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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. Acordo coletivo de trabalho. Turno ininterrupto de revezamento. Regime 4x4. 
Validade. Súmula nº 423 do TST. Não incidência. 
É válida cláusula da norma coletiva que fixa em dez horas a jornada de trabalho em turno 
ininterrupto de revezamento, em que o empregado trabalha dez horas diárias, com intervalo 
intrajornada de duas horas, alternando-se dois dias no período diurno e dois dias no período 
noturno, seguidos de quatro dias consecutivos de folga. Tal regime (4x4) não viola o art. 7º, XIV, 
da CF, pois o limite de seis horas para a jornada em turno ininterrupto de revezamento estabelecido 
pelo legislador constitucional somente se aplica se não houver negociação coletiva dispondo 
especificamente sobre o assunto. De outra sorte, não há falar em incidência da Súmula nº 423 do 
TST ao caso concreto, visto que a modalidade de trabalho adotada na espécie difere do turno 
ininterrupto típico, na medida em que garante duas horas de intervalo intrajornada. Ademais, a 
súmula em questão não impõe à norma coletiva o limite máximo de oito horas para a jornada em 
turnos ininterruptos de revezamento, mas apenas estabelece que, nessa situação, a 7ª e a 8ª horas 
não serão pagas como extras. Sob esses fundamentos, a SDC, por maioria, negou provimento ao 
recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho para manter a decisão do Tribunal Regional 
que julgara improcedente o pedido de nulidade da cláusula que fixou o regime 4x4. Vencido o 
Ministro Mauricio Godinho Delgado, relator. TST-AIRO-277-95.2015.5.17.0000, SDC, rel. Min. 
Mauricio Godinho Delgado, red. p/ acórdão Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 8.4.2019 
 
Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. Sistema de registro de ponto por exceção. 
Validade. 
A SDC, por maioria, deu provimento a recurso ordinário para considerar válida cláusula constante 
de acordo coletivo de trabalho que estabeleceu sistema de controle de jornada por exceção, no qual 
o empregado anota no registro de ponto somente situações excepcionais, como faltas, saídas 
antecipadas, atrasos, licenças e horas extras. Prevaleceu o entendimento de que o art. 74, §2º, da 
CLT, ao atribuir ao empregador a obrigação de formar prova pré-constituída a respeito da jornada 
de trabalho de seus empregados, possui natureza eminentemente processual. Não se trata, portanto, 
de matéria de ordem pública, que asseguraria ao trabalhador determinado regime de marcação de 
ponto. Assim, não há óbice a que os sujeitos coletivos negociem a forma pela qual o controle será 
realizado, desde que garantida aos empregados a verificação dos dados inseridos no sistema. 
Vencidos os Ministros Mauricio Godinho Delgado, relator, e Aloysio Corrêa da Veiga. TST-AIRO-
277-95.2015.5.17.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, red. p/ acórdão Min. Ives 
Gandra da Silva Martins Filho, 8.4.2019 
 
Ação anulatória. Acordo coletivo de trabalho. Auxílio cesta básica. Pagamento restrito a filiados 
do sindicato. Nulidade da cláusula. 
É nula cláusula de acordo coletivo de trabalho que garante o pagamento de auxílio cesta básica 
apenas aos trabalhadores associados ao sindicato profissional. Tal cláusula extrapola os limites na 
negociação coletiva, pois gera discriminação nas relações de trabalho, em afronta ao princípio da 
igualdade (art. 5º, I, da CF), além de representar uma tentativa de obrigar a filiação compulsória de 
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trabalhadores ao sindicato, o que é vedado pelos arts. 5º, XX, e 8º, V, da CF. Ademais, a 
negociação restrita aos filiados fere o art. 8º, III, da CF, no que confere aos sindicatos a defesa dos 
direitos e interesses da categoria. Sob esse entendimento, a SDC, por maioria, deu provimento ao 
recurso ordinário do Ministério Público do Trabalho da 8ª Região para declarar a nulidade da 
cláusula que estabeleceu o auxílio cesta básica. Vencidos, no tópico, os Ministros Mauricio 
Godinho Delgado, relator, e Guilherme Augusto Caputo Bastos. TST-RO-772-57.2016.5.08.0000, 
SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, 8.4.2019 
 

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Dispensa discriminatória. Configuração. Empregado portador de câncer. Presunção de 
preconceito ou de estigma. Aplicação da Súmula n° 443 do TST.  
Presume-se discriminatória e arbitrária a dispensa sem justa causa de empregado portador de 
neoplasia de próstata, nos termos da Súmula n° 443 do TST, pois o câncer é doença grave 
comumente associada a estigmas. Assim, cabe ao empregador o ônus de demonstrar que a dispensa 
do empregado não teve causa, ainda que indireta, com a respectiva enfermidade. Na espécie, não 
houve a comprovação de que a demissão se deu por motivos outros que não o fato de o reclamante 
ser acometido de neoplasia prostática, pois argumentos tais como o corte de gastos e o aumento dos 
índices de lucro da empresa não se sobrepõem aos princípios enumerados no art. 170 da CF, a 
exemplo da valorização do trabalho humano, da existência digna e da função social da empresa. 
Ademais, restou consignado nos autos que à época da prestação dos serviços a empresa alcançou 
recordes de produção e de crescimento, tendo o reclamante contribuído de maneira relevante para o 
sucesso do empreendimento. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, em sua composição plena, por 
unanimidade, conheceu dos embargos por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, 
negou-lhes provimento. Vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, relator, Breno 
Medeiros e Alexandre Luiz Ramos, os quais davam provimento ao recurso para restabelecer o 
acórdão do Regional que entendera não configurada a dispensa discriminatória, ao fundamento de 
que o câncer de próstata, embora grave, não se insere no conceito de doença que suscita estigma ou 
preconceito. TST-E-ED-RR-68-29.2014.5.09.0245, SBDI-I, rel. Min.Márcio Eurico Vitral Amaro, 
red. p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 4.4.2019 
 
Execução. Acordo homologado. Não observância dos índices de correção monetária. Cláusula 
penal. Indevida.  
A mera ausência do pagamento da correção monetária não atrai a incidência da cláusula penal 
estipulada em acordo homologado em juízo. Na espécie, a executada quitou totalmente a dívida 
principal, mas não efetuou o pagamento da correção monetária no momento estabelecido na avença. 
Prevaleceu o entendimento de que no caso não houve descumprimento do acordo firmado, de modo 
que não incide a multa estipulada para o atraso no cumprimento da obrigação. Sob esses 
fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, 
e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional, 
que considerou indevido o pagamento da multa pelo atraso no cumprimento do acordo. Vencido o 
Ministro José Roberto Freire Pimenta. TST-E-RR-234-55.2010.5.01.0041, SBDI-I, rel. 
Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 4.4.2019 
 
Controles de frequência. Juntada parcial. Presunção de veracidade da jornada alegada na 
petição inicial quanto ao período faltante. Aplicação da Súmula nº 338, I, do TST. 
Impossibilidade de adoção da  média física das horas extras apuradas. 
A juntada parcial de controles de frequência não afasta, por si só, a presunção de veracidade da 
jornada de trabalho declinada na petição inicial (Súmula nº 338, I, do TST), ainda que o período 
sem comprovação seja reduzido. No caso, o registro de jornada do empregado era feito em dois 
documentos distintos: cartões de ponto, que controlavam a jornada contratual, e relatórios de horas 
extras. Quanto a estes últimos, a reclamada, injustificadamente, deixou de apresentar o registro de 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=772&digitoTst=57&anoTst=2016&orgaoTst=5&tribunalTst=08&varaTst=0000
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=68&digitoTst=29&anoTst=2014&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0245
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=234&digitoTst=55&anoTst=2010&orgaoTst=5&tribunalTst=01&varaTst=0041&submit=Consultar


Informativo TST - nº 194 
 Período: 2 a 16 de abril de 2019 

 

 3 

sete meses, o que equivale a 22% dos meses do contrato de trabalho. Reputando inexpressiva a 
quantidade faltante, e com o intuito de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, o TRT 
adotou a média física das horas extras apuradas para calcular o período não comprovado, em 
contrariedade ao consubstanciado no item I da Súmula nº 338 do TST e à jurisprudência dominante 
no TST, conforme consignado no acórdão turmário. Ademais, prevaleceu o entendimento de que a 
Orientação Jurisprudencial nº 233 da SBDI-I não incide na hipótese, pois dirigida a fatos que devem 
ser provados por quem alega o trabalho em horas extras, situação distinta da analisada. Além disso, 
o verbete se dirige ao caso em que o julgador convenceu-se de que o procedimento questionado 
superou o período abrangido pela prova oral ou documental, premissa não evidenciada nos autos, 
visto que a decisão do TRT que deferiu o cálculo pela média das horas extras apuradas sedimentou-
se na possibilidade de enriquecimento sem causa e não no convencimento de que as horas extras 
registradas superaram o período comprovado. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes 
provimento. Vencidos os Ministros Márcio Eurico Vitral Amaro, relator, Breno Medeiros e Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi. TST-E-ED-ARR-2799-09.2013.5.09.0091, SBDI-I, rel. Min.Márcio 
Eurico Vitral Amaro, red. p/ acórdão Min. Renato de Lacerda Paiva, 11.4.2019 
 
Ação civil pública. Tutela inibitória. Concessão. Juízo de probabilidade. Não submissão a marco 
temporal. Desnecessidade da presença de prévia violação de direito. 
A tutela inibitória possui natureza preventiva e seu objetivo é evitar a prática, a repetição ou a 
continuação do ilícito do qual, potencialmente, advirá o dano a direitos fundamentais. Ademais, 
como qualquer provimento jurisdicional que se volta para o futuro, a tutela inibitória não dispensa o 
julgador de efetuar um juízo de probabilidade, o qual, todavia, não se submete a um marco 
temporal, nem exige prévia violação de direito. No caso, a Turma não conheceu do recurso de 
revista do Ministério Público do Trabalho, adotando a fundamentação do TRT no sentido de que 
não é possível o acolhimento de tutela inibitória diante de situações hipotéticas e abstratas, nem 
quando ausentes elementos de prova que indiquem concretamente qualquer violação ou ameaça de 
violação de direitos, levando-se em consideração os instrumentos coletivos firmados pelas partes 
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação civil pública em que o Ministério Público do 
Trabalho requer que os sindicatos demandados se abstenham de instituir instrumentos coletivos com 
cláusulas contrárias aos direitos sociais dos trabalhadores. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por 
maioria, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, também por 
maioria, deu-lhes provimento para afastar o obstáculo imposto ao deferimento da tutela inibitória 
pleiteada e determinar o retorno dos autos à Turma de origem para exame da juridicidade das 
cláusulas impugnadas pelo Ministério Público do Trabalho, devendo os réus serem condenados a 
absterem-se de firmar cláusulas em instrumentos coletivos de conteúdo ilegal. Vencidos, no 
conhecimento, os Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Márcio Eurico Vitral Amaro, 
Alexandre Luiz Ramos e Renato de Lacerda Paiva, e, no mérito, os Ministros Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, Márcio Eurico Vitral Amaro, Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e Renato 
de Lacerda Paiva. TST-E-ED-RR-683900-65.2009.5.09.0024, SBDI-I, rel. Min. Alberto Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira, 11.4.2019  
 

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Mandado de segurança. Cabimento. Ato coator que rejeita remição de dívida mesmo havendo 
pagamento em momento anterior à lavratura do auto de arrematação. Interpretação sistemática 
dos arts. 304 e 305 do CC e 903 do CPC de 2015. Direito líquido e certo à remição. Configuração. 
Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Não incidência.  
Cabe mandado de segurança para impugnar decisão que indeferiu o pedido de remição de dívida 
formulado por terceiro juridicamente interessado. A interpretação sistemática dos arts. 304 e 305 do 
CC e 826 e 903 do CPC de 2015, que disciplinam a remição de dívida, evidencia que qualquer 
pessoa pode pagá-la, seja ela juridicamente interessada ou não, desde que efetue o pagamento ou a 
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consignação antes da lavratura do auto de arrematação pelo magistrado. Na espécie, o 
indeferimento do pedido de remição ocorreu porque o Juízo da execução entendeu que a impetrante 
seria parte ilegítima para remir a dívida, tendo em vista a improcedência dos embargos de terceiros 
pela ausência de comprovação da propriedade do bem arrematado. Todavia, revelou-se evidente a 
condição de terceiro interessado da impetrante por ser a legitima possuidora do imóvel há mais de 
dezesseis anos, nele desenvolvendo diversas atividades comerciais. Ademais, a discussão em torno 
da propriedade do bem e da legitimidade no feito não alcança a remição de dívida, para a qual não 
se exige nenhuma outra condição além do pagamento antes da assinatura do auto de arrematação, 
hipótese dos autos. Assim, a certeza e a liquidez do direito da impetrante à quitação da dívida e a 
iminente possibilidade de perda da posse do imóvel, resultando em incontestável prejuízo à 
atividade econômica nele desenvolvida, autorizam o ajuizamento do mandado de segurança sem o 
exaurimento das vias processuais próprias. Sob esses fundamentos, e afastando a incidência da 
Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II ao caso, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do 
recurso ordinário e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento para manter a decisão do 
Tribunal Regional que concedera a segurança para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a 
remição da dívida trabalhista e reconhecer a empresa impetrante como terceira legitimamente 
interessada. Vencido o Ministro Renato de Lacerda Paiva. TST-RO-24089-40.2016.5.24.0000, 
SBDI-II, rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 9.4.2019 
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