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INFORMATIVO Nº 197
TST - COMENTADO

Período: 28 de maio a 3 de junho de 2019

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

Não se conhece de embargos por contrariedade a súmula de conteúdo processual, salvo se 
a decisão embargada contenha afirmação ou manifestação contrária ao teor do verbete 

indicado como mal aplicado.

Em regra, não se conhece dos embargos por contrariedade ou má aplicação de súmula ou 
orientação jurisprudencial de conteúdo processual invocada como óbice ao conhecimento 
do recurso de revista, com exceção da hipótese em que a decisão embargada contenha 
afirmação ou manifestação contrária ao teor do verbete indicado como mal aplicado. 
Foi o que ocorreu no caso concreto, pois a Turma do TST procedeu ao exame do mérito do 
recurso de revista ignorando peculiaridade fática registrada pelo TRT, a qual é insuscetível 
de afastamento em sede extraordinária. Essa situação violou frontalmente o conteúdo da 
Súmula 126 do TST (vedação ao reexame de fatos e provas) e justificou o conhecimento 
excepcional do recurso de embargos. 
(TST. SBDI-I. Ag-E-ED-ARR-21130-73.2016.5.04.0802, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 
red. p/ acórdão Min. Breno Medeiros, julgado em 30.05.2019, Informativo TST nº 197).

Recurso de Embargos - Rápida Revisão

A doutrina costuma dividir o Recurso de Embargos em três espécies, a saber:

Embargos de Nulidade Embargos Infringentes Embargos de Divergência

Eram cabíveis das decisões 
das Turmas que contraria-
vam:

a. LEI FEDERAL; ou
b. CONSTITUIÇÃO FEDERAL

São cabíveis das decisões:

a. NÃO UNÂNIMES
b. Proferidas em DISSÍDIOS 
COLETIVOS
c. De COMPETÊNCIA ORIGI-
NÁRIA DO TST.

São cabíveis de decisão de 
turma do TST que divergir de:

a. Decisão de OUTRA turma 
(cuidado - não cabe se hou-
ver divergência dentro da 
mesma turma);
b. Acórdão ou OJ da SDI;
c. Súmula do TST; ou
d. Súmula Vinculante do STF.

Art. 3º, III, b, da Lei 7.701/88 
(suprimido pela Lei 
1.469/2007).

CLT, art. 894, I, a. CLT, art. 894, II. 
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Por esta razão, há abalizada 
doutrina que entende que 
tal recurso não existe mais 
(Mauro Schiavi).

Da decisão em dissídio 
coletivo interposto no TRT 
cabe Recurso Ordinário para 
o TST (CLT, art. 895, II).

Contudo, caso a extensão 
territorial do conflito coletivo 
ultrapasse a jurisdição de 
um TRT, haverá competência 
originária do TST para 
julgamento, por meio da 
SDC (Seção de Dissídios 
Coletivos). Para viabilizar 
uma espécie de “duplo 
grau de jurisdição” neste 
caso, existem os embargos 
infringentes.
 
 

Buscam a uniformização de 
jurisprudência;

Cabem exclusivamente no 
âmbito do TST;

Julgados pela SDI-I 
(Regimento Interno do TST, 
art. 71, II, a);

Prazo de 8 dias;

Recebidos somente no efeito 
devolutivo;

Aplica-se o regime de 
depósito recursal e custas;

Exigem prequestionamento 
(Súmula 297 TST);

Não é possível revolver fatos 
e provas (Súmula 126 TST);

Qual foi a espécie de Recurso de Embargos interposto no caso julgado?

Recurso de Embargos de Divergência, já que o recorrente buscou a reforma de decisão proferi-
da pela TURMA utilizando como fundamento a existência de DIVERGÊNCIA. 

Embargos de declaração x Recurso de Embargos

Não confunda. Os embargos de declaração são cabíveis nos casos em que a decisão apresenta 
os seguintes vícios: omissão, obscuridade, contradição, manifesto equívoco na análise dos 
pressupostos extrínsecos do recurso, bem como quando identificados erros materiais (art. 897-
A da CLT).

Já o recurso de embargos (de divergência, no caso) tem como objetivo a uniformização da 
jurisprudência e é cabível nos casos de decisão de turma do TST que divergir de: (a) Decisão de 
OUTRA turma; (b) Acórdão ou OJ da SDI; (c) Súmula do TST; ou (d) Súmula Vinculante do STF.
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Interessante observar que o Recurso de Embargos normalmente é chamado apenas de “Embar-
gos” na jurisprudência, ao contrário dos declaratórios, que recebem a denominação de “Em-
bargos de declaração”.

Súmula ou orientação de conteúdo processual.

Conforme consta da ementa do julgado, em regra, “não se conhece dos embargos por 
contrariedade ou má aplicação de súmula ou orientação jurisprudencial de conteúdo 
processual invocada como óbice ao conhecimento do recurso de revista.”

Com efeito, por exemplo, pode ocorrer de uma turma do TST não conhecer de um recurso de 
revista porque entendeu que este não observou o prequestionamento (Súmula 297 do TST) ou 
que buscou o reexame de fatos ou provas (Súmula 126 do TST). Estes são exemplos de verbetes 
sumulares de caráter processual utilizados para fundamentar o não conhecimento do recurso 
de revista. 

Pois bem, a jurisprudência do TST entende que, via de regra, não serão conhecidos eventuais 
embargos de divergência interpostos contra esta decisão da turma que negou seguimento ao 
recurso de revista por contrariedade a súmula de caráter processual.

Contudo, excepcionalmente, admite-se o cabimento dos embargos de divergência nos casos 
em que “a decisão embargada contenha afirmação ou manifestação contrária ao teor do 
verbete indicado como mal aplicado”.

Ou seja, nos dizeres de Élisson Miessa, é possível “(...) seu cabimento quando houver disso-
nância expressa e declarada na decisão embargada, ou seja, quando, do conteúdo da própria 
decisão da Turma, se verifica afirmação ou manifestação que diverge do teor da súmula ou 
orientação indicada como mal aplicada pela parte (...).”1

Veja o seguinte quadro esquemático:

Embargos por contrariedade 
ou má aplicação de súmula 

ou orientação jurisprudencial 
de conteúdo processual 
invocada como óbice ao 

conhecimento do recurso de 
revista

Regra Geral Embargos não serão conhecidos

Exceção

Embargos serão conhecidos quando “a 
decisão embargada contenha afirmação ou 
manifestação contrária ao teor do verbete 
indicado como mal aplicado”

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

1 MIESSA, Élisson. Manual dos recursos trabalhistas: teoria e prática. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 454.
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A SBDI-I do TST se deparou exatamente com a exceção apontada acima.

No caso, turma do TST determinou a apuração das horas extras referentes ao período em que 
não foram juntados os cartões de ponto com base na jornada alegada na inicial (Súmula 338, 
I, do TST).

Ocorre que esse órgão fracionário desconsiderou particularidade fática importantíssima, qual 
seja, que o Tribunal Regional do Trabalho, soberano na análise fática das provas, registrou 
que as condições de trabalho no período em que não foi registrada a jornada permaneceram 
inalteradas.

Ou seja, a turma do TST mandou aplicar a jornada da inicial ao período em que faltantes 
os cartões de ponto, apesar de o TRT - soberano na análise fática da prova - ter consignado 
que as condições de trabalho no período em que não foi registrada a jornada permaneceram 
inalteradas (o que levaria à aplicação da média física das horas extras apuradas nos cartões 
de ponto apresentados em relação ao período em que ausentes controles de jornada, e não da 
jornada descrita na inicial).

Irresignada, a parte reclamada interpôs embargos de divergência, os quais foram conhecidos, 
excepcionalmente, por contrariedade à súmula 126 do TST.

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.

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. 

Perceba que, ao desconsiderar a peculiaridade fática registrada pelo TRT (qual seja,o fato de 
que as condições de trabalho no período em que não foi registrada a jornada permaneceram 
inalteradas), a decisão da turma do TST acabou por reexaminar fatos e provas (pois ignorou 
a especificidade registrada pelo TRT e determinou a apuração do período faltante com base na 
jornada da inicial) e, neste ponto, consubstanciou manifestação contrária ao teor do verbete 
indicado como mal aplicado (pois a súmula 126 do TST não permite o revolvimento fático e 
probatório).

Tendo em vista essa situação, a SBDI-I, excepcionalmente, conheceu do recurso de embargos 
por contrariedade à súmula 126 do TST (em que pese esta seja uma súmula de conteúdo 
processual), “pois a Turma procedeu ao exame do mérito ignorando peculiaridade fática 
insuscetível de afastamento em sede extraordinária”.
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Entendi. E qual foi o mérito da decisão da SBDI-I do TST?

Conhecido o recurso de embargos, com fulcro nos fundamentos explanados no item anterior, 
a SBDI-I procedeu ao exame do mérito da questão e, “aplicando a Orientação Jurisprudencial 
nº 233 da SBDI-I, deu-lhe provimento para restabelecer o acórdão do TRT, o qual mantivera a 
sentença que determinou a apuração das horas extraordinárias pela média da totalidade dos 
controles de jornada apresentados.”

Ou seja, a SBDI-I do TST restabeleceu o acórdão do TRT, resgatando a peculiaridade fática 
registrada pelo tribunal regional (qual seja,o fato de que as condições de trabalho no período em 
que não foi registrada a jornada permaneceram inalteradas) e, por consequência, determinou 
que as horas extras para o período em que faltantes cartões de ponto deveriam ser calculadas 
com base na média da totalidade dos controles de jornada apresentados. 

O julgado foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros José Roberto Freire Pimenta, relator, Alberto Luiz Bresciani 
de Fontan Pereira e Wlamir Oliveira da Costa.

Bônus: Qual a diferença do presente julgado em relação ao E-ED-ARR-2799-09.2013.5.09.0091, 
veiculado no informativo 194 do TST?

Por um lado, no E-ED-ARR-2799-09.2013.5.09.0091, veiculado no informativo 194 do TST, a 
SBDI-I decidiu que 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. 

Ocorre que, naquele caso, conforme ementa, “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.”

OJ 233 do TST
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.



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 7

INFORMATIVO Nº 197
TST - COMENTADO

Período: 28 de maio a 3 de junho de 2019

Por outro lado, no caso julgado no presente informativo, a SBDI-I do TST restabeleceu o acórdão 
do TRT resgatando justamente a peculiaridade fática registrada pelo tribunal regional que 
autoriza o uso de citada OJ (qual seja,o fato de que as condições de trabalho no período em que 
não foi registrada a jornada permaneceram inalteradas). Por consequência, determinou que as 
horas extras para o período em que faltantes cartões de ponto deveriam ser calculadas com 
base na média da totalidade dos controles de jornada apresentados.

Portanto, existe distinguishing quanto ao conjunto probatório e fático, que é justamente o 
reconhecimento do fato de que as condições de trabalho no período em que não foi registrada 
a jornada permaneceram inalteradas. 

No presente caso julgado, houve tal reconhecimento, o que motivou a aplicação da OJ 233 da 
SBDI-I e, por consequência, a aplicação da média física dos cartões de jornada presentes ao 
período em que faltantes. 

Para maiores informações, favor verificar o informativo 194 do TST, também disponível no link 
da nossa bio no instagram, ou no site www.ousesaber.com.br/ouseprageral.

Como foi veiculado no informativo?

Embargos. Conhecimento por contrariedade à Súmula nº 126 do TST. Excepcional 
possibilidade. Exame do mérito do recurso de revista sem considerar particularidade fática 
insuscetível de afastamento em sede extraordinária. Em regra, não se conhece dos embargos 
por contrariedade ou má aplicação de súmula ou orientação jurisprudencial de conteúdo 
processual invocada como óbice ao conhecimento do recurso de revista, com exceção da 
hipótese em que a decisão embargada contenha afirmação ou manifestação contrária ao 
teor do verbete indicado como mal aplicado. No caso, a decisão turmária determinou a 
apuração das horas extras referentes ao período em que não foram juntados os cartões de 
ponto com base na jornada alegada na inicial (Súmula nº 338, I, do TST), sem atentar para a 
particularidade registrada pelo Tribunal Regional de que as condições de trabalho no período 
em que não foi registrada a jornada permaneceram inalteradas. Assim, restou configurada a 
hipótese excepcional de cabimento dos embargos por contrariedade à Súmula nº 126 do TST, 
pois a Turma procedeu ao exame do mérito ignorando peculiaridade fática insuscetível de 
afastamento em sede extraordinária. Com esses fundamentos, a SBDI-I, por maioria, conheceu 
do recurso de embargos, por contrariedade à Súmula nº 126 do TST, e, no mérito, aplicando a 
Orientação Jurisprudencial nº 233 da SBDI-I, deu-lhe provimento para restabelecer o acórdão 
do TRT, o qual mantivera a sentença que determinou a apuração das horas extraordinárias pela 
média da totalidade dos controles de jornada apresentados. Vencidos os Ministros José Roberto 
Freire Pimenta, relator, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Wlamir Oliveira da Costa. (TST. 
SBDI-I. Ag-E-ED-ARR-21130-73.2016.5.04.0802, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, red. p/ 
acórdão Min. Breno Medeiros, julgado em 30.05.2019, Informativo TST nº 197)
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CEF. Advogado empregado. Contratação anterior à Lei nº 8.906/94. 
Jornada de 6 horas. Regime de dedicação exclusiva. Configuração. 

Indevidas as horas extras após a quarta diária

Na hipótese em que o empregado advogado de banco foi contratado para uma jornada 
de seis horas, antes da Lei nº 8.906, de 1994, (Estatuto da OAB) e sempre laborou nessa 
jornada, considera-se ter havido adoção tácita do regime de dedicação exclusiva. 
(TST. SBDI-I. E-ED-ED-RR-69700-19.2000.5.18.0008, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, julgado 
em 30.05.2019, Informativo TST nº 197).

Qual é a jornada do advogado empregado hoje?

Segundo o artigo 20 da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da OAB), a jornada de trabalho do 
advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro 
horas contínuas e a de vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso 
de dedicação exclusiva.

Ok, vou fingir que acredito! De toda forma, sendo condição mais benéfica, após sua vigência, 
essa lei passou a ser aplicável a todos os contratos de emprego de advogados, não?

NÃO NECESSARIAMENTE! 
Para o TST, por exemplo, o advogado empregado contratado para jornada de 40 (quarenta) 
horas semanais, antes da edição da Lei nº 8.906, de 1994, está sujeito ao regime de dedicação 
exclusiva disposto no artigo 20 da referida lei, pelo que não tem direito à jornada de 20 (vinte) 
horas semanais ou 4 (quatro) diárias (OJ 403 da SDI-I do TST).

Espera. O que quer dizer dedicação exclusiva?

Significa que o advogado não presta serviços para terceiros com o conhecimento de seu 
empregador.

Ok. E essa condição precisa ser expressamente prevista no contrato de trabalho do advogado?

Após a edição do Estatuto da OAB, prevalece que SIM! Inclusive, o artigo 12 do Regulamento 
do Estatuo da Advocacia e da OAB estabelece expressamente essa necessidade.

E antes da edição do Estatuto da OAB? Precisava constar expressamente?

ANTES NÃO! Inexistia essa obrigatoriedade imposta por lei. Esse raciocínio, bem se vê, permitiu 
a edição da OJ 403 da SDI-I do TST: ora, se houve pactuação da jornada ordinária máxima 
diária (oito horas), é de se presumir que a intenção das partes era a dedicação exclusiva, pois, 
teoricamente, não haveria tempo para prestação de serviços a outro empregador.
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Acho que entendi. E qual, afinal, o caso julgado pelo TST?

Trata-se de contratação de advogado empregado, pela Caixa Econômica Federal, antes da edi-
ção do Estatuto da OAB. O trabalhador pleiteou a aplicação da jornada de quatro horas diárias e 
20 (vinte) semanais a partir da vigência da Lei nº 8.906, de 1994, já que sua jornada foi pactuada 
em seis horas diárias e trinta semanais. Durante a execução do contrato de trabalho, inclusive, 
a empregadora celebrou uma série de acordos com associações de advogados reconhecendo a 
jornada de seis horas.

Por todo o exposto acima, nesse caso, não há falar em dedicação exclusiva e o empregado tem 
direito às horas extras depois da quarta diária e vigésima semanal, correto?

NÃO! Deve-se lembrar que a duração normal do trabalho dos empregados em bancos, casas 
bancárias e Caixa Econômica Federal é de 6 (seis) horas continuas nos dias úteis, com exceção 
dos sábados, perfazendo um total de 30 (trinta) horas de trabalho por semana (CLT, art. 224).

Assim, segundo o TST, na hipótese em que o empregado advogado foi contratado para uma 
jornada de seis horas, antes do Estatuto da OAB, e sempre laborou nessa jornada, considera-
se ter havido adoção tácita do regime de dedicação exclusiva, visto que a jornada legal do 
empregado bancário à época era de seis horas, e não se exigia o ajuste expresso em cláusula de 
contrato de trabalho para a configuração de dedicação exclusiva. 

Mas a eventual celebração, pelo banco empregador, de acordos com associações de advogados 
para firmar a jornada de seis horas não teria o condão de implicar reconhecimento de jornada 
mais reduzida aos advogados empregados?

NÃO para o TST! Prevaleceu na SBDI-I o entendimento de que, não obstante o acórdão turmário 
tenha reconhecido a jornada de seis horas apenas no período em que realizados acordos entre 
a Caixa Econômica Federal e associações de advogados, prevaleceu o entendimento de que 
tais avenças, ao invés de afastar a dedicação exclusiva, a confirmaram, pois apenas ratificaram 
a jornada de trabalho de seis horas praticada pelo advogado empregado desde a contratação.  

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros José Roberto Freire Pimenta, Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, Augusto César Leite de Carvalho e Hugo Carlos Scheuermann.
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Como foi veiculado no informativo?

CEF. Advogado empregado. Contratação anterior à Lei nº 8.906/94. Jornada de 6 horas. Regime 
de dedicação exclusiva. Configuração. Indevidas as horas extras após a quarta diária.
Na hipótese em que o empregado advogado foi contratado para uma jornada de seis horas, 
antes da Lei nº 8.906/94, e sempre laborou nessa jornada, considera-se ter havido adoção tácita 
do regime de dedicação exclusiva, visto que a jornada legal do empregado bancário à época 
era de seis horas, e não se exigia o ajuste expresso em cláusula de contrato de trabalho para 
a configuração de dedicação exclusiva. Ademais, no caso concreto, não obstante o acórdão 
turmário tenha reconhecido a jornada de seis horas apenas no período em que realizados acordos 
entre a Caixa Econômica Federal e associações de advogados, prevaleceu o entendimento 
de que tais avenças, ao invés de afastar a dedicação exclusiva, a confirmaram, pois apenas 
ratificaram a jornada de trabalho de seis horas praticada pelo advogado empregado desde a 
contratação. Com 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 não reconheceu o direito às horas extraordinárias após a 
quarta hora diária diante do confessado regime de dedicação exclusiva do advogado bancário, 
não havendo falar na aplicação do art. 20, caput, da Lei nº 8.906/94. Vencidos os Ministros 
José Roberto Freire Pimenta, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, Augusto César Leite de 
Carvalho e Hugo Carlos Scheuermann. TST-E-ED-ED-RR-69700-19.2000.5.18.0008, SBDI-I, rel. 
Aloysio Corrêa da Veiga, 30.5.2019

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

É cabível ação rescisória por violação de norma jurídica
no caso de nulidade de citação

Admite-se ação rescisória fundada em violação de norma jurídica para desconstituir decisão 
proferida à revelia daquele que alega ter sido nulamente citado, embora o revel tenha à sua 
disposição outros instrumentos processuais para o desfazimento da sentença viciada. 
(TST. SBDI-II. RO-6956-39.2013.5.15.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 
28.05.2019, Informativo TST nº 197). 

Ação rescisória – Breve revisão

A ação rescisória é “ação autônoma de impugnação”, que tem por objetivos a desconstituição 
de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não 
é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. 
A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito 
em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo”. Os vícios 
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de rescindilidade estão enumerados nos artigos 966, 525, §5°, 535, §8° e 658 do CPC2 e são, 
aplicáveis ao Processo do Trabalho por força do artigo 836 da CLT.

O prazo para intentar a ação rescisória é de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última 
decisão proferida no processo. Prorroga-se, porém, até o primeiro dia útil, imediatamente 
subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias 
forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense (Súmula 
100, itens I e IX, do TST).

A competência para julgamento da ação rescisória é: (a) do TRT, para rescindir as próprias 
decisões e as decisões das varas do trabalho a ele vinculadas; e (b) do TST, para rescindir seus 
próprios julgamentos. 

A legitimidade para propositura da ação rescisória está prevista no artigo 967 do CPC. Em caso 
de litisconsórcio na ação originária, atenta-se para o fato de que será facultativo, caso ativo, e 
necessário, se passivo (Súmula 406 do TST). 

É importante destacar que o depósito prévio, pressuposto da ação rescisória, no processo do 
trabalho, é de 20% (vinte por cento), por força do artigo 836 da CLT, disposição específica que 
afasta o previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

O que decidiu o TST nesse caso?

É cabível ação rescisória fundada em violação de norma jurídica para desconstituir decisão 
proferida à revelia daquele que alega ter sido nulamente citado, embora o revel tenha à sua 
disposição outros instrumentos processuais para o desfazimento da sentença viciada.

Como assim? A nulidade de citação (notificação) não é uma das hipóteses de cabimento da 
ação rescisória?

NÃO. A nulidade da citação não consta expressamente do artigo 966 do CPC.

Mas qual a razão disso?

“A citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao réu (art. 312, CPC) e, além 
disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem (art. 239, CPC). A sentença, 
por exemplo, proferida em processo que não houve citação, é ato defeituoso, cuja nulidade 
pode ser decretada a qualquer tempo, mesmo após o prazo da ação rescisória (art. 525, §1º, I, 
e art. 535, I, CPC) – trata-se também de vício ‘transrescisório’, na eloquente expressão de José 

2 DIDIER, Freddie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões 
Judiciais e Processos nos Tribunais. Bahia: Juspodivm, 2016. v. 3. p. 421-422.
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Maria Tesheiner”3.

É dizer, a nulidade da citação é um vício de natureza gravíssima e, por isso, não se submete ao 
prazo decadencial da ação rescisória, justificando a nulidade processual a qualquer tempo. 

Então qual o meio adequado para atacar decisão proferida em processo em que foi nula a 
citação da parte?

É a querela nullitatis (ou ação de nulidade). Essa ação não conta com previsão legal expressa 
e clara. A doutrina costuma apontar a possibilidade de arguição da querela nullitatis em razão 
dos artigos 525, inciso I; artigo 917, inciso VI; e artigo 19, inciso I, do CPC.

Mas não são a mesma coisa? Não dá na mesma a utilização da ação rescisória ou da querela 
nulitatis?

NÃO, teoricamente! A doutrina costuma apontar as seguintes diferenças entre a querela nullitatis 
e a ação rescisória4:

Querela nullitatis Ação rescisória

Tem por fundamento vícios que afetam o 
plano da existência

Tem por fundamento vícios que afetam o 
plano de validade

Visa a declaração de nulidade da relação 
processual

O objetivo é a desconstituição de uma 
situação jurídica com aptidão de formar 

coisa julgada material.

Não tem prazo decadencial ou prescricional Prazo decadencial de 2 (dois) anos.

Há Tribunais mais severos e formalistas que entendem não ser possível a fungibilidade entre a 
querela e a ação rescisória.
 
Recentemente, porém, a jurisprudência caminha para admitir a possibilidade de utilização da 
rescisória no lugar da querela nullitatis.

3  DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo 
de Conhecimento. Bahia: Juspodivm, 2016, v. 1, p. 670.

4 DONIZETTI, Elpídio. A Querela Nullitatis e seu Cabimento nas Ações em que o Litisconsorte Passivo Necessário 
Unitário não foi Citado para Integrar a Lide. Disponível em: <http://genjuridico.com.br/2018/08/02/querela-nullitatis-e-
-seu-cabimento-nas-acoes-em-que-o-litisconsorte-passivo-necessario-unitario-nao-foi-citado-para-integrar-lide/>. Acesso 
em: 09 jul. 2019.
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Foi o caso do TST, certo?

SIM! No caso em análise, o TST admitiu ação rescisória fundada em violação de norma jurídica 
para desconstituir decisão proferida à revelia daquele que alega ter sido nulamente citado, 
embora o revel tenha à sua disposição outros instrumentos processuais para o desfazimento 
da sentença viciada.

Para a Corte Superior Trabalhista, não há previsão legal inequívoca acerca do processamento da 
querela nullitatis e a gravidade do vício transrescisório justifica a utilização da ação rescisória.

Assim, cabendo ao autor escolher o procedimento por meio do qual pretende ver processada a 
sua pretensão, não há falar em carência de ação pela inadequação da ação rescisória, devendo 
a parte, todavia, atentar-se para o prazo decadencial bienal e para o recolhimento do depósito 
prévio.

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Douglas Alencar Rodrigues e Breno Medeiros

Como foi veiculado no informativo?

Ação rescisória. Violação de norma jurídica. Nulidade de citação. Revelia. Cabimento. 
Necessidade de observância do prazo decadencial e de recolhimento do depósito prévio.
Admite-se ação rescisória fundada em violação de norma jurídica para desconstituir decisão 
proferida à revelia daquele que alega ter sido nulamente citado, embora o revel tenha à sua 
disposição outros instrumentos processuais para o desfazimento da sentença viciada. No atual 
sistema processual não há previsão legal inequívoca acerca do processamento da querela 
nullitatis e a gravidade do vício transrescisório justifica a utilização da ação rescisória. Assim, 
cabendo ao autor escolher o procedimento por meio do qual pretende ver processada a sua 
pretensão, não há falar em carência de ação pela inadequação da ação rescisória, devendo a 
parte, todavia, atentar-se para o prazo decadencial bienal e para o recolhimento do depósito 
prévio. Sob esses fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, ultrapassando a questão preliminar 
a respeito do cabimento ou não da ação rescisória, conheceu do recurso ordinário, e, no 
mérito, por maioria, negou-lhe provimento para manter a decisão que reputara configurada 
a decadência em ação rescisória que tomou por base o trânsito em julgado da última decisão 
proferida na causa em que a autora foi regularmente citada por edital, contando-se o prazo a 
partir do dia subsequente àquele em que poderia apresentar recurso ordinário. Vencidos os 
Ministros Douglas Alencar Rodrigues e Breno Medeiros.  TST-RO-6956-39.2013.5.15.0000, SBDI-
II, rel. Min. Maria Helena Mallmann, 28.5.2019.
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Não cabe mandado de segurança da decisão que determina a emenda
da inicial para indicação dos valores dos pedidos após a Reforma

Trabalhista

Não cabe mandado de segurança contra ato que, em reclamação trabalhista proposta na 
vigência da Lei nº 13.467, de 2017 (Reforma Trabalhista), determina a emenda à inicial para 
a indicação dos valores correspondentes a cada parcela vindicada (art. 840, § 1º, da CLT), 
sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito. 
(TST. SBDI-II. RO-101364-36.2018.5.01.0000, rel. Min. Emmanoel Pereira, julgado em 
28.05.2019, Informativo TST nº 197). 

Mandado de segurança

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

Cabimento do mandado de segurança

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

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

Para a hipótese mais importante é aquela prevista na OJ 92 da SDI-II do TST: não cabe manda-
do de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda 
que com efeito diferido.
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Qual o caso analisado pelo TST?

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que, aplicando o artigo 840, §1º, 
da CLT (alterado pela Lei nº 13.467, de 2017), determinou a emenda à inicial para a indicação dos 
valores correspondentes a cada parcela pleiteada, sob pena de extinção do feito sem resolução 
de mérito.

Sempre pensei que o valor da causa não era um requisito da reclamatória trabalhista...

Efetivamente, em homenagem ao princípio da simplicidade, a reclamatória trabalhista possui 
menos requisitos formais que aqueles exigidos para as iniciais do procedimento civil comum. 
Antes da Reforma Trabalhista, eram requisitos da petição inicial trabalhista apenas: (a) o Juízo 
a quem for dirigida; (b) a qualificação do reclamante e do reclamado; (c) uma breve exposição 
dos fatos de que resulte o dissídio; (d) o pedido; (e) a data; e (f) a assinatura do reclamante ou de 
seu representante. Não são requisitos da reclamação trabalhista a especificação de provas, os 
fundamentos jurídicos e a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação.

Quanto ao valor da causa, havia divergência doutrinária a respeito de sua necessidade. 
Contudo, a Lei nº 13.467, de 2017, de certa forma, acaba com essa discussão, ao estabelecer a 
obrigatoriedade de o pedido formulado nas reclamatórias trabalhistas ser certo, determinado 
e líquido (ou seja, há necessidade de indicação de valores, a semelhança do que já ocorria no 
procedimento sumaríssimo). Caso haja inobservância desse requisito (ou de qualquer outro 
enumerado na CLT), haverá extinção do processo sem resolução do mérito. Pode-se dizer, 
assim, que o valor da causa é, no mínimo, indiretamente um requisito formal das reclamatórias 
trabalhistas.

Vejamos o novo artigo 840 da CLT (com redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017):

Antes da Reforma Trabalhista Após a Reforma Trabalhista

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou 
verbal.

Art. 840 - A reclamação poderá ser escrita ou 
verbal.

§ 1º - Sendo escrita, a reclamação deverá 
conter a designação do Presidente da Junta, 
ou do juiz de direito a quem for dirigida, a 
qualificação do reclamante e do reclamado, 
uma breve exposição dos fatos de que resulte 
o dissídio, o pedido, a data e a assinatura do 
reclamante ou de seu representante.

§ 1o   Sendo escrita, a reclamação deverá 
conter a designação do juízo, a qualificação 
das partes, a breve exposição dos fatos de 
que resulte o dissídio, o pedido, que deverá 
ser certo, determinado e com indicação de 
seu valor, a data e a assinatura do reclamante 
ou de seu representante.
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§ 2º - Se verbal, a reclamação será reduzida a 
termo, em 2 (duas) vias datadas e assinadas 
pelo escrivão ou secretário, observado, no 
que couber, o disposto no parágrafo anterior.

§ 2o  Se verbal, a reclamação será reduzida 
a termo, em duas vias datadas e assinadas 
pelo escrivão ou secretário, observado, no 
que couber, o disposto no § 1o deste artigo.

(Sem correspondente)
§ 3o   Os pedidos que não atendam ao 
disposto no § 1o deste artigo serão julgados 
extintos sem resolução do mérito.

Registra-se que, consoante o artigo 12 da IN TST nº 41, de 21 de junho de 2018, o novo artigo 
840 da CLT não retroage, aplicando-se exclusivamente às demandas ajuizadas a partir de 11 de 
novembro de 2017. 

Além disso, a IN TST nº 41, de 2018, prevê que o valor da causa poderá ser estimado. Por 
meio desse dispositivo, o TST parecer rechaçar a tese de parte da doutrina que o valor da 
causa tem o condão de servir de parâmetro para limitação da prestação jurisdicional (isto é, 
servir como limite máximo de eventual condenação) e para delimitar a sucumbência (para 
fins de arbitramento dos honorários advocatícios, qualquer valor inferior ao apontado seria 
considerado sucumbência)5.

Então, a decisão não é completamente incorreta ou absurda...

NÃO. Em outras palavras, diz-se que essa decisão não é teratológica.

Além disso, parece que a parte poderia atacar a decisão, futuramente, por meio do recurso 
ordinário...

EXATAMENTE! E, nesse recurso ordinário a parte poderia discutir eventual nulidade do processo 
por cerceamento do direito de defesa.

E o TST entendeu que cabe o mandado de segurança na hipótese?

NÃO!  Não cabe mandado de segurança contra ato que, em reclamação trabalhista proposta 
na vigência da Lei nº 13.467, de 2017 (Reforma Trabalhista), determina a emenda à inicial para 
a indicação dos valores correspondentes a cada parcela vindicada (art. 840, § 1º, da CLT), sob 
pena de extinção do feito sem resolução de mérito.

Isso porque, além de não haver teratologia, pode a parte valer-se do recurso ordinário para 
discutir eventual nulidade do processo por cerceamento do direito de defesa, razão pela qual 
incide o óbice da OJ 92 da SBDI-II do TST.

5 MIESSA, Élisson. Normas Processuais da Reforma Trabalhista: Comentários à Instrução Normativa 41/2018 o TST. 
Salvador: Juspodivm, 2018, p. 182.
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A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Mandado de segurança. Determinação de emenda à inicial de reclamação trabalhista proposta 
na vigência da Lei nº 13.467/2017 (Reforma Trabalhista). Adequação aos termos do art. 840, § 
1º, da CLT. Existência de recurso próprio. Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Incidência.
Não cabe mandado de segurança contra ato que, em reclamação trabalhista proposta na vi-
gência da Lei nº 13.467/2017, determina a emenda à inicial para a indicação dos valores cor-
respondentes a cada parcela vindicada (art. 840, § 1º, da CLT), sob pena de extinção do feito 
sem resolução de mérito. Na hipótese, além de não haver teratologia,  pode a parte valer-se 
do recurso ordinário para discutir eventual nulidade do processo por cerceamento do direito 
de defesa, razão pela qual incide o óbice da Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Sob 
esse entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, 
negou-lhe provimento para manter a decisão do Tribunal Regional que denegara a segurança 
na forma do art. 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009. TST-RO-101364-36.2018.5.01.0000, SBDI-II, rel. 
Min. Emmanoel Pereira, 28.5.2019 

DECISÕES DE TURMAS DO TST CITADAS NO INFORMATIVO

2ª TURMA TST

Venda de seguros, previdência e consórcios é inerente à função de bancário. 
É indevido plus salarial por acúmulo de função.

A venda de seguros de vida, previdência privada e consórcios, dentre outros, são tarefas 
inerentes à função de bancário, razão pela qual inexiste acúmulo com a de corretor de 
seguros. É indevido plus salarial.
(TST. 2ª Turma. RR-557-20.2012.5.03.0143, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 
29.05.2019, Informativo TST nº 197). 

Qual foi o caso analisado pelo TST?

A segunda turma do TST foi instada a decidir se a venda de produtos, tais como seguros de vida, 
previdência privada e consórcios, dentre outros, eram tarefas inerentes à função de bancário 
desempenhada pelo autor, ou se, pelo contrário, caracterizariam acúmulo com a atividade de 
corretor de seguros, situação que geraria o direito a um acréscimo salarial. 
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Acúmulo de função.

O acúmulo de função ocorre quando o empregado exerce também função qualitativamente 
diversa daquela para a qual foi contratado, o que atrairia o pagamento de um acréscimo 
patrimonial em razão da vedação ao locupletamento ilícito do empregador. Quanto a este tema, 
é aplicável o Código Civil:

Artigo 884, 885, 886 do CC
Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, 
será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos 
valores monetários.
Parágrafo único. Se o enriquecimento tiver por objeto coisa determinada, 
quem a recebeu é obrigado a restituí-la, e, se a coisa não mais subsistir, a 
restituição se fará pelo valor do bem na época em que foi exigido.
Art. 885. A restituição é devida, não só quando não tenha havido causa 
que justifique o enriquecimento, mas também se esta deixou de existir.
Art. 886. Não caberá a restituição por enriquecimento, se a lei conferir ao 
lesado outros meios para se ressarcir do prejuízo sofrido.

Dito de outro modo, a caracterização do acúmulo de função exige, em suma, que reste 
comprovado que o autor exercia função qualitativamente diversa daquela para a qual foi 
contratado, ou nos termos da decisão regional mantida, função “totalmente diversa” daquelas 
que foram originalmente pactuadas. 

De quem é o ônus de provar o acúmulo de função?

É do empregado, pois o exercício de função diversa daquela para a qual foi contratado é fato 
constitutivo de seu direito, o que atrai a incidência dos artigos 818, inciso I, da CLT e 373, inciso 
I, do CPC. 

E o que acontece caso tal prova não seja produzida de maneira satisfatória?

Neste caso, aplica-se o parágrafo único do artigo 456 da CLT. Ou seja, à “falta de prova ou 
inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo 
e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal”.

Com efeito, acaso não exista prova ou cláusula expressa que embase o exercício de função 
qualitativamente diversa da pactuada, entende-se que todas as atividades realizadas pelo 
empregado são compatíveis com aquelas para que foi contratado. Deste modo, não faz jus a 
qualquer plus salarial. 



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 19

INFORMATIVO Nº 197
TST - COMENTADO

Período: 28 de maio a 3 de junho de 2019

Qual foi o caso analisado pela turma do TST?

Nesse cenário, reprise-se, a segunda turma do TST teve que decidir se a venda de produtos, tais 
como seguros de vida, previdência privada e consórcios, dentre outros, eram tarefas inerentes 
à função de bancário desempenhada pelo autor. 

Qual foi a decisão?

A segunda turma do TST entendeu que “[e]xtrai-se da decisão recorrida que as funções 
apontadas pelo laborista - venda de produtos, tais como seguros de vida, previdência privada 
e consórcios, dentre outros - eram tarefas inerentes à função desempenhada pelo autor, o que 
não afeta sua rotina de trabalho, muito menos a ponto de desvirtuar a atividade tipicamente 
bancária, preponderante na relação jurídica vivenciada, nem gera o locupletamento sem causa 
do réu.”

Ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho decidiu que não é possível fundamentar um acúmulo 
de função entre corretor de seguros e bancário, pois a venda daqueles produtos (seguros de 
vida, previdência privada e consórcios) é inerente, conexa, à atividade tipicamente bancária. 

O TST ainda fundamentou que “conforme dispõe o artigo 456, § 1º (sic), da CLT, à falta de prova 
ou inexistindo cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a 
todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. Diante de tal dispositivo, 
entende-se que está inserido dentro do poder diretivo do empregador determinar que o 
empregado cumpra serviços compatíveis com a sua condição pessoal, sem que isso implique, 
necessariamente, majoração salarial.”

Logo, o TST verberou que vender seguros de vida, previdência privada e consórcios não é 
atividade totalmente diversa da bancária; pelo contrário, aquelas estão ligadas de alguma 
maneira a essa, razão pela qual o autor não fez jus ao acúmulo pretendido. 

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Bancário e corretor de seguros. Acúmulo de função. (...) ACÚMULO DE FUNÇÃO. BANCÁRIO E 
CORRETOR DE SEGUROS. NÃO CARACTERIZADO. O TRT destacou que “Não há prova nos autos 
de que o autor exercia funções totalmente diversas daquelas para as quais foi contratado, pois 
todas as funções descritas por ele estão ligadas, de alguma maneira, à atividade de bancário, 
para a qual foi admitido”. Extrai-se da decisão recorrida que as funções apontadas pelo laborista 
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- venda de produtos, tais como seguros de vida, previdência privada e consórcios, dentre outros 
- eram tarefas inerentes à função desempenhada pelo autor, o que não afeta sua rotina de 
trabalho, muito menos a ponto de desvirtuar a atividade tipicamente bancária, preponderante 
na relação jurídica vivenciada, nem gera o locupletamento sem causa do réu. Recurso de revista 
não conhecido. (TST. 2ª Turma. RR-557-20.2012.5.03.0143, rel. Min. Maria Helena Mallmann, 
julgado em 29.05.2019, Informativo TST nº 197).

4ª TURMA TST

Contrato de aprendizagem. Função de magarefe.
Não inclusão na base de cálculo para a aferição da cota legal.

A função de magarefe (auxiliar de frigorífico) não é computada na base de cálculo para 
aferição do atendimento ao percentual da cota legal de aprendizes.
(TST. 4ª Turma. RR-442-15.2010.5.09.0656, rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, julgado em 
29.05.2019, Informativo TST nº 197).

Contrato de aprendizagem.

O artigo 7º, XXXIII, da CRFB determina a “proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
a menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição 
de aprendiz, a partir de quatorze anos.”

Nessa linha, o artigo 428 da CLT dispõe que “contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho 
especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete 
a assegurar ao maior de 14 (quatorze) e menor de 24 (vinte e quatro) anos inscrito em 
programa de aprendizagem formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu 
desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz, a executar com zelo e diligência as 
tarefas necessárias a essa formação.”

Ainda, é importante relembrar que: 

(a) a validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação da CTPS, matrícula e 
frequência do aprendiz na escola (caso não tenha concluído o ensino médio) e inscrição em 
programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação 
técnico-profissional metódica (CLT, art. 428, §1º); 
(b) é garantido, ao menos, o salário mínimo hora (CLT, art. 428, §2º);
(c) O contrato de aprendizagem não poderá ser estipulado por mais de 2 (dois) anos, exceto 
quando se tratar de aprendiz portador de deficiência (CLT, art. 428, § 3º); e
(d) a idade máxima prevista (24 anos) não se aplica a aprendizes portadores de deficiência 
(CLT, art. 428, §5º).
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Além disso, o artigo 429 da CLT determina que “os estabelecimentos de qualquer natureza 
são obrigados a empregar e matricular nos cursos dos Serviços Nacionais de Aprendizagem 
número de aprendizes equivalente a cinco por cento, no mínimo, e quinze por cento, no 
máximo dos trabalhadores existentes em cada estabelecimento, cujas funções demandem 
formação profissional.”

Com efeito, dito de outro modo, a lei determina que os estabelecimentos empresariais são 
obrigados a empregar aprendizes em número equivalente a cinco por cento (5%), no mínimo, 
e quinze por cento (15%), no máximo, calculados sobre a seguinte base de cálculo: o número de 
trabalhadores existentes no estabelecimento cujas funções demandem formação profissional.

Qual foi o caso analisado pelo TST?

Em ação movida pelo Ministério Público do Trabalho em face de multinacional do ramo 
alimentício, o Tribunal Superior foi instado a decidir se a função de auxiliar de frigorífico (também 
conhecido por magarefe) entra na base de cálculo do percentual da cota de aprendizagem ou 
não.

Vale dizer, os trabalhadores que laboram na função de auxiliar de frigorífico devem ser somados 
na base de cálculo sobre a qual incidirá o percentual descrito no artigo 429 da CLT (mínimo de 
5% e máximo de 15%).

Qual foi a resposta do TST para essa pergunta?

NÃO! De acordo com a 4ª Turma do TST, é “[f]ácil perceber que o escopo do contrato de 
aprendizagem, como a própria denominação já indica, é a formação profissional do cidadão, 
aprimorando com o trabalho o aprendizado teórico fornecido pelas escolas técnicas.” 

Ocorre que, no caso julgado, o autor da ação (no caso, o MPT) não comprovou que a função 
de “magarefe (abatedor de gado) contribuísse para aperfeiçoamento profissional dos apren-
dizes; que fosse atividade compatível com desenvolvimento físico, moral e psicológico; que 
demandasse habilidades e competências relacionadas com a profissionalização; requisitos 
legais exigíveis para contratação como aprendizes.”

Além disso, a função traz inerente risco excessivo de sinistros relativos a acidentes de trabalho 
e/ou doenças laborais, situação de exposição não desejável a aprendizes.

Portanto, também em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabili-
dade, esse ofício não pode ser considerado compatível com o de aprendiz, razão pela qual não 
integra a base de cálculo sobre a qual incide o percentual legal estabelecido no artigo 429 da 
CLT (mínimo de 5% e máximo de 15%).
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Ainda, é interessante pontuar que se extrai do acórdão mantido pelo TST que para a aplicação 
do percentual legal citado “se deve levar em consideração as funções que demandem forma-
ção profissional e não o total de trabalhadores do estabelecimento no cálculo do número de 
aprendizes.”

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Contrato de aprendizagem. Função de magarefe. Inclusão na cota legal. CONTRATO DE 
APRENDIZAGEM. NÚMERO DE APRENDIZES. COTA LEGAL. FUNÇÃO DE MAGAREFE. NÃO 
CONHECIMENTO. I. Os arts. 428 e 429 da CLT dizem respeito, respectivamente, ao contrato de 
aprendizagem e à obrigação da empresa de contratar aprendizes nos percentuais mínimo e 
máximo ali estabelecidos. II. No caso dos autos, a controvérsia se atrela à necessidade ou não de 
formação profissional para o exercício das atividades de magarefe (auxiliar de frigorífico), tendo 
o Tribunal de origem entendido que o Autor não comprovou que tais funções efetivamente 
demandam a referida formação profissional. Logo, não demonstrada a necessidade de formação 
profissional, não se discute o atendimento aos percentuais de contratação de aprendizes 
estabelecidos no referido preceito legal. Dessa forma, o Tribunal Regional, ao assim decidir, não 
incorreu em ofensa aos arts. 428 e 429 da CLT. III. Recurso de revista de que não se conhece. (TST. 
4ª Turma. RR-442-15.2010.5.09.0656, rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, julgado em 29.05.2019, 
Informativo TST nº 197).

8ª TURMA TST

Pernoite de motorista dentro do caminhão não enseja danos morais. 

O simples fato de o motorista pernoitar no caminhão não é considerado degradante e 
não enseja o pagamento de indenização por danos morais, devendo haver demonstração 
concreta do prejuízo. 
(TST. 8ª Turma. ARR-7-21.2014.5.09.0003, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, julgado em 
29.5.2019, Informativo nº 197 TST).

Dos danos morais

“Dano moral corresponde a toda dor psicológica ou física injustamente provocada em uma 
pessoa humana.”6

6 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 738.



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 23

INFORMATIVO Nº 197
TST - COMENTADO

Período: 28 de maio a 3 de junho de 2019

“O dano moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pes-
soas – e sua respectiva indenização reparadora – são situações claramente possíveis de ocor-
rência no âmbito empregatício (por exemplo, procedimento discriminatório, falsa acusação de 
cometimento de crime, tratamento fiscalizatório ou disciplinar degradante ou vexatório, etc.)”7

Requisitos para a caracterização dos danos morais

Para nascer o direito indenizatório, é necessária a presença de três requisitos: (a) conduta 
humana, (b) o dano e (c) o nexo de causalidade. 

A conduta humana é todo ato, ação e comportamento humano, voluntário, positivo (comissivo) 
ou negativo (omissivo).

O dano traduz a violação a um interesse jurídico moral. O dano para ser indenizável tem que ser 
certo, não podendo ser hipotético. A certeza está na existência do dano, e não na sua intensidade. 

O nexo de causalidade é o liame que une o agente ao dano. 

Há presunção de prejuízo para os danos morais?

O TST mais uma vez, no presente julgado, entendeu que embora o dano moral não seja susce-
tível a prova, os fatos que lhe dão causa são absolutamente passíveis de demonstração por 
prova oral ou documental (ex: o protesto de dívida por falta de pagamento em virtude do atra-
so do salário).

Qual foi a decisão no caso concreto? 

A 8ª turma do TST decidiu que o simples fato de o motorista pernoitar no caminhão não é 
considerado degradante e não enseja o pagamento de indenização por danos morais, exigindo-
se a demonstração concreta do prejuízo.

Nos termos do acórdão, além da permissão do pernoite pelo parágrafo 7º do artigo 235-D da 
CLT, o reclamante não provou que em decorrência do pernoite no caminhão tenha sofrido al-
guma situação constrangedora ou que tenha sido submetido a condições humilhantes.

Artigo 235-D da CLT
§ 7o  Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo 
transportado por qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o 
veículo disponha de cabine leito ou a embarcação disponha de alojamento 

7 DELGADO, Mauricio Godinho. Curso de direito do trabalho: obra revista e atualizada conforme a lei da reforma 
trabalhista e inovações normativas e jurisprudenciais posteriores. 18. ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 739.
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para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3o do art. 235-C, 
esse tempo será considerado como tempo de descanso.  

De acordo com o TST, é consolidada na profissão a cultura de pernoites, em postos de gasolina, 
em boleias de caminhão, habitáculos desenvolvidos, inclusive, para esta finalidade. Em que 
pese o eventual desconforto causado pelo fato de pernoitar no caminhão, é imprescindível, 
para configuração do dano moral, que o empregado demonstre a condição aviltante em 
que esse pernoite se realizava, sem as condições de acomodação digna e de segurança que 
inspiravam, no legislador (CLT, art. 235-D, § 7º), a compreensão de estar o repouso em “cabine 
leito do veículo” em consonância com a dignidade do trabalho rodoviário.

A decisão foi unânime?

SIM. A oitava turma decidiu de forma unânime a respeito da matéria. 

Como foi veiculado no informativo?

Motorista. Pernoite no caminhão. Danos morais. 
(...) INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MOTORISTA. PERNOITE NO VEÍCULO. Esta Corte entende 
que o simples fato de o motorista pernoitar no caminhão não é considerado degradante e não 
enseja o pagamento de indenização por danos morais, devendo haver demonstração concreta do 
prejuízo. Recurso de revista de que não se conhece. (TST. 8ª Turma. ARR-7-21.2014.5.09.0003, rel. 
Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, julgado em 29.5.2019, Informativo nº 197 TST)

Pessoas com deficiência. Cota legal. Não cumprimento. Prova de que houve empenho no 
oferecimento de vagas. Procedente ação anulatória de auto de infração.

É ônus da empregadora o cumprimento das exigências do art. 93 da Lei 8.213, de 1991, con-
tudo a responsabilidade pelo insucesso em contratar pessoas com deficiência será afasta-
da diante dos esforços comprovadamente empenhados.
(TST, 8ª Turma. RR-2249-26.2015.5.11.0014, rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, julgado 
em 29.5.2019, Informativo nº 197 TST).

Reserva de vagas 

Foi com a ratificação da Convenção 159 da OIT que o Brasil passou a formular e aplicar uma 
política nacional sobre readaptação profissional e emprego de pessoas com deficiência, e 
garantir que as medidas efetivamente beneficiem todos os que se encontram nessa condição. 

A fim de dar efetiva aplicabilidade ao direito e inclusão social aos portadores de necessidades 
especiais, foi editada a Lei de Cotas, Lei n.º 8.213, de 1991, a qual no art. 93 determina uma per-
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centagem de contratação obrigatória de pessoas com deficiência, habilitadas ou reabilitadas, 
independentemente das funções exercidas.8

Número de Empregados
Porcentagem de beneficiários reabilitados 

ou pessoas portadoras de deficiência 
habilitadas

De 100 a 200 2%

De 201 a 500 3%

De 501 a 1000 4%

Acima de 1001 5%

Nos termos do parágrafo 1º do artigo 93 da L8.213, a dispensa da pessoa com deficiência ou 
de beneficiário reabilitado só pode ocorrer após a contratação de outro trabalhador com 
deficiência ou beneficiário reabilitado da Previdência Social, seja o contrato celebrado por 
tempo determinado seja por tempo indeterminado. 

Salienta-se que estes percentuais serão obtidos considerando o número total de trabalhadores 
da empresa em todos os seus estabelecimentos, sem distinção por unidade de atendimento 
ou por setor. É nesse sentido o artigo 10 da Instrução Normativa n.º 98/2012 do MTE. Contudo, 
de acordo com o parágrafo 1º do artigo 93 da L8.213, na reserva de cargos será considerada 
somente a contratação direta de pessoa com deficiência, excluído da contagem o aprendiz com 
deficiência de que trata a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

Quem é pessoa com deficiência?

De acordo com artigo 2º da Lei 13.146, de 06 de julho de 2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as 
demais pessoas.

Pessoa com deficiência

Impedimento de longo prazo

Natureza física, mental, intelectual ou sensorial

Obstrução de sua participação plena e efetiva na sociedade

Não participa em condições de igualdade com os demais

8 TST, 8ª Turma. RR-2249-26.2015.5.11.0014, rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, julgado em 29.5.2019.
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Quem é o beneficiário reabilitado?

Beneficiário reabilitado é aquele que, possuindo uma incapacidade parcial ou total para o 
trabalho, passou por um processo de assistência para a reeducação e readaptação profissional, 
o chamado processo de “habilitação e reabilitação”. 

Ah! Entendi. Mas o que é o processo de habilitação e reabilitação?

Nos termos do artigo 14 da L13.146, o processo de habilitação e de reabilitação é um direito da 
pessoa com deficiência. Desta forma, a pessoa com deficiência poderá ser habilitada ou reabili-
tada para exercer uma nova função.

O processo de habilitação e de reabilitação tem por objetivo o desenvolvimento de potenciali-
dades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, 
profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com defi-
ciência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais 
pessoas. (L13.146, art. 14, §1º).

De acordo com o artigo 90 da L8.213 e com o artigo 136 do Decreto 3.048, a habilitação e 
reabilitação é devida em caráter obrigatório aos segurados, inclusive aposentados e, na medida 
das possibilidades do órgão da previdência social, aos seus dependentes.

O processo de habilitação e reabilitação compreende ainda o fornecimento dos materiais e 
serviços dispostos no artigo 89 da L8.213, conforme se verifica a seguir.  

Artigo 89 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991
Art.  89.  A habilitação e a reabilitação profissional e social deverão 
proporcionar ao beneficiário incapacitado parcial ou totalmente para 
o trabalho, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios para a (re)
educação e de (re)adaptação profissional e social indicados para participar 
do mercado de trabalho e do contexto em que vive.
Parágrafo único. A reabilitação profissional compreende:
a) o fornecimento de aparelho de prótese, órtese e instrumentos de auxílio 
para locomoção quando a perda ou redução da capacidade funcional 
puder ser atenuada por seu uso e dos equipamentos necessários à 
habilitação e reabilitação social e profissional;
b) a reparação ou a substituição dos aparelhos mencionados no inciso 
anterior, desgastados pelo uso normal ou por ocorrência estranha à 
vontade do beneficiário;
c) o transporte do acidentado do trabalho, quando necessário.
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Então é a empresa que vai realizar a habilitação e reabilitação do empregado?

NÃO! Não cabe à empresa realizar este processo. 

De acordo com o parágrafo 1º do artigo 136 do Decreto 3.048, cabe ao INSS promover a 
habilitação e reabilitação dos beneficiários. 

Ainda, o artigo 93 da L8213 explicita que, após a conclusão do processo de habilitação ou 
reabilitação social e profissional, é do INSS a competência para emissão do certificado 
individual do beneficiário, indicando quais atividades podem ser exercidas por ele. É através 
deste certificado individual que a pessoa com deficiência ou o profissional reabilitado poderá 
ser contratado para cômputo nas regras do artigo 93 da L8213. 

Artigo 136 do Decreto 3.048 de 06 de maio de 1999
Art.  136.  A assistência (re)educativa e de (re)adaptação profissional, 
instituída sob a denominação genérica de habilitação e reabilitação 
profissional, visa proporcionar aos beneficiários, incapacitados parcial ou 
totalmente para o trabalho, em caráter obrigatório, independentemente 
de carência, e às pessoas portadoras de deficiência, os meios indicados 
para proporcionar o reingresso no mercado de trabalho e no contexto em 
que vivem.
 § 1º Cabe ao Instituto Nacional do Seguro Social promover a prestação 
de que trata este artigo aos segurados, inclusive aposentados, e, de 
acordo com as possibilidades administrativas, técnicas, financeiras e as 
condições locais do órgão, aos seus dependentes, preferencialmente 
mediante a contratação de serviços especializados.

Artigo 92 da Lei 8.213 de 24 de julho de 1991
Art. 92.  Concluído o processo de habilitação ou reabilitação social e 
profissional, a Previdência Social emitirá certificado individual, indicando 
as atividades que poderão ser exercidas pelo beneficiário, nada impedindo 
que este exerça outra atividade para a qual se capacitar.

Entendi. E o enquadramento nos percentuais é obrigatório?

SIM. Conforme todo arcabouço jurídico supracitado, o enquadramento nos percentuais é 
obrigatório por parte das empresas. 

A quem cabe realizar a fiscalização?

A competência é dos auditores do trabalho. 
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Nos termos do artigo 2º da Instrução Normativa   n.º 98/2012 do TEM, a competência para 
fiscalização do cumprimento da reserva de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas, 
na forma do art. 93 da L8.213, é das superintendências regionais do trabalho e emprego - 
SRTE, por meio da auditoria fiscal do trabalho, os quais devem realizar ações de fiscalização 
observando as diretrizes da secretaria de inspeção do trabalho. 

Qual é a pena para quem não cumpre as regras?

Como consequência para o não atendimento aos percentuais previstos no artigo 93 da L8.213, 
será lavrado auto de infração pelo auditor fiscal do trabalho aplicando uma multa à empresa. 

Constatados motivos relevantes que impossibilitam ou dificultam o cumprimento da reserva 
legal de cargos para pessoas com deficiência ou reabilitadas, poderá ser instaurado o 
procedimento especial para ação fiscal, por empresa ou setor econômico. Uma vez instaurado 
o procedimento especial, a empresa assina um termo de compromisso assumindo a obrigação 
de respeitar os percentuais previstos na lei. Uma vez descumprido este termo de compromisso, 
estará autorizado o auditor fiscal do trabalho a lavrar o respectivo auto de infração. 

Essa multa será sempre devida?

NÃO. No caso em voga, o TST definiu que a multa não é devida. 

Qual foi a decisão no caso concreto?

Trata-se de ação anulatória de auto de infração proposta por um hospital autuado por não 
preencher os percentuais mínimos previstos em lei para contratação de pessoas com deficiência 
ou profissionais reabilitados. 

No caso em voga, a reclamada realizou a divulgação acerca do oferecimento de vagas para 
contratação de pessoas portadoras de necessidades especiais e reabilitadas por meio de dois 
veículos de comunicação, publicações no jornal Diário do Amazonas e encaminhamento de 
e-mail ao portal da oportunidades no Facebook. 

O juiz de primeiro grau e o órgão regional entenderam que a reclamada não diligenciou de 
maneira efetiva, aduzindo que deveria ter dado mais publicidade às vagas disponíveis e ter 
adotado medidas mais eficazes. 

Contudo, a 8ª turma do TST reformou a decisão e julgou procedente a ação de anulação do auto 
de infração sob os seguintes fundamentos: 
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“É possível depreender que houve mobilização da Empresa no sentido 
de promover campanhas com o intuito de contratar trabalhadores na 
forma exigida pelo art. 93 da Lei nº 8.213/91. Há provas nos autos de que 
a Autora ofereceu vagas e procedeu a convocação em jornal e via internet, 
evidenciando intenção de atingir a quota legal, mas sem sucesso. A Corte 
de origem afirmou que as diligências não foram “satisfatórias”, mas em 
nenhum momento negou o oferecimento das vagas.”

De acordo com o entendimento firmado, o art. 93 da L8.213/91 não especifica as condições de 
cumprimento da cota legal, posto que assegura tão somente o percentual de contratação de 
empregados com deficiência. 

Dessa forma, julgou procedente a ação anulatória e declarou a nulidade do auto de infração 
aplicado, restando insubsistente a multa administrativa imposta ao hospital. 

A decisão foi unânime?

SIM.

Como foi veiculado no informativo?

Pessoas com deficiência. Cota legal. Não cumprimento. Prova de que houve empenho no 
oferecimento de vagas. 
(...) II - RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017 – AÇÃO ANULATÓRIA 
DE AUTO DE INFRAÇÃO – CRITÉRIO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 93 DA LEI Nº 8.213/91 – DIVULGAÇÃO 
EM JORNAL E INTERNET – OFERECIMENTO DE VAGAS 
1. É possível depreender do acórdão regional a mobilização da Autora no sentido de promover 
campanhas com o intuito de contratar trabalhadores na forma exigida pelo art. 93 da Lei nº 
8.213/91. Há prova nos autos de que ofereceu vagas e procedeu a convocação em jornal e pela 
internet. 
2. Esta Corte já se posicionou no sentido de reconhecer o ônus da empregadora pelo cumprimento 
das exigências do art. 93 da Lei 8.213/91, mas de afastar sua responsabilidade pelo insucesso 
em contratar pessoas com deficiência, em razão dos esforços comprovadamente empenhados. 
Julgados. 
3. O art. 93 da Lei nº 8.213/91 não especifica as condições de cumprimento da cota legal. Assegura 
tão-só percentual de contratação de empregados com deficiência. Recurso de Revista conhecido 
e provido. (TST, 8ª Turma. RR-2249-26.2015.5.11.0014, rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 
julgado em 29.5.2019, Informativo nº 197 TST).


