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INFORMATIVO Nº 197
TST - RESUMIDO

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).

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).

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). 
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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). 

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). 

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).
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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).

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, 
contudo a responsabilidade pelo insucesso em contratar pessoas com deficiência será 
afastada 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).


