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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.

TRIBUNAL PLENO
Incidente de Recursos de Revista Repetitivos. “Tema nº 0004 – Multa do art. 523, § 1º, do CPC de
2015 (art. 475-J do CPC de 1973). Compatibilidade com o processo do trabalho.”
O Tribunal Pleno, por maioria, definiu a seguinte tese jurídica para o Tema Repetitivo nº 0004 –
MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC DE 2015 (ART. 475-J DO CPC DE 1973).
COMPATIBILIDADE COM O PROCESSO DO TRABALHO: a multa coercitiva do art. 523, § 1º,
do CPC de 2015 (art. 475-J do CPC de 1973) não é compatível com as normas vigentes da CLT por
que se rege o processo de trabalho, ao qual não se aplica. Vencidos os Ministros Mauricio Godinho
Delgado, relator, Kátia Magalhães Arruda, revisora, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto
Freire Pimenta, Delaíde Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Cláudio Mascarenhas
Brandão, Douglas Alencar Rodrigues, Maria Helena Mallmann, Lelio Bentes Corrêa e Luiz
Philippe Vieira de Mello Filho. TST-IRR-1786-24.2015.5.04.0000, Tribunal Pleno, rel. Min.
Mauricio Godinho Delgado, red. p/ acórdão Min. João Oreste Dalazen, 21.8.2017
Arguição de Inconstitucionalidade. Rejeição. Art. 276, caput, da Lei Complementar nº 10.098/94
do Estado do Rio Grande do Sul. Transmudação de regime. Validade. Provimento automático de
cargos públicos efetivos. Impossibilidade.
O Tribunal Pleno decidiu, por unanimidade, rejeitar a declaração de inconstitucionalidade do caput
do art. 276 da Lei Complementar nº 10.098/94 do Estado do Rio Grande do Sul, segundo o qual
“ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade de servidores públicos, os
servidores estatutários da Administração Direta, das autarquias e das fundações de direito público,
inclusive os interinos e extranumerários, bem como os servidores estabilizados vinculados à
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5452, de 1º de maio de 1943”. Na
hipótese, conclui-se que a expressão “servidores estabilizados vinculados à Consolidação das Leis
do Trabalho” não foi prejudicada pela declaração de inconstitucionalidade, na ADI 1.150/RS, da
expressão “operando-se automaticamente a transposição dos seus ocupantes”, contida no §2º do
mesmo art. 276 da Lei Complementar Estadual nº 10.098/94. Com efeito, no julgamento da ação
direita de inconstitucionalidade citada, o Supremo Tribunal Federal limitou-se a negar a
possibilidade de provimento automático dos cargos efetivos criados na forma do §2º do art. 276 da
lei em questão pelos servidores celetistas estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT, porém não
considerou inconstitucional a transmudação de regime desses trabalhadores. Em outras palavras, a
inconstitucionalidade verificada não residiu propriamente na mudança de regime jurídico, mas no
provimento derivado dos recém-criados cargos de provimento efetivo por agentes que não foram
previamente aprovados em concursos públicos. Ademais, no julgamento da ADI 180/RS, em que se
aferiu a compatibilidade de dispositivo do ADCT da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul
com a Constituição, assentou-se que a norma estadual assegurou aos servidores estabilizados a
organização em quadro especial em extinção, vedando, todavia, a equiparação com as vantagens
devidas aos ocupantes de cargos efetivos. TST-ArgInc-105100-93.1996.5.04.0018, Tribunal Pleno,
rel. Min. Maria Helena Mallmann 21.8.2017
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SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Instituição financeira. Telemarketing. Atividade-fim. Terceirização ilícita. Contrato de trabalho
celebrado e extinto na vigência da Lei nº 6.019/74. Não incidência da Lei nº 13.429/2017.
A Lei nº 13.429/2017 não se aplica às relações de trabalho regidas e extintas sob a égide da Lei nº
6.019/1974, sob pena de afronta ao direito adquirido do empregado a condições de trabalho mais
vantajosas. No caso, a reclamada insurgiu-se contra decisão da SBDI-I que, invocando a Súmula nº
331, I, do TST, estabeleceu que a prestação de serviços de cobrança a clientes de instituição
financeira, mediante contato telefônico, se insere na atividade-fim bancária. Alegou que a Lei nº
13.429/2017, ao acrescentar o art. 4ª-A, § 2º, à Lei nº 6.019/74, afastou a ilicitude na terceirização
dos serviços prestados e tem aplicação imediata. Todavia, por se tratar de contrato celebrado e findo
antes da entrada em vigor da Lei nº 13.429/2017, prevaleceu o entendimento jurisprudencial
firmado no item I da Súmula nº 331 do TST, amparado no antigo teor da Lei nº 6.019/1974. Sob
esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, deu provimento a embargos de declaração apenas
para prestar esclarecimentos. TST-ED-E-ED-RR-1144-53.2013.5.06.0004, SBDI-I, rel. Min. João
Oreste Dalazen, 3.8.2017
Divergência jurisprudencial. Não demonstração. Arestos transcritos no agravo regimental não
colacionados no recurso de embargos denegado. Inovação. Multa por litigância de má-fé.
Os arestos transcritos no agravo regimental que não foram colacionados no recurso de embargos
anteriormente denegado não servem à demonstração de divergência jurisprudencial, porquanto são
inovatórios. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, negou provimento a agravo
regimental e condenou a reclamada ao pagamento de multa por litigância de má-fé correspondente a
2% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 81, caput, do CPC de 2015. TST-AgR-E-AgAIRR-3900-16.2013.5.13.0012, SBDI-I, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 10.8.2017
Promoções asseguradas em regulamento empresarial. Não concessão. Prescrição parcial.
Possibilidade de reconhecimento do direito às promoções em período prescrito. Restrição dos
efeitos financeiros ao período não prescrito.
Nos termos da Súmula nº 452 do TST, é parcial a prescrição incidente sobre a pretensão de
diferenças salariais decorrentes da não concessão pelo empregador de promoções asseguradas em
regulamento empresarial, pois se trata de descumprimento contínuo e periódico de obrigação
imposta por norma regulamentar. A aplicação da prescrição parcial, todavia, não impede o
reconhecimento do direito às promoções em período prescrito (fundo do direito), atingindo tão
somente os efeitos financeiros decorrentes das diferenças salariais anteriores ao quinquênio. Sob
esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência
jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Brito
Pereira, relator, Ives Gandra da Silva Martins Filho, Guilherme Augusto Caputo Bastos e Márcio
Eurico Vitral Amaro. TST-E-ED-RR-900-31.2012.5.18.0003, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, red.
p/ acórdão Min. João Oreste Dalazen, 17.8.2017
Ação de prestação de contas entre sindicato e trabalhador a ele filiado. Retenção de honorários
advocatícios em crédito trabalhista deferido em juízo. Competência da Justiça do Trabalho. Art.
114, III, da CF.
A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação proposta por trabalhador em face
do sindicato a que é filiado, em que se postula a prestação de contas acerca de valores retidos a
título de honorários advocatícios em crédito trabalhista decorrente de ação ajuizada anteriormente
pela entidade sindical na condição de substituta processual. A relação entre empregado de
determinada categoria e o respectivo sindicato decorre do enquadramento sindical e irradia o
principal efeito da defesa dos direitos e interesses da categoria, nos termos do art. 8º, III, da CF e do
art. 513, “a”, da CLT, inserindo-se, portanto, na expressão contida no art. 114, III, da Constituição,
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que se refere às ações sobre representação sindical entre sindicatos e trabalhadores. Sob esse
fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial,
e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Augusto César Leite de
Carvalho, Walmir Oliveira da Costa e Brito Pereira, os quais entendiam que, se compete à Justiça
comum julgar cobrança de honorários advocatícios, inclusive nas hipóteses em que tais verbas são
reclamadas por sindicato, não se pode alterar a competência somente em razão de a ação ter sido
ajuizada por quem se beneficiou dos serviços contra o prestador. TST-E-ED-RR-12830064.2008.5.03.0042, SBDI-I, rel. Min. Marcio Eurico Vitral Amaro, 17.8.2017
Acidente de trabalho ocorrido na vigência do Código Civil de 1916. Responsabilidade objetiva
prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil de 2002. Aplicação retroativa da norma.
Não configuração.
A aplicação da responsabilidade objetiva prevista no art. 927, parágrafo único, do Código Civil de
2002 a caso ocorrido na vigência do Código Civil de 1916 não revela retroação da norma, pois a
teoria objetiva do risco em atividade perigosa decorre de entendimento doutrinário e jurisprudencial
adotado antes mesmo do advento do novel diploma civil. Na hipótese, diante de acidente sucedido
em 1998, em que o reclamante, embora tenha sido contratado para prestar serviços como jóquei, foi
ferido fatalmente durante a doma de cavalo de corrida, o proprietário do animal foi responsabilizado
objetivamente pela reparação dos danos decorrentes do exercício de atividade de risco, nos termos
do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. No caso concreto, vislumbrou-se ainda
responsabilidade subjetiva do dono do cavalo, por negligência, visto que submeteu o jóquei à tarefa
de domador sem que ele estivesse apto a desempenhá-la. Com esse posicionamento, a SBDI-I, por
unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria,
negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros João Oreste Dalazen, Ives Gandra Martins Filho e
Guilherme Augusto Caputo Bastos que, reputando impertinente a invocação de jurisprudência em
que se reconhece a viabilidade de aplicar-se a responsabilidade civil objetiva antes do Código Civil
de 2002, davam provimento aos embargos para julgar improcedente o pedido de indenização por
danos moral e material, por entenderem que a própria vítima, na condição de jóquei/treinador, atraiu
para si a presunção relativa de responsabilidade por todo e qualquer evento danoso provocado pelo
animal, ao exercer atividade autônoma de risco, nos termos do art. 1.527 do Código Civil de
1916. TST-E-ED-RR-9953600-29.2006.5.09.0013, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de
Carvalho, 17.8.2017

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Habeas corpus. Cabimento. Jogador de futebol. Livre exercício da profissão.
A SBDI-II, por maioria, conheceu de agravo regimental e, no mérito, negou-lhe provimento,
mantendo, portanto, decisão monocrática que, em sede de habeas corpus, concedeu pedido liminar
para autorizar jogador de futebol a exercer livremente sua profissão, participando de jogos e
treinamentos em qualquer localidade e para qualquer empregador, conforme sua livre escolha. Na
espécie, ressaltou-se que não há falar em não cabimento do habeas corpus, pois, na Justiça do
Trabalho, a referida ação constitucional não se restringe à proteção do direito à locomoção, mas
abrange a defesa da autonomia da vontade contra ilegalidade ou abuso de poder perpetrado tanto
pela autoridade judiciária quanto pelas partes da relação de trabalho. Ademais, no caso em tela
restou demonstrada a presença da fumaça do bom direito e do perigo da demora, pois o paciente
encontra-se impedido de exercer a função de jogador de futebol no clube que lhe interessa, e a
manutenção do vínculo com o empregador atual, por tempo indeterminado, ofende o direito de livre
exercício da profissão. De outra sorte, o debate travado nos autos reclama medida urgente, pois
envolve atleta que, em razão da idade, encontra-se em fim de carreira. Vencidos os Ministros
Douglas Alencar Rodrigues e Renato de Lacerda Paiva. TST-AgR-HC-5451-88.2017.5.00.0000,
SBDI-II, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 8.8.2017
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