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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. 
 

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Justiça gratuita. Declaração de pobreza. Presunção relativa de veracidade não elidida pelo fato 
de o reclamante ter percebido salário bastante elevado. 
O fato de o reclamante ter percebido salário bastante elevado, superior a R$ 40.000,00 (quarenta 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 declaração de pobreza por 
ele firmada. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por maioria, conheceu de recurso de embargos por 
contrariedade à Orientação Jurisprudencial nº 304 da SBDI-I (atualmente incorporada ao item I da 
Súmula nº 463 do TST) e, no mérito, deu-lhe provimento para restabelecer a sentença quanto aos 
benefícios da justiça gratuita e ao pagamento de honorários advocatícios. Vencidos os Ministros 
João Oreste Dalazen e Renato de Lacerda Paiva.  TST-E-ARR-464-35.2015.5.03.0181, SBDI-I, rel. 
Min. Hugo Carlos Scheuermann, 8.2.2018 
 
Execução. Agravo de petição do exequente. Delimitação de valores prevista no art. 897, § 1º, da 
CLT. Inexigibilidade.  
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. O exequente, via de regra, pretende obter um acréscimo ao 
valor já apurado, de modo que o descumprimento da referida norma não acarreta qualquer prejuízo 
ao prosseguimento da execução. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos 
embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento para, 
afastada a necessidade de delimitação de valores, determinar o retorno dos autos ao TRT para que 
prossiga no exame do agravo de petição do exequente, como entender de direito. Vencidos os 
Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão, Alexandre Agra Belmonte, Guilherme Augusto Caputo 
Bastos, Walmir Oliveira da Costa e Ives Gandra Martins Filho. TST-E-RR-143500-
80.2004.5.01.0342, SBDI-I, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 8.2.2018 
 

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 1973. Ilegitimidade ativa ad causam do Distrito 
Federal para requerer a desconstituição de decisão proferida em reclamação trabalhista ajuizada 
em face da Caesb. Interesse meramente econômico. Terceiro juridicamente indiferente.  
O Distrito Federal não possui legitimidade para propor ação rescisória para desconstituir decisão 
proferida em reclamação trabalhista ajuizada em face da Companhia de Saneamento do Distrito 
Federal – Caesb, sociedade de economia mista distrital. No caso, a decisão rescindenda reconheceu, 
com base no Plano de Cargos e Salários de 2002, o direito ao reenquadramento, com vinculação da 
remuneração aos subsídios dos Procuradores do Distrito Federal e consectários salariais vencidos e 
vincendos, a grupo de cinco advogados da Caesb, contratados entre os anos de 2007 e 2008, não 
tendo o Distrito Federal participado da lide. Ainda que o Distrito Federal defenda sua qualidade de 
terceiro juridicamente interessado para a propositura da ação rescisória, verifica-se que sua única 
preocupação é a preservação do seu patrimônio, ameaçado pela condenação da Caesb, fato que 
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demonstra a existência de interesse puramente econômico não abrangido pela legislação processual 
civil que regula a matéria (art. 487, II, do CPC de 1973). Assim, não tendo o Distrito Federal 
integrado o polo passivo da demanda originária, nem sequer participado como assistente ou terceiro 
interessado, não se subordina, diretamente, à eficácia do comando condenatório transitado em 
julgado, não se enquadrando em nenhuma das categorias de terceiro juridicamente interessado, 
pertencendo, na verdade, à classe dos terceiros juridicamente indiferentes. Sob esse fundamento, a 
SBDI-II, por unanimidade, conheceu da remessa necessária e do recurso ordinário do Distrito 
Federal e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento, mantendo, portanto, a extinção da ação 
rescisória, sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa ad causam. Vencidos os Ministros 
Douglas Alencar Rodrigues, relator, Delaíde Miranda Arantes e Ives Gandra Martins Filho. TST-
ReeNec e RO-35-34.2015.5.10.0000, SBDI-II, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, red. p/ 
acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, 6.2.2018 
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