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Este Informativo, elaborado a partir de notas tomadas nas sessões de julgamentos, contém resumos não oficiais de
decisões proferidas pelo Tribunal. A fidelidade dos resumos ao conteúdo efetivo das decisões, embora seja uma das
metas perseguidas neste trabalho, somente poderá ser aferida após a sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça
do Trabalho.

SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS
Dissídio coletivo de natureza econômica. Reajuste salarial. Concessão por sentença normativa.
Caso em que a empresa estatal está vinculada a ente público que excedeu o limite com o gasto de
pessoal estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Impossibilidade.
Não é possível a concessão de reajuste pela via do exercício do poder normativo da Justiça do
Trabalho quando o ente público ao qual está vinculada a empresa estatal encontra-se no limite de
gasto com pessoal estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº
101/2000). Embora o art. 22, parágrafo único, I, da LRF, nessa circunstância, admita os aumentos
ou reajustes decorrentes de sentença judicial, enquadram-se nesse conceito somente as sentenças
condenatórias e mandamentais, pois provenientes da função típica do Poder Judiciário. As sentenças
normativas não representam, rigorosamente, exercício de poder jurisdicional, razão pela qual não
constituem exceção à aplicação dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Sob esses
fundamentos, a SDC, por maioria, negou provimento ao recurso ordinário do sindicato profissional.
Vencidos os Ministros Mauricio Godinho Delgado, relator, e Kátia Magalhães Arruda, que davam
provimento ao recurso para conceder o reajuste de 7,5% à categoria. TST-RO-29696.2015.5.10.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, red. p/ acórdão Min. Emmanoel
Pereira, 13.3.2017
Ação anulatória. Convenção coletiva de trabalho. Atividade de segurança privada. Restrição da
base de cálculo da reserva legal de vagas para portadores de deficiência. Art. 93 da lei nº
8.213/91. Possibilidade. Validade da cláusula.
É válida cláusula de convenção coletiva, firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores do Estado de
Tocantins – Sintvisto e o Sindicato das Empresas de Segurança Privada, de Transporte de Valores,
de Cursos de Formação e de Segurança Eletrônica do Estado de Tocantins – Sindestp/TO, que
restringe a base de cálculo da reserva legal de vagas para pessoas com deficiência (art. 93 da Lei nº
8.213/91) aos cargos de natureza administrativa. As atividades de segurança privada exigem a
utilização de armas de fogo e elevado grau de aptidão física e mental, de modo que o desempenho
desta função por pessoa com deficiência pode resultar em riscos à sua própria integridade física.
Sob esse entendimento, a SDC, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário em ação anulatória
e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento para manter a integralidade da Cláusula 16ª –
Contratação de portador de deficiência física habilitado ou reabilitado. Vencidos os Ministros
Mauricio Godinho Delgado e Kátia Magalhães Arruda. TST-RO-76-64.2016.5.10.0000, SDC, rel.
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 13.3.17

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Dispensa discriminatória. Presunção. Empregado portador de tuberculose. Súmula n° 443 do
TST.
A SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos, por contrariedade à Súmula nº 443 do TST e, no
mérito, por unanimidade, deu-lhes provimento para reconhecer o caráter discriminatório da
dispensa sem justa causa de empregada portadora de tuberculose. Na hipótese, a Subseção reformou
1

Informativo TST - nº 154

Período: 7 a 13 de março de 2017

decisão turmária que não conhecera do recurso de revista sob o fundamento de que a presunção
prevista na Súmula nº 443 do TST não se aplica ao caso em que o vínculo foi mantido por mais de
seis anos após a empresa ter ciência da doença, não houve afastamento do trabalho para tratamento
de saúde, nem a percepção de benefício previdenciário, não havia incapacidade de ordem
psiquiátrica ao tempo da dispensa e muito menos nexo causal com as condições laborais.
Prevaleceu o entendimento de que, sendo incontroverso que a reclamada sabia que a reclamante era
portadora de tuberculose, não há base legal para se exigir, como requisitos para a comprovação da
dispensa discriminatória, a imediatidade da despedida, a redução da capacidade laboral, o
afastamento para tratamento de saúde, a concessão de auxílio-doença ou o nexo causal entre a
enfermidade e o trabalho realizado. Ademais, a fundamentação da Corte regional, endossada pela
Turma do TST, adotou posicionamento diametralmente oposto aos termos da Súmula nº 443 do
TST, pois reputou à reclamante o ônus de comprovar a discriminação alegada. Vencidos os
Ministros João Oreste Dalazen, Ives Gandra Martins Filho, Aloysio Corrêa da Veiga, Márcio Eurico
Vitral Amaro e Cláudio Mascarenhas Brandão. TST-E-ED-RR-65800-46.2009.5.02.0044, SBDI-I,
rel. Min. Walmir Oliveira da Costa, 9.3.2017
Radialista. Acúmulo de funções dentro do mesmo setor. Direito a um adicional para cada função
exercida. Inteligência do art. 13 da Lei nº 6.615/78. Princípio da isonomia e da proteção ao
trabalhador.
O empregado radialista que exerce diferentes funções dentro de um mesmo setor tem direito a um
adicional por cada função acumulada. O pagamento de somente um adicional importaria em
flagrante ofensa ao princípio da isonomia, pois o trabalhador que acumulasse mais de duas funções
e, consequentemente, trabalhasse mais, receberia a mesma quantia daquele que acumulasse apenas
duas funções. Ademais, o art. 13 da Lei nº 6.615/78, ao prever o pagamento de adicional mínimo
pela função acumulada, deve ser interpretado no sentido de que seu objetivo foi garantir ao
radialista remuneração proporcional ao aumento da responsabilidade e do trabalho decorrente do
acúmulo de funções, em respeito ao princípio da proteção ao trabalhador. Sob esses fundamentos, a
SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos quanto ao tema, por divergência jurisprudencial
e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros João Oreste Dalazen e
Márcio Eurico Vitral Amaro. TST-E-ED-RR-2983500-63.1998.5.09.0012, SBDI-I, rel. Min. José
Roberto Freire Pimenta, 9.3.2017
Caixa bancário. Intervalo do digitador. Art. 72 da CLT. Previsão em regulamento interno e em
termo de ajustamento de conduta. Devido.
O caixa bancário tem direito ao intervalo do digitador a que se refere o art. 72 da CLT na hipótese
em que há norma regulamentar e termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério
Público do Trabalho garantindo o intervalo de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados, sem fixar
o requisito da exclusividade no exercício da atividade de digitação. Sob esse entendimento, a SBDII, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-lhes
provimento para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer o acórdão do Regional na parte em
que condenou a reclamada ao pagamento de horas extras decorrentes da não concessão do intervalo
de 10 minutos a cada 50 minutos trabalhados. TST-E-ED-RR-1268-95.2011.5.04.0025, SBDI-I, rel.
Min. Augusto César Leite de Carvalho, 9.3.2017 (*Ver Informativo TST nº 152)
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