgou procedente o pedido 
de condenação da ré ao deferimento dos direitos previstos nas normas coletivas anteriores ao 
reenquadramento. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 422 do Código Civil e 
provido (...)” (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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Revelia

No processo do trabalho, diferentemente do que ocorre do processo civil, a revelia ocorre dian-
te da ausência do reclamado à audiência. Sendo assim, a revelia não está relacionada com a 
falta de apresentação da contestação (como ocorre no processo civil). 

Artigo 844 da CLT
Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o 
arquivamento da reclamação, e o não-comparecimento do reclamado 
importa revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.

Apresentação da contestação 

No cenário anterior à reforma trabalhista, ao réu revel não era permitido apresentar sua defesa. 

Contudo, após a reforma trabalhista, o parágrafo 5º do artigo 844 define que ainda que ausente 
o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos 
eventualmente apresentados.

Qual foi o caso concreto?

Trata-se de situação regulada de acordo com as regras anteriores à reforma trabalhista. No caso 
em voga, o reclamado não compareceu à audiência, tendo comparecido apenas a sua advogada. 

Após o interrogatório da reclamante, a advogada requereu prazo para juntada de defesa, 
documentos e prova oral, o que foi indeferido. 

Sem se insurgir mediante protesto, a reclamada, ao apresentar suas razões finais escritas, 
alegou cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do prazo para juntada de 
defesa, documentos e produção de prova oral.

O TST entendeu que o caso apresentava o requisito da transcendência e conheceu o Recurso de 
Revista interposto. 

Momento para alegação de nulidade 

A CLT define em seu artigo 795 que: 

Artigo 795 da CLT
As nulidades não serão declaradas senão mediante provocação das 
partes, as quais deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de falar 
em audiência ou nos autos.
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Qual foi a decisão da turma?

A 6ª turma do TST decidiu que a expressão “deverão argui-las à primeira vez em que tiverem de 
falar em audiência ou nos autos”, que é formada pela conjunção alternativa “ou”,  concede à par-
te a opção de alegar a nulidade em audiência ou na primeira oportunidade de falar nos autos.  
 
“A conjunção coordenada alternativa nos induz à conclusão de que a parte pode realizar o pro-
testo de forma imediata ao indeferimento, sem necessidade de renová-lo em razões finais ou 
pode apresentá-lo apenas em razões finais, orais ou escritas.” 

Deste modo, a decisão turmária definiu que não houve preclusão para a reclamada se insurgir 
quanto ao indeferimento do pleito de prazo para apresentação de defesa, documentos e 
produção de prova oral. 

Não obstante o afastamento da preclusão, a turma não acolheu o pedido da reclamada. Isso 
porque, no período anterior à Lei 13.467/2017, como no caso dos autos, a ausência da reclamada 
na audiência inicial resulta em revelia, mesmo que o seu advogado tenha comparecido a 
audiência (Súmula 122 do TST).

Sendo o réu revel, o indeferimento de prazo para apresentação de contestação, documentos e 
prova oral não constitui cerceamento do direito de defesa, nos termos da Súmula 74, II, do TST 
e art. 847 da CLT. 

O que é importa lembrar sobre a decisão? 

Que a 6ª turma do TST entendeu que não se opera a preclusão quando o réu revel ausente 
em audiência, presente seu advogado, não alegar nulidade mediante protesto em audiência 
e deixar para fazê-lo apenas nas razões finais. Isso porque a turma aduziu que a conjunção 
alternativa “ou” do artigo 795 da CLT confere uma opção à parte. 

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

“RECURSO DE REVISTA. LEI 13.467/2017. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO 
DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, DOCUMENTOS E PROVA ORAL FORMULADA 
PELA ADVOGADA DE RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PROTESTOS NA AUDIÊNCIA. DEFERIMENTO DE 
PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS ESCRITAS. CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO 
EM RAZÕES FINAIS ESCRITAS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. TRANSCENDÊNCIA.O processamento 
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do recurso de revista na vigência da Lei 13.467/2017 exige que a causa ofereça transcendência 
com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, a qual 
deve ser analisada de ofício e previamente pelo Relator (artigos 896-A, da CLT, 246 e 247 do 
RITST). Ausente a transcendência o recurso de revista não será processado. Se presente a 
transcendência, prossegue-se na análise dos demais pressupostos recursais. No caso, apenas 
a advogada da reclamada compareceu à audiência. Depois do interrogatório do reclamante 
a advogada presente requereu prazo para juntada de defesa, documentos e prova oral, o que 
foi indeferido. Ato contínuo foi encerrada a instrução processual, concedendo-se prazo para 
apresentação de razões finais escritas. Ao apresentar suas razões finais escritas a reclamada 
alegou cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do prazo para juntada 
de defesa, documentos e produção de prova oral. O Tribunal Regional aplicou a preclusão por 
entender que a parte deveria ter registrado protestos na audiência, logo após o indeferimento 
do seu pedido. A causa apresenta transcendência jurídica, nos termos art. 896-A, § 1º, IV, da CLT 
uma vez que a matéria não foi analisada pelo Tribunal Superior do Trabalho sobre o aspecto ora 
trazido, razão pela qual passo a apreciação dos demais pressupostos do recurso de revista. A 
arguição de nulidade deve ser realizada “na primeira vez em que tiverem de falar em audiência 
ou nos autos”. A conjunção coordenada alternativa nos induz à conclusão de que a parte pode 
realizar o protesto de forma imediata ao indeferimento, sem necessidade de renová-lo em razões 
finais ou pode apresentá-lo apenas em razões finais, orais ou escritas. No caso, o protesto não 
foi feito de forma imediata em audiência, mas foi realizado em razões finais escritas, conforme 
facultado pelo magistrado condutor da audiência. Dessa forma, não houve preclusão para se 
insurgir quanto ao indeferimento do pleito de prazo para apresentação de defesa, documentos 
e produção de prova oral. Embora afastada a preclusão, não há como acolher a irresignação 
da reclamada. Isso porque, no período anterior à Lei 13.467/2017, como no caso dos autos, 
a ausência da reclamada na audiência inicial resulta em revelia, mesmo que o seu advogado 
tenha comparecido a audiência (Súmula 122 do TST). Sendo a parte revel, o indeferimento de 
prazo para apresentação de contestação, documentos e prova oral não constitui cerceamento 
do direito de defesa, nos termos da Súmula 74, II, do TST e art. 847 da CLT. Recurso de revista de 
que não se conhece.” (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).

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).
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Qual foi a discussão no caso concreto?

No caso em voga, o executado, empresa em recuperação judicial, apresentou embargos à 
execução sem garantir o juízo. Tendo em vista a falta de garantia de juízo, conforme o artigo 
884 da CLT, os embargos não foram conhecidos por deserção. 

Da decisão dos embargos o autor interpôs agravo de petição. Contudo, novamente, o execu-
tado não realizou o depósito recursal referente ao recurso interposto. Mais uma vez, o recurso 
não foi conhecido com fundamento na ausência de preparo. 

Irresignado com a decisão, o executado recorreu ao TST. 

Garantia do juízo na execução 

Nos termos do artigo 884 da CLT, o executado terá cinco dias para apresentar embargos à 
execução após a garantia da execução ou da efetivação da penhora. Contudo, a reforma 
trabalhista incluiu o parágrafo 6º ao referido dispositivo para prever que a garantia ou penhora 
não se exige das entidades filantrópicas ou daqueles que compõem ou compuseram a diretoria 
dessas instituições. 

Artigo 884 da CLT
Art. 884 - Garantida a execução ou penhorados os bens, terá o executado 5 
(cinco) dias para apresentar embargos, cabendo igual prazo ao exequente 
para impugnação. 
§ 6o  A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades 
filantrópicas e/ou àqueles que compõem ou compuseram a diretoria 
dessas instituições.

Depósito recursal 

O depósito recursal possui natureza de garantia do juízo, motivo pelo qual somente o reclama-
do fará o depósito recursal.

O depósito recursal tem o condão de assegurar a execução, garantindo ao empregado que 
ele receberá ao menos uma parte do valor que lhe cabe. Isto é, o depósito recursal tem como 
finalidade precípua resguardar que o vencedor da demanda receba ao menos parte do valor 
da condenação fixada, garantindo a execução da dívida com a disponibilização de quantia ao 
juízo.

Nesse ponto, cabe observar o que ensina Élisson Miessa1:

1 MIESSA, Élisson. Manual dos recursos trabalhistas: teoria e prática. 3. ed. ver. atual. e ampl. – Salvador: Juspodi-
vm, 2018. p. 341-342. 
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“O depósito recursal tem como objetivo a garantia de futura execução. 
Com efeito, se o processo já estiver na fase executiva e contar com garantia 
integral do juízo (penhora), não há falar em exigência do depósito recursal 
para o agravo de petição, sob pena de se garantir duplamente a execução, 
ferindo assim o princípio da legalidade e do contraditório. (...) 

O depósito recursal será exigido nessa fase quando houver majoração do 
valor do débito, como ocorre, por exemplo, no julgamento de impugnação 
de liquidação de sentença que corrige e amplia a condenação. Nessa 
hipótese, o depósito recursal será no valor integral da majoração, não 
tendo, portanto, teto legal. Repete-se: nessa hipótese, não há teto legal, 
devendo o depósito ser no valor integral da majoração. Tal depósito 
recursal, assim como nos demais recursos, deverá ser obrigatoriamente 
em dinheiro, não se admitindo penhora de bens.  (...) 

Por fim, registre-se que, na fase executiva, o depósito recursal será exigido 
no agravo de petição e no recurso de revista, quando não houver garantia 
integral do juízo, não tendo, portanto, aplicação na interposição de 
embargos à execução, que não têm natureza recursal.”

Isenção ou redução do valor do depósito

Artigo 899 CLT (após reforma trabalhista)

Parágrafo 9º Parágrafo 10

Redução pela METADE Isenção

�� Entidades sem fins lucrativos
�� Empregadores domésticos
�� Microempreendedores individuais, mi-

croempresas e empresas de pequeno porte. 

�� Beneficiários da justiça gratuita 
�� Entidades filantrópicas
�� Empresas em recuperação judicial.

Qual foi a decisão do tribunal regional?

Nas razões do agravo de petição (que questionava a decisão que não conheceu dos embargos 
à execução por falta de garantia de juízo), a defesa aduziu que não se exigia no caso concreto 
a garantia do juízo tendo em vista a aplicação analógica do parágrafo 10 do artigo 899 da CLT. 
Ademais, defendeu que a exigência de depósito recursal por empresa em recuperação judicial 
podia comprometer o próprio plano de recuperação judicial, o qual possui a finalidade de 
reabilitar a empresa. 
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Por sua vez, o tribunal regional entendeu que a isenção prevista no artigo 899, § 10, da CLT 
somente se aplica na fase de cognição processual, não se aplicando na fase de execução, de 
modo que não conheceu do agravo de petição interposto pela executada, por ausência de 
garantia do juízo, nos termos do art. 884 da CLT.

Entendi, mas qual foi a decisão da turma do TST?

A 8ª turma do TST definiu, conforme o parágrafo 10 do artigo 899 da CLT, que as empresas em 
recuperação judicial são isentas de depósito recursal inclusive na fase de execução. A decisão 
turmária estabeleceu que exigir a garantia do juízo de uma empresa em recuperação judicial 
prejudica o próprio plano de recuperação e viola a garantia de contraditório e ampla defesa 
prevista constitucionalmente. 

Artigo 5º, LV da Constituição Federal
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados 
em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e 
recursos a ela inerentes;

A 8ª turma do TST decidiu que afastar a conclusão do órgão regional de ausência de garantia do 
juízo e determinar o retorno dos autos à Vara do Trabalho de origem, a fim de que prossiga no 
exame dos embargos à execução interpostos pela executada. 

Sendo assim, no caso em voga, não seria exigido da empresa em recuperação judicial a garantia 
do juízo para a oposição dos embargos à execução nem tão pouco o depósito recursal para a 
interposição do agravo de petição. 

O que é importa lembrar sobre a decisão? 

Que a 6ª turma do TST definiu que não se exige depósito recursal das empresas em processo 
de recuperação judicial, mesmo na fase de execução, sob pena de violação à garantia do 
contraditório e da ampla defesa. Desta forma, não há deserção nos casos em que o executado 
(em recuperação judicial) deixa de garantir o juízo para interpor recurso, seja na fase de 
conhecimento ou na fase de execução. 

A decisão foi unânime?

SIM! 
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Como foi veiculado no informativo?

B) RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESERÇÃO. 
AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/17. 
Com efeito, o art. 47 da Lei n° 11.101/2005 preceitua que a recuperação judicial de uma empresa 
é um meio utilizado para evitar sua falência, tratando-se de uma tentativa de recuperar aquela 
atividade evitando o fechamento e as consequentes demissões e não pagamento dos credores, 
a evidenciar, sem sombra de dúvidas, que se encontra financeiramente incapaz de arcar com as 
despesas do processo. In casu, o Tribunal Regional entendeu que a dicção do art. 899, § 10, da CLT, 
que autoriza a isenção do depósito recursal em relação às empresas em recuperação judicial, 
somente se aplica na fase de cognição processual, de modo que não conheceu do agravo de 
petição interposto pela executada, por ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 884 da 
CLT. Entretanto, tem-se que a executada não possui recursos para a garantia do juízo, tendo em 
vista o deferimento da recuperação judicial, não havendo dúvidas, outrossim, que o pagamento 
dos débitos da empresa são realizados mediante habilitação no juízo da recuperação judicial. 
Por conseguinte, exigir da executada a garantia do juízo resultaria no comprometimento do 
próprio plano de recuperação judicial, o qual tem a finalidade de viabilizar o soerguimento da 
empresa. Dessa forma, observa-se que a decisão recorrida foi de encontro aos princípios do 
contraditório e da ampla defesa, insculpidos no inciso LV do art. 5° da CF, mormente diante 
dos termos dos arts. 47, 49 e 52, III, da Lei nº 11.101/2005 e 899, § 10, da CLT, e tendo em vista 
que, antes da expedição da certidão de crédito, para habilitação no juízo universal, é preciso 
enfrentar as impugnações apresentadas a fim de que haja o acerto dos cálculos de liquidação. 
Recurso de revista conhecido e provido. (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).

Fiscalização do trabalho

Nos termos do artigo 21, inciso XXIV, da Constituição Federal, a organização e a execução da ins-
peção do trabalho é de competência exclusiva da União. Da mesma forma, artigo 14, inciso XIX, 
alínea “c”, da Lei n° 9.649/1998, determina que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego a 
fiscalização do trabalho, bem como a aplicação das sanções, por meio dos auditores fiscais do 
trabalho, previstas em normas legais ou coletivas.
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Artigo 21, inciso XXIV da CF
Art. 21. Compete à União:
XXIV - organizar, manter e executar a inspeção do trabalho;
Artigo 14, inciso XIX, alínea “c”, da Lei n° 9.649/1998
Art.  14.    Os assuntos que constituem área de competência de cada 
Ministério são os seguintes:
XIX  - Ministério do Trabalho e Emprego:
c)  fiscalização do trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem como 
aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas;

Qual foi a discussão envolvida no caso concreto?

No julgado, a controvérsia diz respeito à competência de autoridade sanitária municipal para 
fiscalizar e autuar empresa pelo descumprimento de normas de segurança e medicina do 
trabalho.

No caso em voga, o município de Jundiaí impôs ao banco Itaú um auto de infração, subscrito 
por autoridade sanitária da municipalidade (um engenheiro vinculado ao CEREST - Centro de 
Referência em Saúde do Trabalhador), aplicando a multa equivalente, baseando-se, para tanto, 
nos arts. 112, III, 122, XIX e XX, 127 e 128 da Lei Estadual nº 10.083/1998 (Código Sanitário do 
Estado de São Paulo). De acordo com o órgão municipal, a multa foi aplicada em razão de se 
ter verificado na oportunidade condições inadequadas de trabalho em relação a desconforto 
térmico, devido a problemas na climatização da agência bancária.

O banco requereu a anulação do auto de infração por incompetência do órgão municipal para a 
fiscalização das condições de trabalho.

Qual foi a decisão da turma do TST?

A 8ª turma do TST decidiu pela anulação do auto de infração, tendo em vista que a fiscalização 
e a eventual autuação da empresa, e, por conseguinte, a aplicação de multa em razão do 
descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho, são de competência exclusiva 
dos auditores fiscais do trabalho. 

Desta forma, não há no ordenamento jurídico trabalhista qualquer dispositivo inclinado à atri-
buir competência à autoridade sanitária municipal para fiscalizar, autuar e impor multa à em-
presa pelo descumprimento de normas de segurança e medicina do trabalho. Nem mesmo o 
artigo 154 da CLT, que apenas preceitua que as empresas não estão desobrigadas do cumpri-
mento de outras disposições que, com relação à segurança e medicina do trabalho, sejam in-
cluídas em códigos de obras ou regulamentos sanitários dos Estados ou Municípios em que se 
situem os respectivos estabelecimentos.
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No termos da decisão do julgado: “Não obstante seja garantia constitucional inserta no art. 7º, 
XXII, da CF a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança, além de a Constituição Federal assegurar um meio ambiente de trabalho saudável, 
é certo que as disposições constitucionais e legais mencionadas pelo Município de Jundiaí não 
conferem competência ao Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, órgão 
municipal vinculado à Secretaria de Saúde, para fiscalizar as empresas, lavrar auto de infração, 
assim como aplicar a multa cabível quando constatado que não foram observadas as normas 
relativas à segurança, saúde e medicina do trabalho.”

Sendo assim, a decisão turmária decidiu pela anulação do auto de infração por incompetência 
do órgão emissor. 

O que é importa lembrar sobre a decisão? 

Que a 8ª Turma do TST decidiu que órgão municipal de fiscalização sanitária é incompetente 
para fiscalizar e autuar empresa pelo descumprimento de normas de segurança e medicina do 
trabalho. Isso porque o artigo 21, inciso XXIV, da Constituição Federal, define que a competência 
para inspeção do trabalho é exclusiva da União. 

A decisão foi unânime?

SIM! 

Como foi veiculado no informativo?

A) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR 
(CEREST) PARA AUTUAÇÃO E APLICAÇÃO DE PENALIDADE. A Constituição Federal, em seu art. 21, 
XXIV, disciplina que compete à União “organizar, manter e executar a inspeção do trabalho”, e o 
art. 14, XIX, “c”, da Lei n° 9.649/1998 determina que compete ao Ministério do Trabalho e Emprego 
a fiscalização do trabalho, bem como a aplicação das sanções previstas em normas legais ou 
coletivas. Nesse sentido, os arts. 626 a 634 da CLT disciplinam o procedimento de fiscalização do 
trabalho, bem como a autuação e imposição de multas. Dessa forma, nos moldes dos preceitos 
acima mencionados, a fiscalização e a eventual autuação da empresa, e, por conseguinte, 
a aplicação de multa em razão do descumprimento de normas de segurança e medicina do 
trabalho, são de competência exclusiva dos auditores fiscais do trabalho. Não obstante seja 
garantia constitucional inserta no art. 7º, XXII, da CF, a redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança, além de a Constituição Federal assegurar 
um meio ambiente de trabalho saudável, é certo que as disposições constitucionais e legais 
mencionadas pelo Município de Jundiaí não conferem competência ao Centro de Referência 
em Saúde do Trabalhador – CEREST, órgão municipal vinculado à Secretaria de Saúde, para 
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fiscalizar as empresas, lavrar auto de infração, assim como aplicar a multa cabível quando 
constatado que não foram observadas as normas relativas à segurança, saúde e medicina do 
trabalho. Nesse contexto, revela-se acertada a decisão do Regional que declarou a nulidade do 
auto de infração, tendo em vista a incompetência do seu emissor, e, por conseguinte, concluiu 
que a multa dele derivada perdeu o seu valor impositivo. Recurso de revista não conhecido. (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).

JULGADOS NÃO COMENTADOS

Amig@s do Cliquet Trabalhista e do Ouse Saber,

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

De toda forma, optamos por incluí-los neste material – ainda que sem comentários – para 
contemplar aqueles que o utilizam para atualização.

Categoria diferenciada. Representatividade sindical. “(...)II - RECURSO DE REVISTA. LEI 
13.015/2014. REPRESENTATIVIDADE SINDICAL. CATEGORIA DIFERENCIADA. MOVIMENTAÇÃO 
DE MERCADORIAS. O Tribunal Regional manteve o indeferimento do pedido do Sindicato dos 
Trabalhadores na Movimentação de Mercadorias em Geral de Araras e Região de representatividade 
sindical de empregados pertencentes a categoria profissional diferenciada dos empregados 
movimentadores de mercadorias, por entender que a atividade preponderante da reclamada é 
a prestação de serviços a terceiros, estabelecendo que seus empregados, inclusive os que atuam 
na movimentação de mercadorias em geral, são representados pelo Sindicato dos Empregados 
em Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros. Para esta Corte Superior, os trabalhadores 
que exercem atividade de movimentação de mercadorias em geral são regulados pela 
Lei 12.023/2009, que constitui estatuto próprio dessa categoria, independentemente da 
categoria econômica do empregador. Assim, ainda que a movimentação de mercadorias não 
seja a atividade principal do empregador, enquadra-se no conceito de categoria diferenciada, 
nos termos do art. 511, § 3º, da CLT, em face do estatuto próprio que regula o exercício dessa 
atividade profissional. Nesse quadro, verifica-se que a decisão do Tribunal Regional foi proferida 
em descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Recurso de revista 
conhecido e provido.” (TST-ARR-2862-18.2013.5.15.0010, 2ª Turma, rel. Min. Maria Helena 
Mallmann, julgado em 5.6.2019).


