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JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA
REVISÃO PGM-BOA VISTA

E PGM-CAMPO GRANDE

Olá amig@s do Cliquet Trabalhista e do Ouse Saber,

O presente material foi elaborado em parceria para auxiliar seus 
estudos para as provas da PGM-Boa Vista e PGM-Campo Grande e 
compila as principais decisões do TST de 2018 e 2019.

Espero que gostem!

Bons estudos e boa prova!

DIREITO DO TRABALHO

1. Princípios e fontes do direito do trabalho. 

A Lei nº 11.788/2008 não se aplica aos contratos de estágio que, embora estivessem em 
execução quando de sua entrada em vigor, foram firmados sob a égide da Lei nº 6.494/1977. 
Para que a lei retroagisse, seria necessário haver disposição expressa nesse sentido. 
(TST. SBDI-I. E-RR-40000-68.2009.5.07.0014, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 05.04.2018, Informativo TST nº 175).

2. Relação de trabalho e relação de emprego

A contratação de empregado para atuar na atividade fim da empresa, condicionada à filiação 
a cooperativa fraudulenta, enseja o pagamento de indenização por danos morais.
(TST. SBDI-I. E-RR- 216100-08.2008.5.02.0027, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, julgado 
em 15.3.2018, Informativo TST nº 174.)

3. Sujeitos do contrato de trabalho stricto sensu.

OJ n.º 191 da SDI-1 do TST. 
Diante da inexistência de previsão legal específica, o contrato de empreitada de construção civil 
entre o dono da obra e o empreiteiro não enseja responsabilidade solidária ou subsidiária nas 
obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, salvo sendo o dono da obra uma empresa 
construtora ou incorporadora.

A contratação pelo dono da obra de empresa para construir, manter e conservar estrada 
(obras de construção civil), ainda que por prazo indeterminado, não enseja responsabilidade 
solidária ou subsidiária pelas obrigações trabalhistas contraídas pelo empreiteiro, consoante 
entendimento contido na Orientação Jurisprudencial nº 191 da SBDI-I. 
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(TST. SBDI-I. E-RR-296- 21.2013.5.09.0671, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, red. p/ acórdão 
Min. Ives Gandra Martins Filho, julgado em 06.09.2018, Informativo TST nº 183).

TEMA REPETITIVO Nº 06 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - DONA DA OBRA - APLICAÇÃO DA 
OJ 191 DA SbDI-1 LIMITADA À PESSOA FÍSICA OU MICRO E PEQUENAS EMPRESAS”: 
IV) Exceto ente público da Administração Direta e Indireta, se houver inadimplemento das 
obrigações trabalhistas contraídas por empreiteiro que contratar, sem idoneidade econômico-
financeira, o dono da obra responderá subsidiariamente por tais obrigações, em face de 
aplicação analógica do art. 455 da CLT e culpa in eligendo (decidido por maioria, vencido o 
Exmo. Ministro Márcio Eurico Vitral Amaro); 
V) O entendimento contido na tese jurídica nº 4 aplica-se exclusivamente aos contratos de 
empreitada celebrados após 11 de maio de 2017, data do presente julgamento (TST. SBDI-I. 
ED-IRR - 190-53.2015.5.03.0090, julgado em 09.08.2018, Informativo TST nº 180).

4. Contrato individual de trabalho: conceito, classificação e características. 

Súmula 386 do TST. 
Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo o reconhecimento da relação de emprego 
entre policial militar e empresa privada, independentemente de eventual cabimento de 
penalidade administrativa disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar.

OJ n.º 164 da SDI-1 do TST. 
Não se caracteriza o vínculo empregatício na nomeação para o exercício das funções de oficial 
de justiça ad hoc, ainda que feita de forma reiterada, pois exaure-se em cada cumprimento de 
mandado.

Súmula 363 do TST. 
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, 
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da 
contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da 
hora do salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS.

ATENÇÃO!
OJ n.º 366 da SDI-1 do TST. 
Ainda que desvirtuada a finalidade do contrato de estágio celebrado na vigência da CF/88, é 
inviável o reconhecimento do vínculo empregatício com ente da Administração Pública direta 
ou indireta, por força do art. 37, II, da CF/88, bem como o deferimento de indenização pecuniária, 
exceto em relação às parcelas previstas na Súmula nº 363 do TST.
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OJ n.º 38, da SDI-2 do TST. 
A assunção do professor-adjunto ao cargo de professor titular de universidade pública, sem 
prévia aprovação em concurso público, viola o art. 206, inciso V, da Constituição Federal. 
Procedência do pedido de rescisão do julgado.

OJ n.º 65 da SDI-1 do TST. 
O acesso de professor adjunto ao cargo de professor titular só pode ser efetivado por meio de 
concurso público, conforme dispõem os arts. 37, inciso II, e 206, inciso V, da CF/88.

ATENÇÃO! 
OJ n.º 128 da SDI-2 do TST. 
O certame público posteriormente anulado equivale à contratação realizada sem a observância 
da exigência contida no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988. Assim sendo, aplicam-se à 
hipótese os efeitos previstos na Súmula nº 363 do TST.

OJ n.º 362 da SDI-1 do TST. 
Não afronta o princípio da irretroatividade da lei a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90, aos 
contratos declarados nulos celebrados antes da vigência da Medida Provisória nº 2.164-41, de 
2001.

Súmula 466 do STJ. 
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado 
nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público.

IMPORTANTE! 
Súmula 430 do TST. 
Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho que, considerado nulo por ausência de 
concurso público, quando celebrado originalmente por ente da Administração Pública Indireta, 
continua a existir após sua privatização.

5. Alteração do contrato de trabalho. 

OJ n.º 308 da SDI-1 do TST. 
O retorno do servidor público (administração direta, autárquica e fundacional) à jornada 
inicialmente contratada não se insere nas vedações do art. 468 da CLT, sendo sua jornada 
definida em lei e no contrato de trabalho firmado entre as partes.

A estipulação, por mera liberalidade da empresa, de base de cálculo mais vantajosa que o 
salário mínimo para o pagamento do adicional de insalubridade configura direito adquirido 
dos empregados. Assim, não pode a empregadora, a pretexto de ajustar-se ao entendimento 
fixado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante 4, passar a utilizar o salário 
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mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, em detrimento do salário básico 
anteriormente adotado, sob pena de haver alteração contratual lesiva, a que se refere o art. 
468 da CLT, e afronta ao princípio da irredutibilidade salarial. 
(TST. SBDI-I. EARR-11693-79.2015.5.18.0017, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, red. p/ 
acórdão Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 07.06.2018, Informativo TST nº 180).

Não há, na legislação, nenhuma previsão de concessão de ajuda de custo para cobrir despesas 
com mudança e transporte dos dependentes do magistrado para localidade diversa daquela 
para a qual fora removido. 
(TST. Órgão Especial. RO-102- 63.2015.5.22.0000, , rel. Min. Brito Pereira, julgado em 02.04.2018, 
Informativo TST nº 175).

6. Rescisão do contrato de trabalho. 

Presume-se discriminatória e arbitrária a dispensa sem justa causa de empregado portador 
de neoplasia de próstata, nos termos da Súmula n° 443 do TST, pois o câncer é doença grave 
comumente associada a estigmas. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, julgado em 
4.4.2019, Informativo TST nº 194).

Os empregados públicos contratados sem concurso público, sob o regime da CLT, para o 
exercício de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, não têm direito ao pagamento 
das verbas rescisórias decorrentes da dispensa imotivada. 
(TST-E-ARR-1642-58.2015.5.02.0080, SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, red. p/ 
acórdão Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 21.2.2019, Informativo TST nº 191).

Embora não se possa cogitar do pagamento de aviso prévio e de indenização de 40% do FGTS, 
ante a precariedade do vínculo existente entre as partes (emprego em comissão em sociedade 
de economia mista), à trabalhadora é devido o décimo terceiro salário proporcional e as férias 
proporcionais (art. 7º, VIII e XVII, da CF). 
(TST. SBDI-II. -RO-9477-85.2011.5.02.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
28.08.2018, Informativo TST nº 183).

OJ nº 361 da SDI-1 do TST. 
A aposentadoria espontânea não é causa de extinção do contrato de trabalho se o empregado 
permanece prestando serviços ao empregador após a jubilação. Assim, por ocasião da sua 
dispensa imotivada, o empregado tem direito à multa de 40% do FGTS sobre a totalidade dos 
depósitos efetuados no curso do pacto laboral.
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No caso de reversão em juízo da dispensa por justa causa, fundada em imputação de ato de 
improbidade, é devida a indenização por danos morais in re ipsa (ou seja, responsabilidade 
objetiva).  
(TST. SBDI-I. E-RR-1123-90.2013.5.08.0014, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, julgado em 
1º.3.2018, Informativo TST nº 172).

A ruptura contratual por justa causa motivada em uma única conduta faltosa do trabalhador 
não se revela desproporcional quando demonstrada a gravidade da falta cometida.  
(TST. SBDI-II. RO-101576-28.2016.5.01.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
25.9.2018, Informativo TST nº 185).

A Súmula nº 28 do TST, que, no caso de conversão da reintegração em indenização dobrada, 
garante o direito aos salários até a data da primeira decisão que determinou a referida 
conversão, aplica-se também à hipótese de rompimento da relação de trabalho por ato 
discriminatório, a que se refere o art. 4º da Lei nº 9.029/1995. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-941 95.2010.5.01.0017, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, julgado em 
7.6.2018, Informativo TST nº 180). 

Afasta-se a presunção de dispensa arbitrária e discriminatória a que se refere a Súmula nº 443 
do TST na hipótese em que a demissão de empregado portador do vírus HIV foi motivada por 
processo de reestruturação organizacional, e ocorreu dezesseis anos após o empregador ter 
conhecimento da condição do reclamante. 
(TST. SBDI-I. E-EDARR- 185700-05.2008.5.02.0029, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, red. p/ 
acórdão Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, julgado em 13.9.2018, Informativo TST 
nº 184).

A SBDI-I, [...] (julgou) improcedente o pedido de reconhecimento de dispensa discriminatória, 
afastando-se, portanto, a aplicação da presunção a que se refere a Súmula nº 443 do TST. Na 
espécie, embora reconhecido que a neoplasia maligna (câncer) enquadra-se no conceito de 
doença estigmatizante, registrou-se que a reclamante foi demitida apenas no dia do término 
do benefício previdenciário (e não no curso da enfermidade), [...]. Ademais, consignou-se que 
os reclamados não se recusaram a dar o apoio necessário ao diagnóstico e ao tratamento 
da doença e já haviam admitido outra empregada na residência, não existindo obrigação 
legal de permanecer com duas empregadas ou de despedir a segunda trabalhadora para dar 
sequência ao contrato de trabalho que se encontrava suspenso. 
(TST. SBDI-I. E-RR-465 58.2015.5.09.0664, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 
18.10.2018, Informativo TST nº 185).

A dispensa sem justa causa de empregado portador de estabilidade pré-aposentadoria prevista 
em norma coletiva não é suficiente, por si só, para caracterizar dano moral. 
(TST. SBDI-I. E-RR-10648-60.2014.5.01.0013, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, julgado 
em 15.3.2018, Informativo TST nº 174).
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Não tem eficácia a ressalva oposta em termo de rescisão contratual, na hipótese em que 
havia ajuste coletivo prevendo a quitação ampla e geral do contrato de trabalho em caso de 
adesão de empregado da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) a plano de 
dispensa incentivada. Aplica-se ao caso a tese fixada pelo STF no RE 590.415/SC. 
(TST. SBDI-I. E RR-920-84.2012.5.09.0322, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
12.11.2018, Informativo TST nº 187.)

OBS: artigo 477-B da CLT: “...salvo disposição em contrário estipulada entre as 
partes.”

A adesão voluntária do empregado ao Programa de Demissão Incentivada (PDI/2001), insti-
tuído pelo Banco do Estado de Santa Catarina - BESC, implica o reconhecimento da quitação 
ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego (conforme previsto no 
acordo coletivo que aprovou o plano), incluindo o pedido de indenização por danos morais. 
(TST. SBDI-I. ERR-446485-88.2007.5.12.0001, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
13.12.2018, Informativo TST nº 189.) 

OJ nº 238 da SDI-1 do TST. 
Submete-se à multa do artigo 477 da CLT a pessoa jurídica de direito público que não observa o 
prazo para pagamento das verbas rescisórias, pois nivela-se a qualquer particular, em direitos e 
obrigações, despojando-se do jus imperi ao celebrar um contrato de trabalho.

07. Estabilidade e garantias provisórias de emprego.  

IMPORTANTE!
Súmula 390 do TST
I - O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário 
da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. 
II - Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admiti-
do mediante aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 
da CF/1988.

OJ n.º 247 da SDI-1 do TST. 
I – A despedida de empregados de empresa pública e de sociedade de economia mista, mesmo 
admitidos por concurso público, independe de ato motivado para sua validade. 
II - A validade do ato de despedida do empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos 
(ECT) está condicionada à motivação, por gozar a empresa do mesmo tratamento destinado 
à Fazenda Pública em relação à imunidade tributária e à execução por precatório, além das 
prerrogativas de foro, prazos e custas processuais.
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A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT) tem o dever jurídico de motivar, em ato 
formal, a demissão de seus empregados. 
(STF. Plenário. RE 589998 ED/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 10/10/2018 [repercussão 
geral], Informativo STF nº 919).

O afastamento do empregado de suas funções, sem caráter punitivo e sem redução de proven-
tos, tem a mesma natureza preventiva da suspensão a que alude o art. 853 da CLT. Portanto, o 
prazo decadencial de trinta dias para a instauração do inquérito para apuração de falta grave 
contra empregado garantido com estabilidade (representante sindical) deve ser contado a par-
tir do afastamento de suas funções, independentemente do pagamento dos salários do perío-
do, e não a partir do momento em que houve suspensão sem pagamento de salário. 
(TST. SDI-II. RO-10811-88.2015.5.03.000, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, julgado em 12.02.2019, 
Informativo TST nº 190).

Não configura ato ilícito do empregador, capaz de ensejar imediata reintegração, a mera 
suspensão do empregado detentor de estabilidade por ocupar cargo em direção em sindicato, 
após o ajuizamento do inquérito judicial para apuração de falta grave, na forma do art. 494 
da CLT. 
(TST. SBDI-II. RO-101134- 62.2016.5.01.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 
5.6.2018, Informativo TST nº 180).

A ausência de comprovação do pedido de registro de entidade sindical perante o Ministério 
do Trabalho impede o reconhecimento da garantia provisória de emprego assegurada aos 
dirigentes sindicais, não sendo suficiente o depósito dos atos constitutivos do sindicato no 
cartório apropriado. (TST-RO-293-31.2016.5.20.00 SBDI-II, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. 
p/ acórdão Min. Douglas Alencar Rodrigues, 19.3.2019 – Informativo TST nº 192). 

É nula cláusula de norma coletiva que permite a conversão em pecúnia do período de garantia 
de emprego após o parto, uma vez que se trata de direito revestido de indisponibilidade 
absoluta, assegurado à gestante pelo art. 10, II, “b”, do ADCT. . (TST-RO-162-89.2016.5.08.0000, 
SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 18.3.2019. Informativo TST nº 192).

OJ n.º 364 da SDI-1 do TST. Fundação instituída por lei e que recebe dotação orçamentária do 
Poder Público para realizar atividades de interesse do Estado, ainda que tenha personalidade 
jurídica de direito privado, ostenta natureza de fundação pública. Assim, seus servidores regidos 
pela CLT são beneficiários da estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT.
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08. Duração do trabalho. 

IMPORTANTE!!! 
A redução eventual e ínfima do intervalo intrajornada, assim considerada aquela de até 5 
(cinco) minutos no total, somados os do início e término do intervalo, decorrentes de pequenas 
variações de sua marcação nos controles de ponto, não atrai a incidência do artigo 71, § 4º, 
da CLT. A extrapolação desse limite acarreta as consequências jurídicas previstas na lei e na 
jurisprudência. Aplicação analógica e adaptada do art. 58, § 1º, da CLT. 
(TST-IRR-1384-61.2012.5.04.0512, Tribunal Pleno, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 25.3.2019. 
Informativo TST nº 192).

É válida cláusula de convenção coletiva que retira o direito às horas in itinere, em razão da 
comprovada concessão de outras vantagens econômicas e sociais não previstas em lei. (TST-
RO-22201-91.2016.5.04.0000, SDC, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 19.2.2019, Informativo TST 
nº 191).

IMPORTANTE!
É válida a cláusula constante em acordo coletivo de trabalho que estabeleceu sistema de 
controle de jornada por exceção, no qual o empregado anota no registro de ponto somente 
situações excepcionais, como faltas, saídas antecipadas, atrasos, licenças e horas extras.
(TST. SDC. AIRO-277-95.2015.5.17.0000, rel Min. Maurício Godinho Delgado, red. p/ acórdão Min. 
Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 08.04.2019, Informativo TST nº 194).

A juntada parcial de controles de frequência não afasta, por si só, a presunção de veracidade 
da jornada de trabalho declinada na petição inicial (Súmula nº 338, I, do TST), ainda que o 
período sem comprovação seja reduzido. Incabível, portanto, a adoção da média física das 
horas extras apuradas.
(TST. SBDI-I. E-ED-ARR-2799-09.2013.5.09.0091, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, red. p/ 
acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, julgado em 11.04.2019, Informativo TST nº 194).

O exercício do cargo de confiança bancário de que trata o § 2º do art. 224 da CLT não constitui 
justo motivo para a não apresentação dos cartões de ponto pelo empregador, na medida em 
que há a limitação de oito horas de trabalho por dia. 
(TST. SBDI-I. E-ED-ED-ED-RR-150100-46.2009.5.03.0097, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, 
julgado em 28.3.2019, Informativo TST nº 193).

Na hipótese em que o empregado, exercente do cargo de supervisor, tem à sua disposição 
veículo exclusivo, fornecido pela empresa, para que efetue seu próprio deslocamento até o 
local de trabalho não servido por transporte público regular, não há falar em direito a horas in 
itinere. (TST. SBDI-I. E-ARR-766-85.2013.5.18.0191, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, julgado 
em 08.11.2018, Informativo TST nº 186).
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Ainda que seja possível controlar os horários de início e de término da jornada de trabalho, é do 
empregado que desempenha atividades externas o ônus de provar a supressão ou a redução 
do intervalo intrajornada. 
(TST. SBDI-I. E-RR-539-75.2013.5.06.0144, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, red. p/ acórdão 
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, julgado em 13.09.2018, Informativo TST nº 184).

Havendo a possibilidade de controle da jornada de trabalho do empregado, mesmo que 
esta seja externa, inverte-se o ônus da prova, cabendo ao empregador a apresentação do 
comprovante de controle de frequência, como prova pré-constituída, nos moldes do art. 74, 
§2º, da CLT. Embora os precedentes que informam a Súmula nº 338, I, do TST não se refiram à 
jornada externa de que trata o art. 62, I, da CLT, é possível aplicá-la - ampliative distinguishing. 
(TST. SBDI-I. E-EDRR-20-26.2014.5.08.0107, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 
12.04.2018, Informativo TST nº 176).

Não se admite a redução do intervalo intrajornada nos dias em que concomitantemente 
houver prestação de horas extras, ainda que presente a autorização do Ministério do Trabalho 
a que se refere o art. 71, § 3º, da CLT. 
(TST. SBDI-I. E-RR168000-85.2009.5.02.0027, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, julgado em 
24.05.2018, Informativo TST nº 179).

Os domingos trabalhados devem ser pagos em dobro quando a escala 12x36 é declarada 
inválida porque firmada por meio de acordo individual, sem amparo em norma coletiva. (TST-E-
ED-RR-42000-31.2011.5.17.0131, SBDI-I, rel. Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, red. p/ acórdão 
Min. Lelio Bentes Corrêa, 7.2.2019, Informativo TST nº 190).

09. Férias. 

A conversão de 1/3 do período de férias em abono pecuniário, conforme o art. 143 da CLT, é um 
direito potestativo do empregado, razão pela qual não pode ser imposta pelo empregador, 
sob pena de descumprimento dos arts. 134 e 143 da CLT e 7º, XVII, da CF. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-104300-96.2009.5.04.0022, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 
julgado em  08.11.2018, Informativo TST nº 186).

10. Salário e remuneração.  

OJ n.º 358, I, da SDI-1 do TST
I – Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão 
constitucional de oito horas diárias ou quarenta e quatro horas semanais, é lícito o pagamento 
do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo de serviço. 
II – Na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, não é válida remuneração de 
empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. 
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ATENÇÃO!  Empresa pública e sociedade de economia mista se aplica o entendi-
mento do inciso I!

Súmula Vinculante nº 16. 
Os artigos 7º, IV e 39, §3º, da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo 
servidor público.

(CRFB, Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: (...) IV - salário mínimo , fixado em lei...)

Súmula 681 do STF. 
É inconstitucional a vinculação dos reajustes de vencimentos de servidores estaduais ou 
municipais a índices federais de correção monetária.

IMPORTANTE! 
O deferimento de diferenças salariais correspondentes à distorção apurada em razão da 
concessão de reajuste geral anual realizado por meio de pagamento de abonos em valores 
fixos, fundado na inobservância do art. 37, X, parte final, da CF, esbarra no óbice previsto 
na Súmula Vinculante 37, segundo a qual “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 
(TST. SBDI-I. ERR-10673-87.2014.5.15.0141, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, 07.06.2018, 
Informativo TST nº 180).

O direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, prevista nos 
arts. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88 e 39, XXXIII, do Decreto nº 3.000/99, não exige a demonstração 
da contemporaneidade dos sintomas ou de recidiva (ressurgimento) da doença. (TST. Órgão 
Especial. RO-66-29.2017.5.12.0000, rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, julgado em 06.08.2018, 
Informativo TST nº 181).

IMPORTANTE! 
Da diretriz firmada no art. 37, XIII, da CF, extrai-se que é vedada a pretensão de equiparação 
salarial entre servidores públicos pertencentes aos quadros da Administração direta, 
autárquica ou fundacional, inclusive quando contratados pelo regime celetista. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-20098-28.2014.5.04.0018, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado 
em 03.05.2018, Informativo TST nº 177).

OJ n.º 297 da SDI-1 do TST. 
O art. 37, inciso XIII, da CF/1988, veda a equiparação de qualquer natureza para o efeito de 
remuneração do pessoal do serviço público, sendo juridicamente impossível a aplicação da 
norma infraconstitucional prevista no art. 461 da CLT quando se pleiteia equiparação salarial 
entre servidores públicos, independentemente de terem sido contratados pela CLT. 
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ATENÇÃO! Essa OJ aplica-se apenas às entidades de direito público, conforme 
Súmula 455 abaixo.

Súmula 455 do TST. 
À sociedade de economia mista [e também à empresa pública] não se aplica a vedação à 
equiparação prevista no art. 37, XIII, da CF/1988, pois, ao admitir empregados sob o regime da 
CLT, equipara-se a empregador privado, conforme disposto no art. 173, § 1º, II, da CF/1988.

Súmula 6 do TST (...) 
V-A cessão de empregados [públicos] não exclui a equiparação salarial, embora exercida a 
função em outro órgão governamental estranho à cedente, se esta responde pelos salários do 
paradigma e do reclamante. 

Somente se aplica essa súmula se o servidor cedido estiver trabalhando numa 
entidade de direito privado. Caso contrário é vedada a equiparação - OJ 297/SDI-I

O exame da sucessividade das transferências, para efeito de aferição do direito à percepção do 
adicional respectivo, não deve levar em consideração aquelas efetuadas no período prescrito. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-3767900- 20.2008.5.09.0011, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 
red. p/ acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, julgado em 28.06.2018, Informativo TST nº 180).

É devido o adicional de periculosidade ao piloto de helicóptero que acompanhava o 
abastecimento da aeronave até oito vezes por semana, por quatro minutos, pois configurado o 
contato intermitente com o agente de risco. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-1763-44.2012.5.02.0031, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, julgado em 
23.08.2018, Informativo TST nº 182).

A parcela denominada hiring bonus ou bônus de contratação – que visa atrair empregados 
altamente qualificados que já mantêm contrato de trabalho com outro empregador –, embora 
ostente natureza salarial, tem seus reflexos limitados ao depósito do FGTS e à respectiva multa 
de 40%, correspondentes ao mês de pagamento da verba. 
(TST. SBDI-I. E-ED-ARR-723-08.2013.5.04.0008, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
julgado em 29.11.2018, Informativo TST nº 188).

Na hipótese em que a norma coletiva da categoria prevê como base de cálculo da Participação 
nos Lucros e Resultados - PLR “o salário base acrescido de verbas fixas de natureza salarial”, 
não é possível incluir as horas extras, ainda que tenham natureza salarial e sejam prestadas 
habitualmente, pois possuem caráter variável.
 (TST. SBDI-I. E-RR-1088-24.2012.5.09.0084, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 08.03.2018, Informativo TST nº 173).
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11. Prescrição e decadência. 

A ação em que viúva e filhos de empregado falecido pleiteiam, em nome próprio, o pagamento 
de indenização por danos morais e materiais decorrentes da morte de seu ente familiar 
por suposta doença ocupacional adquirida no curso do contrato de emprego se submete à 
prescrição prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil. 
(TST. SBDI-I. E-RR-10248-50.2016.5.03.0165, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, julgado 
em 7.6.2018, Informativo TST nº 180.)

12. Segurança e medicina no trabalho.

Em razão do peso e das posições de flexão e rotação realizadas pela coluna vertebral, é 
inegável o risco ergonômico a que exposto o trabalhador que desempenha a atividade de 
pedreiro e a possibilidade de adquirir doença profissional com comprometimento da coluna, 
como ocorreu na espécie, em que o reclamante desenvolveu hérnia de disco e se tornou 
totalmente incapacitado para a atividade. Assim, estabelecido o nexo causal entre a doença 
e a execução de atividade de risco, é devido o pagamento de indenização por danos morais, 
independentemente de haver culpa do empregador. 
(TST. SBDI-I. E-RR-89900-22.2008.5.15.0082, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
26.4.2018, Informativo TST nº 177.)

Na hipótese em que o empregado faleceu em razão de acidente de trânsito ocorrido durante 
o transporte em veículo fornecido pela empresa, a responsabilidade da empregadora é 
objetiva, a teor dos arts. 734 e 735 do Código Civil. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-32300-85.2006.5.15.0123, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado 
em 2.8.2018, Informativo TST nº 180.)
 
13. Direito coletivo do trabalho. 

OJ nº 5 da SDC do TST. 
Em face de pessoa jurídica de direito público que mantenha empregados, cabe dissídio coletivo 
exclusivamente para apreciação de cláusulas de natureza social. Inteligência da Convenção nº 
151 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada pelo Decreto Legislativo nº 206/2010

É nula cláusula convencional que exige a indicação da CID como condição de validade de 
atestado médico ou odontológico apresentado como justificativa de falta ao labor. Esta 
exigência viola o direito constitucional à intimidade do trabalhador. 
(TST-RO-213-66.2017.5.08.0000, SDC, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 19.2.2019. Informativo 
TST nº 191).
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É nula cláusula de acordo coletivo que restringe o pagamento de auxílio cesta básica apenas 
aos trabalhadores associados ao sindicato profissional, pois extrapola os limites da autonomia 
privada coletiva, gera discriminação nas relações de trabalho e afronta os princípios da igual-
dade e da liberdade sindical. 
(TST. SDC. RO-772-57.2016.5.08.0000, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, julgado em 08.04.2019, 
Informativo TST nº 194

A cláusula de convenção coletiva que autoriza o pagamento dos salários até o dia dez do mês 
seguinte ao trabalhado viola frontalmente o art. 459, § 1º, da CLT.
(TST. SDI-I. E-ED-RR-86400-85.2008.5.15.0101, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 
julgado em 23.08.2018, Informativo TST nº 182).

É inválida a cláusula de convenção coletiva que estabelece o não recebimento pelo traba-
lhador substituto do salário equivalente ao do substituído se a substituição for inferior a 30 
(trinta) dias.
(TST. SDC. RO-47-68.2016.5.08.0000, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 19.02.2018, Informativo 
TST nº 172).

Não é válida norma coletiva que estabelece a suspensão do plano de saúde pago pela empresa 
após 180 (cento e oitenta) dias de afastamento do empregado em decorrência de auxílio-
doença ou de acidente de trabalho.
(TST. SDI-I. E-ARR-1513-39.2012.5.02.0442, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
08.03.2018, Informativo TST nº 173).

IMPORTANTE: DIVERGÊNCIA!
São nulas as cláusulas de convenções coletivas de trabalho que proíbem aos condomínios 
residenciais e comerciais a contratação de mão de obra terceirizada para a execução de 
serviços definidos pelas partes como atividade fim.
(TST. SDC. RO-121-39.2014.5.10.0000, rel. Min. Maurício Godinho Delgado, red. p/ acórdão Min. 
Dora Maria da Costa, julgado em 12.03. 2018, Informativo TST nº 174).

São válidas cláusulas de termo aditivo de convenção coletiva de trabalho que proíbem aos 
condomínios residenciais e comerciais a contratação de mão de obra terceirizada para a 
execução de serviços definidos pelas partes como atividade fim (zelador, garagista, porteiro, 
trabalhador de serviços gerais e faxineiro). 
(TST. SDC. RO-332-46.2012.5.10.0000, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, julgado em 11.06.2018, 
Informativo TST nº 180).

ATENÇÃO! Em caso de cobrança na prova, recomendamos adotar o último 
entendimento, adotado pela SDC mais recentemente.
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É válida a norma coletiva que estabelece percentual máximo de desconto de 50% (cinquenta 
por cento) sobre o salário base em folha de pagamento, pois em consonância com a OJ 18 da 
SDC do TST que delimita os descontos salariais autorizados por meio de norma coletiva a 70% 
(setenta por cento) do salário base.
(TST. SDC. RO-560-36.2016.5.08.0000, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, julgado em 14.05.2018, 
Informativo TST nº 178).

São válidas as cláusulas de termo aditivo em acordo coletivo de trabalho por meio das 
quais se formalizou expressamente a jornada de oito horas em regime de trabalho em turnos 
ininterruptos de revezamento e, concomitantemente, se estabeleceu transação extrajudicial 
para a quitação das 7ª e 8ª horas como extras relativas ao período pretérito sem respaldo em 
norma coletiva, quando a norma coletiva evidencie despojamento bilateral e reciprocidade 
entre os sujeitos coletivos, por exemplo, mediante a instituição de benefícios importantes para 
a categoria.
(TST. SDC. RO-1000351-52.2015.5.02.0000, rel. Min. Maurício Godinho Delgado, julgado em 
14.05.2018, Informativo TST nº 178).

CUIDADO! Esta decisão contraria, aparentemente, o contido na OJ Transitória 72 da 
SDI-I do TST, que estabelece, para os empregados da Petrobras, que “o acordo coletivo, 
posteriormente firmado, somente opera efeitos a partir da data de sua entrada em 
vigor, sendo incabível a utilização da norma coletiva para regular situação pretérita”. 
Acreditamos, no entanto, que essa conclusão não é de todo acertada, já que o julgado 
acima destacado considera peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de 
o instrumento coletivo evidenciar a concessão recíproca entre os convenentes. 

A multa convencional por descumprimento de norma coletiva tem a mesma natureza jurídica 
de cláusula penal, isto é, trata-se de obrigação acessória pela qual as partes acordam indeniza-
ção no caso de inobservância do ajuste firmado entre elas.
(TST. SDI-I. E-ARR-1248-66.2014.5.14.0041, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, julgado em 
12.11.2018, Informativo TST nº 187). 

14. Direito de greve e serviços essenciais.

É abusivo o movimento grevista deflagrado pela categoria profissional contra a privatização 
das empresas que compõem o sistema Eletrobras, pois não se verifica dissídio trabalhista, ou 
seja, conflito entre empresa e trabalhadores. 
(TST. SDC. DCG-1000418-66.2018.5.00.0000, rel. Min. Maurício Godinho Delgado, red. p/ acórdão 
Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 11.02.2019, Informativo TST nº 190).
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OJ nº 38 da SDC do TST. 
É abusiva a greve que se realiza em setores que a lei define como sendo essenciais à comuni-
dade, se não é assegurado o atendimento básico das necessidades inadiáveis dos usuários do 
serviço, na forma prevista na Lei nº  7.783/89.
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DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO

1. Reclamação. Jus postulandi. Revelia. Exceções. Contestação. 

É inaplicável a pena de confissão ficta, quando do conjunto da defesa for possível ao julgador 
extrair que houve, ainda que de forma genérica, oposição às afirmações do autor.  Trata-se 
de exceção à regra do ônus da impugnação específica, prevista no caput do art. 302 do CPC de 
1973.
(TST. SBDI-II. RO-137-04.2014.5.06.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. 
Renato de Lacerda Paiva, julgado em 26.6.2018, Informativo TST nº 180.)

2. Partes e procuradores. 

Súmula 436 do TST.
I - A União, Estados, Municípios e Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas, quando 
representadas em juízo, ativa e passivamente, por seus procuradores, estão dispensadas da 
juntada de instrumento de mandato e de comprovação do ato de nomeação. 
II - Para os efeitos do item anterior, é essencial que o signatário ao menos declare-se exercente 
do cargo de procurador, não bastando a indicação do número de inscrição na Ordem dos 
Advogados do Brasil.

OJ n.º 318 da SDI-I do TST. 
O TST consignou o entendimento no sentido de que as autarquias e fundações públicas apenas 
podem ser representadas pelos procuradores dos Estados ou Municípios se designados pela lei 
da respectiva unidade da federação ou se investidos de instrumento de mandato válido.

No processo do trabalho, a notificação por via postal não se sujeita à pessoalidade, bastando o 
encaminhamento para o endereço correto da parte reclamada. Assim, não há falar em nulida-
de por ausência de identificação do recebedor no aviso de recebimento (AR). 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-4-54.2013.5.07.0004, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 18.10.2018, 
Informativo TST nº 185).

Não cabe condenação de honorários advocatícios na ação anulatória em que a parte 
sucumbente na ação é o Ministério Público do Trabalho, salvo comprovada má-fé. 
(TST. SDC. RO-513- 28.2017.5.08.0000, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 8.10.2018, 
Informativo TST nº 185).
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3. Audiência. 

Com o objetivo de imprimir razoável duração ao processo, a praxe nos Tribunais Regionais é no 
sentido de designar audiências unas e contínuas, em que as partes são previamente notificadas 
a respeito da necessidade de apresentar o rol de testemunhas antecipadamente ou trazer 
as não arroladas independentemente de intimação, sob pena de não serem ouvidas. Nesse 
contexto, o indeferimento do pedido de adiamento da audiência, para que fosse intimada a 
testemunha não arrolada e que não compareceu espontaneamente, não viola o art. 825 da CLT, 
nem caracteriza cerceamento do direito de defesa. 
(TST. SBDI-I. E-RR-1810-18.2012.5.15.0108, rel. Min. João Oreste Dalazen, red. p/ acórdão Min. 
Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 12.4.2018, Informativo TST nº 176 (*Cf. Informativo TST 
nº 166).

Contraria a Súmula nº 377 do TST a decisão turmária que afasta a aplicação da referida 
súmula ao fundamento de que a exigência a respeito de o preposto ser empregado da empresa 
somente se justifica no caso de audiência única, ou seja, aquela que não foi fracionada. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-41900-77.2006.5.23.0004, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, red. p/ acórdão 
Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 7.6.2018, Informativo TST nº 180).

A SBDI-I [...] manteve a decisão turmária que afastara a pena de confissão ficta aplicada à 
reclamante que justificou sua ausência à audiência mediante a apresentação de atestado 
médico sem expressa menção à impossibilidade de locomoção. 
(TST. SBDI-I. E-RR-736- 21.2012.5.09.0002, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, julgado 
em 14.6.2018, Informativo TST nº 180).

A homologação de acordo extrajudicial perante o Juízo cível, relativo a distrato comercial, 
não impede o ajuizamento de reclamação trabalhista em que se requer o reconhecimento de 
vínculo de emprego. 
(TST. SDI-I. Ag-ED-E-ED-ARR-3020-79.2014.5.17.001, rel. Min. Luiz Phillippe Vieira de Melo Filho, 
julgado em 7.6.2018, Informativo TST nº 180).

Em caso de conflito entre coisas julgadas na fase de liquidação de sentença, deve prevalecer 
a primeira decisão. 
(TST. SDI-II. RO-210-32.2016.5.05.0000, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, red. p/ acórdão Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 28.08.2018, Informativo TST nº 183).

Os fatos reconhecidos em sentença criminal condenatória transitada em julgado não podem 
ser rediscutidos na seara trabalhista, ante o princípio da unidade da jurisdição.
(TST. SDI-II. RO-93-1-70.2010.5.01.0000, rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, julgado em 
11.12.2018, Informativo TST nº 189).



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 19

JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA
REVISÃO PGM-BOA VISTA

E PGM-CAMPO GRANDE

4. Justiça gratuita e ônus financeiro do processo. 

O fato de o reclamante ter percebido salário bastante elevado, superior a R$ 40.000,00 (quaren-
ta mil reais), e de a rescisão do contrato de trabalho ter ocorrido dias antes do ajuizamento da 
reclamação trabalhista não são suficientes para elidir a presunção de veracidade da declara-
ção de pobreza por ele firmada. 
(TST. SBDI-I. E-ARR-464-35.2015.5.03.0181, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
8.2.2018, Informativo TST nº 171.)

A presunção legal que decorre da declaração de hipossuficiência econômica é relativa, de 
modo que pode ser afastada por elementos constantes dos autos ou por prova em sentido 
contrário. 
(TST. SBDI-II. RO-76- 80.2013.5.06.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 6.3.2018, 
Informativo TST nº173.)

5. Provas no processo do trabalho. 

A tutela inibitória possui natureza preventiva e seu objetivo é evitar a prática, a repetição 
ou a continuação do ilícito do qual, potencialmente, advirá o dano a direitos fundamentais. 
Ademais, como qualquer provimento jurisdicional que se volta para o futuro, a tutela inibitória 
não dispensa o julgador de efetuar um juízo de probabilidade, o qual, todavia, não se submete 
a um marco temporal, nem exige prévia violação de direito. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-683900-65.2009.5.09.0024, rel Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, julgado em 11.04.2019, Informativo TST nº 194).

6. Recursos no processo do trabalho. 

IMPORTANTE!
OJ n.º 334 da SDI-I do TST. 
Incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da 
decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada, na segunda instância, 
a condenação imposta. 

A apresentação de embargos de declaração e Recurso de Embargos (de Divergência - à SDI) em 
face da mesma decisão viola o princípio da unirrecorribilidade e conduz ao não conhecimento 
deste, pois verificada a preclusão consumativa. Saliente-se que, no caso julgado, a recorrente 
não ratificou a interposição do Recurso de Embargos depois da cientificação da prolação da 
decisão dos embargos de declaração. 
(TST-E-ED-RR-24159-85.2015.5.24.0002, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 7.2.2019, 
Informativo TST nº 190).
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É possível conhecer do Recurso de Embargos de Divergência por contrariedade à Súmula 
nº 126 do TST (vedado revolver fatos e provas), quando a decisão embargada extrapola os 
fundamentos lançados no acórdão prolatado pelo TRT. 
(TST-E-ED-RR-165100-65.2009.5.03.0007, SBDI-I, rel. Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, red. p/ 
acórdão Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 14.2.2019, Informativo TST nº 190).

Não cabe recurso ordinário contra decisão de TRT que não admite Incidente de Resolução de 
Demanda Repetitiva – IRDR.
(TST. Órgão Especial. RO-21242-23.2016.5.04.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 
06.08.2018, Informativo TST nº 180).

Quando acolhida a preliminar de negativa de prestação jurisdicional, com determinação 
de retorno dos autos ao Regional e prejudicialidade dos temas remanescentes, pode a parte 
recorrente apenas ratificar as razões recursais anteriores, desde que observado o prazo 
recursal e não tenha havido alteração da situação jurídica.
(TST. SDI-I. E-ED-RR-241900-80.2006.5.04.0341, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado 
em 06.09.2018, Informativo TST nº 183).

A interposição de recurso eivado de irregularidade de representação processual, ainda que 
considerado inexistente, produz efeitos processuais, acarretando a preclusão consumativa. 
Desse modo, a interposição do segundo apelo não possui o condão de sanar os vícios que con-
taminaram o primeiro recurso, porquanto nem sequer é passível de exame.
(TST. SDI-I. E-ED-Ag-AIRR-150700-20.2009.5.02.0057, rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 
julgado em 08.11.2018, Informativo TST nº 186).

IMPORTANTE!
No caso em que o acórdão recorrido foi publicado em 10.11.2017, ou seja, um dia antes da 
entrada em vigor da Lei nº 13.467, de 2017 (Reforma Trabalhista), a contagem do prazo para 
a interposição de recurso segue a regra do art. 775 da CLT vigente à época da publicação do 
acórdão, ou seja, dias corridos.
(TST. SDI-I. Ag-E-ED-ED-ED-RR-62700-66.2008.5.05.0131, rel. Min. Alberto Luiz Besciani de Fontan 
Pereira, julgado em 08.11.2018, Informativo TST nº 186).

A reconvenção, medida processual por meio da qual a parte exerce pretensão própria e autô-
noma, não se confunde com a ação principal, mas apenas pressupõe a existência desta. Assim, 
na hipótese em que a parte é sucumbente tanto na ação trabalhista quando na reconvenção, 
mas efetua o preparo referente à reclamação trabalhista somente, não há falar em deserção 
do recurso ordinário relativo à reclamatória. 
(TST. SDI-I. E-ED-RR-1136-35.2013.5.10.0014, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado 
em 13.12.2018, Informativo TST nº 189).
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Ainda que ausente a assinatura manual ou eletrônica do subscritor do recurso de revista, é 
regular o apelo interposto via peticionamento eletrônico que segue as orientações do TRT 
encarregado de recebê-lo.
(TST. SDI-I. E-ED-RR-123600-84.2009.5.08.0005, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa red. p/ acórdão 
Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, julgado em 13.12.2018, Informativo TST nº 189).

IMPORTANTE!
A delimitação dos valores impugnados a que alude o art. 897, § 1º, da CLT é pressuposto de 
admissibilidade do agravo de petição e visa a execução imediata da parte incontroversa, 
razão pela qual somente é exigível do executado.
(TST. SDI-I. E-RR-143500-80.2004.5.01.0342, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
08.02.2018, Informativo TST nº 171).

IMPORTANTE!
É possível o conhecimento de recuso de revista por contrariedade a precedente normativo do 
TST, pois, embora o art. 896, “a”, da CLT, com redação dada pela Lei nº 13.015/2014, refira-se 
a “súmula de jurisprudência uniforme”, pode-se afirmar que jurisprudência uniformizada é 
gênero, do qual súmulas, orientações jurisprudenciais e precedentes normativos são espécies.
(TST. SDI-I. E-RR-2294-39.2012.5.02.0029, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, julgado em 06.09.2018, 
Informativo TST nº 183).

Em sede de embargos, o exame de arguição de fato superveniente relevante ao deslinde da 
controvérsia, surgido quando já interposto o recurso, está condicionado ao conhecimento 
do apelo. Em outras palavras, conquanto se admita a invocação de fato novo até mesmo 
na instância extraordinária (Súmula nº 394 do TST), a verificação da adequação do fato ao 
desenlace da discussão exige o enfrentamento do mérito, razão pela qual é inafastável o prévio 
preenchimento dos requisitos extrínsecos e intrínsecos do recurso.
(TST, SDI-I. E-ARR-693-94.2012.5.09.0322, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 
12.11.2018, Informativo TST nº 187).

7. Processos de execução e liquidação de sentença.

OJ n.º 343 da SDI-1 do TST. 
É válida a penhora de bens de pessoa jurídica de direito privado, realizada anteriormente à 
sucessão pela União ou por Estado-Membro, não podendo a execução prosseguir mediante 
precatório. A decisão que a mantém não viola o art. 100 da CF.

OJ n.º 382 da SDI-I do TST. 
A Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas devidas 
pela empregadora principal, não se beneficia da limitação dos juros, prevista no art. 1º-F da Lei 
nº 9.494, de 10.09.1997.
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OJ n.º 28 da SDI-I do TST. 
Incide correção monetária sobre as diferenças salariais dos servidores das universidades 
federais, decorrentes da aplicação retroativa dos efeitos financeiros assegurados pela Lei nº 
7.596/87, pois a correção monetária tem como escopo único minimizar a desvalorização da 
moeda em decorrência da corrosão inflacionária.

A mera ausência do pagamento da correção monetária não atrai a incidência da cláusula 
penal estipulada em acordo homologado em juízo. 
(TST. SBDI-I. E-RR-234-55.2010.5.01.0041, rel Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 
04.04.2019, Informativo TST nº 194).

É ilegal o bloqueio de conta-salário, conta poupança e aplicações financeiras do cônjuge do 
executado, quando demonstrado que os valores são oriundos de salário decorrente de trabalho 
pessoal do cônjuge, os quais são incomunicáveis (casamento sob o regime de comunhão 
parcial de bens - artigo 1649, VI, do CC). 
(TST. SBDI-II. RO-80085-43.2017.5.22.0000, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, julgado em 
26.03.2019 , Informativo TST nº 193).

CUIDADO: DIVERGÊNCIA!
O depósito judicial efetuado antes do deferimento do processo de recuperação judicial 
desliga-se do patrimônio da empresa e assume o papel de garantia de uma futura execução, 
razão pela qual não está à disposição do Juízo falimentar, mas do Juízo trabalhista.
(TST. SDI-II. RO-94-09.2016.5.20.0000, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 24.04.2018, 
Informativo TST º 177).

Embora o depósito recursal fique à disposição do Juízo trabalhista, ele não integra o 
patrimônio
do reclamante, ainda que realizado antes do processamento da recuperação judicial ou 
da decretação da falência da empresa, de modo que todos os atos de execução referentes 
às reclamações trabalhistas movidas contra a recuperanda são de competência do Juízo 
universal, consoante jurisprudência reiterada do STJ.
(TST. SDI-II. RO-348-74.2016.5.13.000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. 
Renato Lacerda Paiva, julgado em 15.05.2018, Informativo TST nº 178).

ATENÇÃO! Em caso de cobrança na prova, recomendamos adotar o último 
entendimento, adotado pela SDI-II mais recentemente e de acordo com o 
entendimento do STJ.
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OJ n.º 1 do Tribunal Pleno do TST. 
Há dispensa da expedição de precatório, na forma do art. 100, § 3º, da CF/1988, quando a 
execução contra a Fazenda Pública não exceder os valores definidos, provisoriamente, pela 
Emenda Constitucional nº 37/02, como obrigações de pequeno valor, inexistindo ilegalidade, 
sob esse prisma, na determinação de sequestro da quantia devida pelo ente público.

OJ n.º 2 do Tribunal Pleno do TST. 
O pedido de revisão dos cálculos, em fase de precatório, previsto no art. 1º-E da Lei nº 9.494/97, 
apenas poderá ser acolhido desde que: a) o requerente aponte e especifique claramente quais 
são as incorreções existentes nos cálculos, discriminando o montante que seria correto, pois 
do contrário a incorreção torna-se abstrata; b) o defeito nos cálculos esteja ligado à incorreção 
material ou à utilização de critério em descompasso com a lei ou com o título executivo 
judicial; e c) o critério legal aplicável ao débito não tenha sido objeto de debate nem na fase de 
conhecimento, nem na fase de execução.
OJ n.º 3 do Tribunal Pleno do TST.
 O sequestro de verbas públicas para satisfação de precatórios trabalhistas só é admitido 
na hipótese de preterição do direito de precedência do credor, a ela não se equiparando as 
situações de não inclusão da despesa no orçamento ou de não-pagamento do precatório até o 
final do exercício, quando incluído no orçamento.

OJ n.º 6 do Tribunal Pleno do TST. 
Em sede de precatório, não configura ofensa à coisa julgada a limitação dos efeitos pecuniários 
da sentença condenatória ao período anterior ao advento da Lei nº 8.112, de 11.12.1990, em 
que o exequente submetia-se à legislação trabalhista, salvo disposição expressa em contrário 
na decisão exequenda.

OJ n.º 7 do Tribunal Pleno do TST. 
I - Nas condenações impostas à Fazenda Pública, incidem juros de mora segundo os seguintes 
critérios:
a) 1% (um por cento) ao mês, até agosto de 2001, nos termos do § 1º do art. 39 da Lei n.º 8.177, 
de 01.03.1991;
b) 0,5% (meio por cento) ao mês, de setembro de 2001 a junho de 2009, conforme determina 
o art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 10.09.1997, introduzido pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 
24.08.2001.
II – A partir de 30 de junho de 2009, atualizam-se os débitos trabalhistas da Fazenda Pública, 
mediante a incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta 
de poupança, por força do art. 5º da Lei n.º 11.960, de 29.06.2009.
III - A adequação do montante da condenação deve observar essa limitação legal, ainda que em 
sede de precatório.
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IMPORTANTE!
OJ n.º 8 do Tribunal Pleno do TST. 
Em sede de precatório, por se tratar de decisão de natureza administrativa, não se aplica o 
disposto no art. 1º, V, do Decreto-Lei nº 779, de 21.08.1969, em que se determina a remessa 
necessária em caso de decisão judicial desfavorável a ente público.

OJ n.º 9 do Tribunal Pleno do TST. 
Tratando-se de reclamações trabalhistas plúrimas, a aferição do que vem a ser obrigação de 
pequeno valor, para efeito de dispensa de formação de precatório e aplicação do disposto no 
§ 3º do art. 100 da CF/88, deve ser realizada considerando-se os créditos de cada reclamante.

OJ n.º 12 do Tribunal Pleno do TST. 
O Presidente do TRT, em sede de precatório, não tem competência funcional para declarar a 
inexigibilidade do título judicial exequendo, com fundamento no art. 884, § 5º, da CLT, ante a 
natureza meramente administrativa do procedimento. 

OJ n.º 13 do Tribunal Pleno do TST. 
É indevido o sequestro de verbas públicas quando o exequente/requerente não se encontra 
em primeiro lugar na lista de ordem cronológica para pagamento de precatórios ou quando 
não demonstrada essa condição.

8. Prescrição e decadência no processo do trabalho. 

O Tribunal Regional do Trabalho pode conhecer da prejudicial de prescrição arguida em 
defesa, ainda que não renovada por meio de recurso adesivo ou em contrarrazões ao recurso 
ordinário, quando julgados improcedentes os pedidos do reclamante. (TST. SDI-I. E-ED-
RR-103900-80.2012.5.17.0001, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 21.02.2019, 
Informativo TST nº 191).

9. Competência da justiça do trabalho. 

A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação em que advogados empregados 
pleiteiam a cota parte dos honorários sucumbenciais relativa ao período em que estiveram em 
gozo de licença-saúde, não repassada pela entidade responsável por gerir o fundo comum dos 
honorários sucumbenciais recebidos pelo empregador. 
(TST. SBDI-I. E-RR-159700-88.2010.5.16.0002, rel Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, red. p/ 
acórdão Min. Augusto César Leite de Carvalho, julgado em 28.03.2019, Informativo TST nº 193).

O disposto no art. 253, II, do CPC de 1973 (atual art. 286, II, do CPC) refere-se a regra de prevenção 
de competência funcional, de modo que o seu desrespeito enseja nulidade absoluta do 
processo, ante a necessidade de observância do princípio do juiz natural, consagrado no art. 
5º, XXXVII e LIII, da CF. 
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(TST. SDI-II. RO-74-70.2014.5.17.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 12.03.2019, 
Informativo TST nº 192).

IMPORTANTE!
A competência para processar e julgar ação movida por servidor público contratado na vigência 
da Constituição de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, depende da natureza do 
regime jurídico adotado pelo ente público para seus servidores. Se de natureza administrativa 
ou estatutária, a competência é da Justiça comum. De outra sorte, se o vínculo for regido pelas 
disposições da CLT, a competência é da Justiça do Trabalho. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-1114-36.2013.5.05.0201, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, red. p/ 
acórdão Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, julgado em 12.4.2018, Informativo TST nº 176.)

A jurisprudência do TST, alicerçada no art. 4º, II, § 1º, da Lei nº 10.101/2000, permite à Justiça 
do Trabalho decidir a respeito de participação nos lucros e resultados por meio do sistema 
da arbitragem de ofertas finais, quando as partes assim pactuarem. Tal sistema, todavia, não 
comporta a atuação do TRT, ainda que com a finalidade de pacificar o conflito, pois o árbitro 
deve ater-se a escolher uma das ofertas definitivas apresentadas pelos demandantes. Assim, 
na hipótese em que a Corte Regional, ante a ausência de propostas das partes, desempenhou 
o papel de mediador do conflito e arbitrou valor para cada trabalhador a título de participação 
nos lucros e resultados, verifica-se que houve extrapolamento da expressa delimitação fixada 
pelos interessados para a atuação do poder normativo. 
(TST. SDC. RO-5902-33.2016.5.15.0000, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, julgado em 11.6.2018, 
Informativo TST nº 180.)

Confuso, né? Segue um resumo para ajudá-los: 
O TST decidiu que o Poder Judiciário NÃO PODE servir como mediador e arbitrar 
um valor para o PLR quando não houve apresentação de propostas pelas partes na 
arbitragem de ofertas finais. Por outro lado, permite à justiça do trabalho decidir a 
respeito de participação nos lucros e resultados por meio do sistema da arbitragem 
de ofertas finais, quando as partes assim pactuarem.

A SBDI-II, por unanimidade, admitiu a ação rescisória, e, no mérito, julgou-a procedente para 
rescindir acórdão proferido pela 1ª Turma do TST, declarar a incompetência absoluta da Justiça 
do Trabalho para processar e julgar causa em que se discute situações advindas de contrato de 
prestação de serviços advocatícios, e, ante a anulação de todo o feito, determinar a remessa 
dos autos à Justiça comum para que aprecie, inclusive, o pedido de indenização por danos 
morais. 
(TST. SBDI-II. AR-11702-25.2017.5.00.0000, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
16.10.2018, Informativo TST nº185.)
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É possível reconhecer a competência territorial do foro do domicílio da reclamante quando a 
atribuição da competência ao juízo do Trabalho da contratação ou da prestação dos serviços 
inviabilizar a garantia do exercício do direito de ação. As regras do art. 651 da CLT não devem 
ser interpretadas de forma literal, mas sistematicamente, de modo a concretizar os direitos e 
garantias fundamentais insculpidos na Constituição da República. 
(TST. SBDI-I. E-RR-11727- 90.2015.5.03.0043, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 
18.10.2018, Informativo TST nº 185.)

A Justiça do Trabalho é manifestamente incompetente para julgar pedido de indenização 
por perdas e danos decorrentes da rescisão de contrato de parceria rural, em que ajustado 
o fornecimento de animais, alimentos e medicamentos pela empresa contratante, cabendo 
aos contratados responsabilizarem-se pela criação e engorda de aves, sendo remunerados de 
acordo com os resultados alcançados. 
(TST. SBDI-I. RO-7648-78.2012.5.04.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
30.10.2018, Informativo TST nº 186.)

Conforme entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do processo 
STF-Rcl 3303/PI, a restrição da competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas de 
interesse de servidores públicos, resultante do decidido na ADI 3395/DF-MC, não alcança as 
ações civis públicas propostas pelo Ministério Público do Trabalho cuja causa de pedir seja o 
descumprimento de normas de segurança, saúde e higiene dos trabalhadores. 
(TST. SBDI-I. E-ED-RR-60000-40.2009.5.09.0659, rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, julgado em 
22.11.2018, Informativo TST nº 183).

OJ n.º 34 da SDCI do TST. 
É desnecessária a homologação, por Tribunal Trabalhista, do acordo extrajudicialmente 
celebrado, sendo suficiente, para que surta efeitos, sua formalização perante o Ministério do 
Trabalho (art 614 da CLT e art. 7º, inciso XXXV (*), da Constituição Federal).

10. Ação rescisória no processo do trabalho. 

OJ n.º 21 da SDI-II do TST. 
É incabível ação rescisória para a desconstituição de sentença não transitada em julgado 
porque ainda não submetida ao necessário duplo grau de jurisdição, na forma do Decreto-Lei 
nº 779/69. Determina-se que se oficie ao Presidente do TRT para que proceda à avocatória do 
processo principal para o reexame da sentença rescindenda.

OJ n.º 10, da SDI-2 do TST. 
Somente por ofensa ao art. 37, II e § 2º, da CF/88, procede o pedido de rescisão de julgado para 
considerar nula a contratação, sem concurso público, de servidor, após a CF/88.
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Para efeitos da contagem do prazo decadencial da ação rescisória conta-se da data do 
ajuizamento da ação, e não do prazo de autuação no Processo Judicial Eletrônico – Pje.
(TST. SDI-II. RO-10484-03.2015.5.01.0000, rel. Min. Emmanoel Pereira, julgado em 21.08.2018, 
Informativo TST nº 182).

O TST, flexibilizando os comandos de sua Súmula 83, firmou o entendimento de que o marco 
divisor para afastar a controvérsia a respeito da interpretação de norma infraconstitucional 
é o fato de a matéria estar pacificada na SDI-I e nas oito Turmas do TST, no momento do 
trânsito em julgado da decisão rescindenda, mesmo que não editada súmula ou orientação 
jurisprudencial a respeito do tema.
(TST. SDI-II. RO-8573-11.2011.5.04.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, red. p/ acórdão 
Min. Renato de Lacerda Paiva, julgado em 12.06.2018, Informativo TST nº 180).

11. Mandado de segurança. 

OJ n.º 10 do Tribunal Pleno do TST. 
É cabível mandado de segurança contra atos praticados pela Presidência dos Tribunais 
Regionais em precatório em razão de sua natureza administrativa, não se aplicando o disposto 
no inciso II do art. 5º da Lei nº 1.533, de 31.12.1951.

Cabe mandado de segurança para impugnar decisão que indeferiu o pedido de remição de dívida 
formulado por terceiro juridicamente interessado. (TST. SBDI-II. RO – 24089-40.2016.5.24.0000. 
rel. Min Alexandre de Souza Agra Belmonte, julgado em 9.4.2019, Informativo nº 194 do TST).

Viola direito líquido e certo de sócia da empresa executada a decisão que, ao homologar 
acordo, determina a expedição de alvará judicial para a liberação de valores existentes em sua 
conta vinculada de FGTS para a quitação de verbas trabalhistas. 
(TST-RO-5187-88.2016.5.15.0000, SBDI-II, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 12.2.2019, 

Informativo TST nº 190).

Cabe mandado de segurança contra decisão que, embora ostente caráter interlocutório, 
contraria a jurisprudência pacífica, reiterada e notória do TST. 
(TST. SBDI-II. RO-144-28.2011.5.05.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
6.11.2018, Informativo TST nº 186).

IMPORTANTE!
Cabe mandado de segurança contra decisão que, embora ostente caráter interlocutório, 
contraria a jurisprudência pacífica, reiterada e notória do TST.
(TST. SDI-II. RO-144-28.2011.5.05.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
06.11.2018, Informativo TST nº 186).



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 28

JURISPRUDÊNCIA TRABALHISTA
REVISÃO PGM-BOA VISTA

E PGM-CAMPO GRANDE

IMPORTANTE!
Se, na vigência do CPC de 2015, a execução provisória é redirecionada contra a representante 
legal da pessoa jurídica sem a observância do incidente de desconsideração da personalida-
de jurídica (IN TST nº 39, art. 6º e CLT, art. 855-A), cabe mandado de segurança para discutir a 
extensão dos efeitos da obrigação contida no título executivo aos bens particulares da adminis-
tradora da empresa.
(TST. SDI-II. RO-406-27.2017.5.10.0000, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, Informativo TST nº 
186).

Ofende direito líquido e certo do devedor a decisão judicial que determina a citação para 
pagamento ou garantia da execução em 48 horas e, ao mesmo tempo, ordena o imediato 
bloqueio de valores via Bacen-Jud, com base no poder geral de cautela previsto no art. 927 
do CPC de 2015.
(TST. SDI-II. RO-11374-14.2017.5.03.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 27.11.2018, Informativo TST nº 188).

IMPORTANTE!
É cabível mandado de segurança contra atos que se afigurem abusivos ou teratológicos, quan-
do a medida processual específica prevista no ordenamento jurídico não seja capaz de fazer 
cessar, de imediato, o prejuízo que possa ser causado.
(TST. SDI-II. ReeNec e RO 884-55.2015.5.01.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão 
Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 12.06.2018, Informativo TST nº 180).

12. Reexame Necessário.

IMPORTANTE!
Súmula 303 do TST. 
I - Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constitui-
ção Federal de 1988, decisão contrária à Fazenda Pública, salvo quando a condenação não ul-
trapassar o valor correspondente a: a) 1.000 (mil) salários mínimos para a União e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público; b) 500 (quinhentos) salários mínimos para os Esta-
dos, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios 
que constituam capitais dos Estados; c) 100 (cem) salários mínimos para todos os demais Muni-
cípios e respectivas autarquias e fundações de direito público.
II – Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em:  
a) súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho;
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em 
julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção 
de competência; 
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d) entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo 
do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. 
III - Em ação rescisória, a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho está sujeita ao 
duplo grau de jurisdição obrigatório quando desfavorável ao ente público, exceto nas hipóteses 
dos incisos anteriores. 
IV - Em mandado de segurança, somente cabe reexame necessário se, na relação processual, 
figurar pessoa jurídica de direito público como parte prejudicada pela concessão da ordem. 
Tal situação não ocorre na hipótese de figurar no feito como impetrante e terceiro interessado 
pessoa de direito privado, ressalvada a hipótese de matéria administrativa.

13. Dissídios coletivos.

Deve ser mantida a tutela inibitória concedida pelo descumprimento das normas relativas à 
jornada de trabalho, ainda que constatada a posterior regularização da situação no curso da 
ação civil pública.
(TST. SDI-I. E-ED-RR-43300-54.2002.5.03.0027, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 
05.04.2018, Informativo TST nº 175).

Não se pode admitir que o juiz da fase de conhecimento fixe um limite temporal para a aplica-
ção de multa coercitiva (astreintes), sob pena de retirar do Juízo da execução, responsável pelo 
cumprimento do julgado, instrumento imprescindível à efetividade da determinação judicial.
(TST. SDI-I. E-ED-RR-747-09.2013.5.24.0031 rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, Informativo 
TST nº 175).

É incabível habeas corpus para discutir cláusula contratual envolvendo atleta profissional 
de futebol, com pedido de transferência imediata para outra agremiação desportiva e de 
rescisão indireta do contrato de trabalho.
(TST. SDI-II. HC-1000678-46.2018.5.00.0000, rel. Min. Alexandre Luiz Ramos, julgado em 
13.11.2018, Informativo TST nº 187). 


