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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
Ação anulatória. Cláusula convencional que proíbe os condomínios de contratarem empregados
terceirizados. Nulidade. Ofensa ao princípio constitucional da livre concorrência.
A SDC, por unanimidade, conheceu de recurso ordinário e, no mérito, por maioria, deu-lhe
provimento para declarar a nulidade de 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. Na espécie, prevaleceu o
entendimento de que as referidas cláusulas, ao impedir que as atividades de zelador, de porteiro, de
vigilante e de serviços gerais, entre outras, sejam executadas por empresas terceirizadas, além de
afastar o permissivo da Súmula n° 331 do TST, limitaram a iniciativa empresarial para a
consecução de objetivo considerado regular e lícito, em desacordo, portanto, com o princípio da
livre concorrência consagrado no art. 170, IV, e parágrafo único, da CF. Vencidos os Ministros
Mauricio Godinho Delgado, Kátia Magalhães Arruda, Maria de Assis Calsing e Fernando Eizo
Ono. TST-RO-121-39.2014.5.10.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, red. p/ acórdão
Min. Dora Maria da Costa, 12.3.2018

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Incidente de Recursos de Revista Repetitivos. “Tema nº 0012 – Serpro. Prêmio de produtividade.
Supressão. Prescrição”.
A SBDI-I, por maioria, definiu as seguintes teses jurídicas para o Tema Repetitivo nº 0012 –
SERPRO. PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE. SUPRESSÃO. PRESCRIÇÃO: I) As leis estaduais e
municipais referentes às relações trabalhistas no âmbito das empresas são equiparadas a
regulamentos de empresas, em face da competência privativa da União para legislar sobre Direito
do Trabalho. O mesmo ocorre com leis federais de efeitos concretos referentes à administração
pública federal indireta. Por conseguinte, a pretensão originada em alterações nelas promovidas
consistentes em supressão de parcelas devidas a empregados são sujeitas à prescrição total, nos
termos da Súmula nº 294 deste Tribunal; II) A Lei nº 5.615/1970, em virtude de dispor sobre o
Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO), possui efeitos concretos; III) Sobre a
pretensão ao recebimento do prêmio de produtividade previsto no art. 12 da Lei nº 5.615/1970
incide a prescrição parcial a que alude a ressalva constante da parte final da Súmula nº 294 desta
Corte até 11/9/1997, dia anterior à vigência da Medida Provisória 1.549-34 (sucessivamente
reeditada até a sua conversão na Lei nº 9.649/1998). Após a vigência dessa Medida Provisória,
mediante a qual foi extinta a parcela e, portanto, extinto o direito, tem incidência a prescrição total,
tendo em vista que, após essa data, o direito ao benefício deixou de ser previsto em lei de efeitos
concretos, sendo irrelevante a circunstância de o empregado já ter recebido a parcela na vigência da
norma anterior. Vencidos os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire
Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann. TST-E-RR-21703-30.2014.5.04.0011, SBDI-I, rel. Min.
Brito Pereira, 22.3.2018
Dano moral. Configuração. Intermediação fraudulenta de mão de obra mediante cooperativa.
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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, pois constitui prática
de ato ilícito que precariza a relação laboral e desvirtua a finalidade social do trabalho, estando em
desalinho com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do valor social do
trabalho. 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 Maria Cristina Irigoyen Peduzzi e Ives Gandra Martins Filho. TST-E-RR-21610008.2008.5.02.0027, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 15.3.2018
Dano moral. Não configuração. Dispensa imotivada. Período da estabilidade pré-aposentadoria.
Ausência de evidências concretas de violação a direito de personalidade do empregado.
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. A existência de
constrangimento depende de evidências concretas de que o empregador se valeu de artifícios ou
praticou ato de discriminação que atingiram direitos da personalidade do reclamante, não se
admitindo, portanto, a configuração de dano moral in re ipsa. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por
unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhes
provimento para manter a decisão turmária que confirmara a improcedência do pedido de
indenização por dano moral sob a afirmação de que não foi verificado fato objetivo apto a
caracterizar abalo aos direitos de personalidade do reclamante. TST-E-RR-1064860.2014.5.01.0013, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 15.3.2018
Arguição de inconstitucionalidade. Art. 702, I, “f”, e §§ 3º e 4º, da CLT, incluídos pela Lei nº
13.467/2017. Requisitos para a edição e a revisão de súmulas e outros enunciados de
jurisprudência uniforme.
A SBDI-I, por unanimidade, decidiu suspender a apreciação do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade da alínea “f” do inciso I e dos §§ 3º e 4º do art. 702 da CLT, incluídos pela
Lei nº 13.467/2017, para ouvir o Ministério Público do Trabalho e as partes, nos termos do art. 275
do RITST. O referido incidente foi suscitado pelo Ministro Walmir Oliveira da Costa, nos autos em
que se discute a necessidade de revisão ou não da Súmula nº 254 do TST, sob o argumento de que
as modificações promovidas pela Lei da Reforma Trabalhista no art. 702 da CLT, quanto aos
requisitos para a edição e a revisão de súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme, são
incompatíveis com o texto constitucional, em especial com o princípio da autonomia dos Tribunais
(art. 96, I, e 99 da CF). TST-E-RR-696-25.2012.5.05.0463, SBDI-I, rel. Min. Márcio Eurico Vitral
Amaro, 22.3.2018

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Arguição de inconstitucionalidade. Art. 879, § 7º, da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017.
Índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas. TR. IPCA-E.
A SBDI-II, por unanimidade, decidiu suspender a apreciação do Incidente de Arguição de
Inconstitucionalidade do § 7º do art. 879 da CLT, incluído pela Lei nº 13.467/2017, para ouvir o
Ministério Público do Trabalho e as partes, nos termos do art. 275 do RITST. A referida arguição
foi suscitada ao fundamento de que o novel dispositivo, ao adotar a Taxa Referencial – TR como
índice de atualização monetária dos débitos trabalhistas, estaria em desacordo com o decidido pelo
Supremo Tribunal Federal nos processos STF-ADI-4425, STF-ADI-4357 e STF-Rcl-22012 e pelo
Tribunal Superior do Trabalho no processo TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, no sentido de que
a incidência da TR para fins de apuração de correção monetária é inconstitucional, devendo-se
aplicar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E. O caso concreto
envolve recurso ordinário interposto contra acórdão do TRT da 24ª Região, o qual julgou
improcedente o pedido de desconstituição de sentença proferida nos autos de reclamação trabalhista
em que determinada a incidência do IPCA-E para fins de correção monetária de débitos trabalhistas,
inclusive daqueles relativos a período anterior à modulação adotada pela Suprema Corte. TST-RO2
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24059-68.2017.5.24.0000, SBDI-II, rel. Min. Delaide Miranda Arantes, 13.3.2018 e 3.4.2018 (feito
chamado à ordem)
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