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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. 
 

ÓRGÃO ESPECIAL 
 
Mandado de segurança. Imposto de renda sobre proventos de aposentadoria. Isenção em razão 
de neoplasia maligna. Art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Art. 39, XXXIII, do Decreto nº 3.000/99. 
Demonstração da contemporaneidade dos sintomas. Desnecessidade. 
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 da doença. Na espécie, o impetrante, servidor do 
TRT da 12ª Região, foi aposentado por invalidez em 2006, em virtude de ser portador de neoplasia 
maligna de cólon. Em 2009, houve reversão ao cargo em razão de aptidão reconhecida por meio de 
parecer emitido por Junta Médica Oficial. Em 2014, o recorrente foi novamente aposentado por 
invalidez, em razão de condição médica não especificada no art. 186, § 1º, da Lei nº 8.112/90, e 
postulou novamente a isenção do imposto de renda, a qual foi negada ao fundamento de que não 
houve prova da recidiva da neoplasia maligna nos últimos cinco anos. Assim, o Órgão Especial, por 
unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso ordinário para conceder parcialmente a 
segurança postulada e declarar o impetrante isento do pagamento de imposto de renda e determinar 
à autoridade coatora que se abstenha de efetuar descontos a esse título. TST-RO-66-
29.2017.5.12.0000, Órgão Especial, rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, 6.8.2018 
 
Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva. Não conhecimento pelo TRT. Recurso ordinário. 
Não cabimento. Art. 987 do CPC de 2015. 
Não cabe recurso ordinário contra decisão de TRT que não admite Incidente de Resolução de 
Demanda Repetitiva - IRDR. Embora o IRDR seja compatível com o processo do trabalho, nos 
termos da IN 39 do TST, o art. 987 do CPC de 2015 admite a interposição de recurso de natureza 
extraordinária apenas quando houver o julgamento do mérito do incidente. Sob esse entendimento, 
o Órgão Especial, por unanimidade, não conheceu do recurso ordinário. TST-RO-21242-
23.2016.5.04.0000, Órgão Especial, rel. Min. Maria Helena Mallmann, 6.8.2018 
 

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Adicional de transferência. Período imprescrito. Única transferência. Caráter definitivo. 
Adicional indevido. 
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, sob 
pena de os efeitos jurídicos de uma transferência já abarcada pela prescrição repercutirem na 
pretensão relativa ao adicional correspondente às transferências do período não prescrito. No caso, 
o reclamante foi submetido a cinco transferências, das quais quatro ocorreram no período prescrito. 
A única transferência realizada no período imprescrito se deu em caráter definitivo, na medida em 
que o reclamante continuou trabalhando no local para o qual foi transferido por mais de cinco anos 
até o final da contratação. Assim, não se reputando provisória a transferência ocorrida no período 
imprescrito, a SBDI-I, por maioria, negou provimento aos embargos, mantendo a decisão turmária 
que excluíra da condenação o pagamento do adicional de transferência. Vencidos os Ministros 
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Augusto César Leite de Carvalho, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, José Roberto Freire Pimenta 
e Hugo Carlos Scheuermann. TST-E-ED-RR-3767900-20.2008.5.09.0011, SBDI-I, rel. Min. 
Augusto César Leite de Carvalho, red. p/ acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, 28.6.2018 
 
Transporte de empregado. Veículo fornecido pelo empregador. Acidente de trânsito fatal. 
Responsabilidade objetiva da empresa. Contrato de transporte. Arts. 734 e 735 do Código Civil. 
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. O contrato de transporte, na espécie, é acessório ao contrato de 
trabalho e caracteriza-se, essencialmente, pela existência de cláusula de incolumidade que implica 
em obrigação de resultado, ou seja, em levar o passageiro em segurança até o seu destino. Assim, a 
empresa que fornece transporte aos seus empregados equipara-se ao transportador, assumindo, 
portanto, o ônus e o risco dessa atividade, ainda que o estado de conservação e de manutenção do 
veículo seja satisfatório ou que não reste comprovada eventual falha na adoção de medidas de 
segurança. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por maioria, vencido o Ministro Ives Gandra Martins 
Filho, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, também por maioria, 
deu-lhes provimento parcial para reconhecer a responsabilidade objetiva da reclamada e da empresa 
seguradora integrada à lide, na forma da apólice constante dos autos, condenando-as ao pagamento 
de indenização por danos morais e por danos materiais na forma de pensionamento mensal vitalício. 
Vencidos, totalmente, o Ministro Ives Gandra Martins Filho e, parcialmente, o Ministro Aloysio 
Corrêa da Veiga. TST-E-ED-RR-32300-85.2006.5.15.0123, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas 
Brandão, 2.8.2018 
 
Bancário. Gerente geral de agência. Exercício do cargo de mando e gestão. Preenchimento de 
Folha Individual de Presença – FIP. Controle de frequência e não de horário. Enquadramento 
no art. 62, II, da CLT. 
As anotações das Folhas Individuais de Presença - FIPs não têm o condão de desnaturar a 
característica de autoridade máxima do gerente geral na agência bancária, pois se destinam tão 
somente ao controle de frequência do empregado, e não de horário. No caso, o empregado possuía 
total autonomia e liberdade no exercício de suas atividades, tinha poderes de mando e gestão e 
todos os demais empregados da agência bancária se subordinavam a ele, de modo que o 
preenchimento das FIPs, por si só, não é suficiente para afastar a incidência do art. 62, II, da CLT e 
da parte final da Súmula nº 287 do TST. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos do reclamante, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, 
negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Renato de Lacerda Paiva, Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho, Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta. TST-E-RR-537400-
41.2008.5.12.0037, SBDI-I, rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 2.8.2018 
 
Embargos de declaração. Incidente de Recursos de Revista Repetitivos. “Tema nº 0006 – 
Responsabilidade subsidiária. Dona da obra. Aplicação da OJ 191 da SBDI-I limitada à pessoa 
física ou micro e pequenas empresas”.  
A SBDI-I, por unanimidade, deu provimento aos embargos de declaração da Associação Brasileira 
do Agronegócio (Abag) para, ao sanar omissão, mediante a atribuição de efeito modificativo, 
acrescer ao acórdão originário referente ao Tema Repetitivo nº 0006 – RESPONSABILIDADE 
SUBSIDIÁRIA. DONA DA OBRA. APLICAÇÃO DA OJ 191 DA SBDI-I LIMITADA À 
PESSOA FÍSICA OU MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, a tese jurídica nº 5, de seguinte teor: 
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-ED-IRR-190-
53.2015.5.03.0090, SBDI-I, rel. Min. João Oreste Dalazen, 9.8.2018 
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SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Ação rescisória ajuizada sob a égide do CPC de 1973. Comissões suprimidas em razão de vendas 
diretas realizadas pelas reclamadas. Pena de confissão ficta. Inaplicabilidade. Ônus da 
impugnação específica. Observância. Ausência de violação legal. 
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. 
No caso, a decisão rescindenda manteve a sentença de primeiro grau que indeferira o pedido de 
pagamento das diferenças de comissões, sob o fundamento de que houve impugnação genérica da 
matéria, em virtude da alegação de inexistência de vínculo de emprego entre as partes. Igualmente, 
o TRT da 6ª Região, ao julgar improcedente a pretensão rescisória, concluiu que houve a aplicação, 
e não a violação, do inciso III do art. 302 do CPC de 1973, registrando que as defesas apresentadas 
pelas demandadas, consideradas em seu contexto total, rebateram a pretensão de percepção das 
comissões suprimidas por vendas diretas realizadas pelas reclamadas. Assim, mantido o ônus 
probatório a cargo do autor, dele se exige que faça prova de suas alegações, não sendo possível o 
corte rescisório pretendido, porquanto a violação a dispositivo de lei a que se refere o art. 485, V, do 
CPC de 1973, capaz de ensejar a desconstituição da coisa julgada, deve ser latente e literal, o que 
não se verifica na hipótese vertente, em que a norma processual incidente na espécie fora 
devidamente aplicada. Sob esse fundamento, a SBDI-II, por maioria, negou provimento ao recurso 
ordinário interposto pelo autor. Vencidos os Ministros Maria Helena Mallmann, relatora, Delaíde 
Miranda Arantes e Alexandre Agra Belmonte. TST-RO-137-04.2014.5.06.0000, SBDI-II, rel. Min. 
Maria Helena Mallmann, red. p/ acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, 26.6.2018 
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