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Este Informativo, elaborado a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento, 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
Incidente de Recursos Repetitivos. Tema nº 15. Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos - ECT. Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa –
AADC (PCCS/2008). Percepção cumulativa com o Adicional de Periculosidade
previsto no § 4º do art. 193 da CLT. Possibilidade. Parcelas com fatos geradores
distintos.
A SBDI-I, em sua composição plena, analisando a questão relativa à possibilidade
de cumulação do Adicional de Atividade de Distribuição e/ou Coleta Externa –
AADC, instituído pela ECT no PCCS de 2008, com o Adicional de Periculosidade,
previsto § 4º do art. 193 da CLT, aos empregados que desempenham a função de
carteiro motorizado (Função Motorizada ‘M’ e ‘MV’), utilizando-se de motocicletas,
decidiu, por maioria, sem modulação, aprovar a seguinte tese jurídica para o Tema
Repetitivo nº 15: “Diante das naturezas jurídicas diversas do Adicional de Atividade
de Distribuição e/ou Coleta Externa – AADC previsto no PCCS/2008 da ECT e do
Adicional de Periculosidade estatuído pelo § 4° do art. 193 da CLT, define-se que,
para os empregados da ECT que se enquadram nas hipóteses de pagamento dos
referidos adicionais, o AADC e o adicional de periculosidade, percebido por carteiro
motorizado que faz uso de motocicleta, podem ser recebidos cumulativamente”.
Vencidos os Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Guilherme Augusto Caputo Bastos,
Breno Medeiros, Alexandre Luiz Ramos e a Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi.
TST-IRR-1757-68.2015.5.06.0371, SBDI-I, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira, 14/10/2021.
Incidente de Recursos Repetitivos. Tema nº 16. Adicional de Periculosidade. Artigo
193, inciso II, da CLT. Fundação Casa. Agente de Apoio Socioeducativo. Atividades
e Operações Perigosas. Anexo 3 da NR 16 (Portaria 1.885/2013 do Ministério do
Trabalho).
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A SBDI-I, em sua composição plena, analisando a questão relativa à percepção do
adicional de periculosidade pelo Agente de Apoio Socioeducativo, decidiu, por
maioria, aprovar, sem modulação, as seguintes teses jurídicas para o Tema
Repetitivo nº 16: “I. O Agente de Apoio Socioeducativo (nomenclatura que, a partir
do Decreto nº 54.873 do Governo do Estado de São Paulo, de 06.10.2009, abarca os
antigos cargos de Agente de Apoio Técnico e de Agente de Segurança) faz jus à
percepção de adicional de periculosidade, considerado o exercício de atividades e
operações perigosas, que implicam risco acentuado em virtude de exposição
permanente a violência física no desempenho das atribuições profissionais de
segurança pessoal e patrimonial em fundação pública estadual. II. Os efeitos
pecuniários decorrentes do reconhecimento do direito do Agente de Apoio
Socioeducativo ao adicional de periculosidade operam-se a partir da
regulamentação do art. 193, II, da CLT em 03.12.2013 – data da entrada em vigor da
Portaria nº 1.885/2013 do Ministério do Trabalho, que aprovou o Anexo 3 da NR16”. Vencidos os Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, Guilherme Augusto Caputo
Bastos e Alexandre Luiz Ramos. TST-IRR-1001796-60.2014.5.02.0382, SBDI-I, rel.
Min. Hugo Carlos Scheuermann, 14/10/2021.
Embargos. Atleta profissional. Direito de imagem. Configuração de fraude.
Reconhecimento da natureza salarial da parcela. Arts. 87-A da Lei n.º 9.615/1998 e
9º da CLT.
Tem prevalecido, no âmbito do TST, o entendimento de que a desvinculação do
pagamento efetuado pela agremiação desportiva a título de cessão do direito
imaterial do atleta profissional da efetiva exploração de sua imagem desnatura o
objeto do contrato civil celebrado sob o pálio do artigo 87-A da Lei n.º 9.615/1998,
introduzido pela Lei nº 13.155/2015, atraindo, assim, o reconhecimento da
natureza salarial das parcelas recebidas sob essa rubrica, por aplicação da norma
insculpida no artigo 9º da CLT. Conquanto não se aplique aos contratos de trabalho
desportivos firmados anteriormente à sua vigência (caso dos autos, em que o
contrato de trabalho extinguiu-se em 31/12/2014), a norma prevista no parágrafo
único do artigo 87-A da Lei n.º 9.615/1998 fixou um teto para o percentual pago a
título de cessão do direito de imagem, tendo por base a remuneração total devida
ao atleta profissional (40%), com claro intuito de emprestar maior transparência à
contratação e coibir práticas fraudulentas perpetradas em violação à legislação
trabalhista e previdenciária no âmbito desportivo. Assim, ao invés de endossar a
pretensão deduzida pelo reclamado, inovação legal milita em seu desfavor, na
medida em que apenas explicita, de forma objetiva, vedação já existente,
decorrente das disposições do artigo 9º da CLT. Na presente hipótese, o Tribunal
de origem, com base em elementos concretos extraídos do substrato fáticoprobatório dos autos, reputou configurada a conduta fraudulenta perpetrada pela
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agremiação desportiva que, a pretexto de retribuição pecuniária ajustada no
contrato civil de cessão do direito de imagem do atleta profissional, em verdade
remunerava o contrato de trabalho desportivo, sendo imperioso reconhecer a
natureza jurídica salarial dessa verba. 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 prolatado
pelo Tribunal Regional, vencidos os Ministros Guilherme Augusto Caputo Bastos,
Breno Medeiros e Alexandre Luiz Ramos e as Ministras Dora Maria da Costa e
Maria Cristina Irigoyen Peduzzi. TST-E-ED-RR–1442-94.2014.5.09.0014, SBDI-I, rel.
Min. Lelio Bentes Corrêa, 30/9/2021.
Embargos. Conhecimento por contrariedade a Súmula ou Orientação
Jurisprudencial por analogia. Impossibilidade.
A Súmula nº 439 do TST estabelece que “Nas condenações por dano moral, a
atualização monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento ou de
alteração do valor. Os juros incidem desde o ajuizamento da ação, nos termos do
art. 883 da CLT”. A jurisprudência do TST vem estendendo a diretriz da Súmula nº
439 à fixação dos juros de mora também quanto ao pedido de indenização por
danos materiais, tratando-se, portanto, de construção jurisprudencial. Contudo, o
verbete, por não tratar do termo inicial para a incidência dos juros de mora em
relação às indenizações por danos materiais, inviabiliza o conhecimento do recurso
de embargos, por impertinência temática. Nesse sentido, sinale-se que o TST já
firmou entendimento quanto à impossibilidade de conhecimento do recurso de
embargos com Súmula ou Orientação Jurisprudencial por analogia. Sob esses
fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental
da segunda reclamada. TST-AgR-E-ED-RR-19900-90.2007.5.17.0012, SBDI-I, rel. Min.
Breno Medeiros, 7/10/2021.

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Habeas corpus. Ato coator praticado por particular que envolve exercício do
direito de greve. Cabimento. Competência da Justiça do Trabalho. Incompetência
funcional do TRT.
A SBDI-II concluiu que o cabimento do habeas corpus não se restringe aos atos
praticados por autoridade ou agentes públicos, podendo também ser impetrado
contra ato de particular. Na hipótese, o habeas corpus fora impetrado sob a
alegação de constrangimento ao direito de locomoção em decorrência de atos
supostamente praticados por sindicato durante o exercício do direito de greve.
Consignou-se que o inciso LXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que trata do
habeas corpus, diferentemente dos incisos LXIX e LXXII, que dispõem,
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respectivamente, sobre o mandado de segurança e o habeas data, é silente quanto
ao sujeito do ato coator e que a importância do direito à liberdade de ir e vir
justifica não apenas a utilização da ação constitucional contra ato de particular,
como também a sua legitimação ativa plena e a dispensa da capacidade
postulatória. Salientou-se, ainda, que eventual constrangimento ao direito de
locomoção, decorrente de ato praticado pelo sindicato, é passível de elisão por
meio do habeas corpus, em razão do poder que lhe é legalmente outorgado para
deflagrar a paralisação coletiva. Em seguida, a SBDI-II, com fundamento no artigo
114, incisos II e IV, da Constituição Federal, afastou a alegação de incompetência
desta Justiça Especializada suscitada pelo sindicato, deixando consignado que é da
Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar os habeas corpus contra
atos vinculados ao exercício do direito de greve. Por fim, definiu-se que a
competência funcional para apreciar e julgar habeas corpus impetrado contra ato
praticado por particular é da Vara do Trabalho, e não do TRT. Assim, a SBDI-II, por
maioria, conheceu do recurso ordinário interposto pelo sindicato e, no mérito, deulhe parcial provimento para declarar a incompetência funcional da Seção
Especializada em Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 5.ª Região
para apreciar e julgar o habeas corpus e, com amparo no art. 113, § 2.º, do CPC de
1973, declarar nulos todos os atos decisórios proferidos no feito, notadamente a
liminar deferida, e determinar a baixa dos autos à Presidência do TRT da 5.ª Região,
para posterior remessa para uma das Varas do Trabalho de Santo Amaro/BA.
Vencidos os Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho e Alexandre de Souza Agra
Belmonte e a Ministra Maria Helena Mallmann. TST-RO-1023-93.2015.5.05.0000,
SBDI-II, rel. Min. Luiz José Dezena da Silva, 28/9/2021.
Recurso ordinário em mandado de segurança. Execução definitiva. Indeferimento
do seguro garantia judicial. Ausência do acréscimo de 30% sobre o valor da
execução. Impossibilidade de concessão de prazo para complementação.
Segurança denegada.
No caso de execução definitiva, é cabível a impetração de mandado de segurança
que vise a impugnar a não aceitação de apólices de seguro com o objetivo de
garantir o juízo e, consequentemente, viabilizar a admissibilidade de eventuais
embargos à execução ou agravo de petição, afastando assim, em tais casos, a
incidência da Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Ocorre que, na espécie,
restou comprovado que o valor da apólice não contemplou o montante atualizado
da execução com o acréscimo de 30%, conforme previsto no art. 835, § 2º, do CPC
c/c o art. 3º, I Ato Conjunto n. 1/TST.CSJT.CGJT/2020. Assim, é ausente o direito
líquido e certo do impetrante, pois a insuficiência do valor segurado é óbice
intransponível, não podendo ser concedido prazo para complementação, visto que
inaplicável a disciplina do § 2º do art. 1.007 do CPC. Sob esses fundamentos, a
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SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, negou-lhe
provimento. TST-RO-1000279-26.2019.5.02.0000, SBDI-II, rel. Min. Amaury
Rodrigues Pinto Junior, 5/10/2021.

TURMAS
Transcrição de ementas selecionadas nas sessões de julgamento das Turmas do TST.

“I - AGRAVO DE INSTRUMENTO DA AMBEV S.A. RECURSO DE REVISTA DESCABIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 896, § 1º- A, DA CLT. TRECHO INSUFICIENTE. A
transcrição de trecho do acórdão que não traz todos os fundamentos adotados
pelo Regional não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Agravo de
instrumento conhecido e desprovido. II - RECURSO DE REVISTA DO RECLAMANTE.
SUCESSÃO DE EMPREGADORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A teor do art.
10 consolidado, "qualquer alteração na estrutura jurídica da empresa não afetará
os direitos adquiridos por seu empregados. 2. A forma aparentemente singela em
que são postas as hipóteses tipificadoras da sucessão trabalhista, a despeito das
críticas doutrinárias, lançadas ao longo do tempo, representa conceito jurídico
indeterminado, que traduz pontos de mobilidade e de abertura do sistema para as
modificações da realidade. Os tipos abertos, consistentes na "alteração da
estrutura jurídica" e "mudança na propriedade", permitem que a Lei se faça mais
sábia do que o Legislador, possibilitando ao aplicador a adequação da norma aos
fins sociais a que se dirige (art. 8º da LINDB), em atendimento, de forma
prospectiva, a fatos e valores supervenientes. 3. Diante disso, a visão hodierna que
se tem da sucessão trabalhista é bastante ampla, estando compreendida no
instituto qualquer situação fática que traduza alteração intra ou interempresarial,
sendo irrelevante o vínculo entre sucedido e sucessor e a natureza do título que
possibilitava ao titular do estabelecimento a utilização dos meios de produção nele
organizados. 4. Assim, na hipótese, o fato é que houve, na prática, sucessão de
empregadores, pois não houve interrupção na prestação de serviços, continuando
o reclamante a laborar para a sucessora, razão pela qual se declara a
responsabilidade solidária entre eles. Recurso de revista conhecido e provido.”
(TST-ARR-502-16.2016.5.09.0126, 3ª Turma, rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de
Fontan Pereira, julgado em 13/10/2021.)
“RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº
13.015/2014 E 13.467/2017. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO
CONTRATO DE TRABALHO. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS (PR) E GRATIFICAÇÃO
DE PERMANÊNCIA EM ÁREA REMOTA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA EM
NORMA COLETIVA. TRANSCENDÊNCIA RECONHECIDA. Há de se reconhecer a
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transcendência política do recurso de revista quando a decisão regional se mostra
contrária à jurisprudência deste c. Tribunal Superior. No caso, o Tribunal Regional
entendeu que, diante da existência de previsão genérica de pagamento das
parcelas “Participação nos Resultados (PR) e gratificação de permanência em área
remota” aos empregados afastados em razão de acidente do trabalho conferiria ao
autor, aposentado por invalidez, o direito ao recebimento da parcela. Ocorre,
entretanto, que a jurisprudência desta C. Corte estabelece que os direitos previstos
em norma coletiva só atingirão os empregados com o contrato suspenso por
aposentadoria por invalidez mediante previsão expressa em norma coletiva, o que
não se observa nos autos. Precedentes. Recurso de revista conhecido por violação
do artigo 7º, XXVI, da CF e provido.” (TST-RR-1276-24.2017.5.08.0131, 3ª Turma, rel.
Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, julgado em 29/9/2021.)
“[...] RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. ACÓRDÃO REGIONAL
PUBLICADO NA VIGÊNCIA DAS LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. 1. LIMITAÇÃO DA
CONDENAÇÃO AOS VALORES ATRIBUÍDOS AOS PEDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL.
AÇÃO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. NOVA REDAÇÃO DO §1º DO ART.
840 DA CLT. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA RECONHECIDA I. Hipótese em que a ação
foi proposta na vigência da Lei nº 13.467/2017, e se discute o dever da parte
Reclamante de indicar valores específicos aos pedidos na petição inicial (art. 840,
§1º, da CLT). II. Pelo prisma da transcendência, trata-se de questão jurídica nova,
em relação a qual ainda não há jurisprudência pacificada no âmbito do Tribunal
Superior do Trabalho ou em decisão de efeito vinculante no Supremo Tribunal
Federal, pois se refere à correta interpretação do §1º do art. 840 da CLT. III. No caso
dos autos, o Tribunal Regional manteve a sentença de origem em que se entendeu
que a condenação deve ser limitada aos valores dos pedidos indicados na petição
inicial, em razão da imposição prevista no art. 840, §1º, da CLT. Ressaltou-se que “a
inobservância dos limites impostos pelos valores apontados na petição inicial
implica em decisão ultra petita, flagrantemente violadora do art. 492 do CPC”. IV. A
Lei nº 13.467/2017 deu nova redação ao §1º do art. 840 da CLT, que passou a
prever que “sendo escrita, a reclamação deverá conter a designação do juízo, a
qualificação das partes, a breve exposição dos fatos de que resulte o dissídio, o
pedido, que deverá ser certo, determinado e com indicação de seu valor, a data e a
assinatura do reclamante ou de seu representante”. V. Além disso, esta Corte
Superior consolidou sua jurisprudência no sentido de que, na hipótese em que há
pedido líquido e certo na petição inicial, o julgador fica adstrito aos valores
atribuídos a cada um desses pedidos, de maneira que a condenação em quantia
superior àquela fixada pelo Reclamante na reclamação trabalhista caracteriza
violação dos arts. 141 e 492 do CPC/2015. VI. Portanto, fixo a tese de que, nas
reclamações trabalhistas propostas após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017,
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deve-se seguir o determinado no §1º do art. 840 da CLT, e a expressão “com
indicação de seu valor” limita a condenação do pedido ao valor atribuído na petição
inicial. VII. Demonstrada a transcendência jurídica da causa. VIII. Recurso de revista
de que não se conhece.” (TST-ARR-991-36.2018.5.09.0594, 4ª Turma, rel. Min.
Alexandre Luiz Ramos, julgado em 28/9/2021.)
“RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO A ACÓRDÃO PROLATADO NA VIGÊNCIA
DA LEI Nº 13.467/2017. RECURSO ORDINÁRIO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.
APÓLICE DE SEGURO GARANTIA JUDICIAL APRESENTADA POSTERIORMENTE À
EDIÇÃO DO ATO CONJUNTO TST.CSJT.CGJT N.º 1 DE 16/10/2019 . AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DO REGISTRO DA APÓLICE NA SUSEP. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 6º,
II, DO ATO CONJUNTO. DESERÇÃO CONFIRMADA. TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA DA
CAUSA RECONHECIDA. 1. Cuida-se de controvérsia acerca dos efeitos decorrentes
da apresentação de apólice de seguro garantia judicial, substitutiva de depósito
recursal, após a edição do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n.º 1, de 16/10/2019, e que
não atende aos requisitos previstos no referido ato normativo. Considerando a
atualidade da controvérsia, bem assim a ausência de uniformidade de
entendimentos sobre a questão ora examinada, revela-se oportuno o
reconhecimento da transcendência da causa, sob o aspecto jurídico. 2. Por ocasião
do advento da Lei n.º 13.467/2017, houve por bem o legislador admitir a utilização
do seguro garantia judicial e da fiança bancária no Processo do Trabalho. Nesse
sentido, foram introduzidos os artigos 882 e 899, § 11, na Consolidação das Leis do
Trabalho. A fim de regulamentar e padronizar os procedimentos para o uso de
seguro garantia judicial e fiança bancária em substituição a depósito recursal e
para garantia da execução trabalhista, foi editado o Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n.º
1, de 16/10/2019, cuja redação foi alterada por meio do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT
n.º 1, de 29/5/2020. Constata-se que o referido Ato Conjunto, em seu artigo 6º, II, é
expresso no sentido de que, em relação às apólices apresentadas após sua edição,
o não preenchimento dos requisitos previstos nos seus artigos 3º, 4º e 5º conduz ao
não conhecimento do recurso, ante a manifesta deserção. Com efeito, a
inobservância dos requisitos previstos no Ato Conjunto configura a ausência total
do preparo , porquanto inválida a apólice ofertada como garantia do juízo.
Ademais, a concessão de prazo prevista no artigo 12 do Ato Conjunto n.º 1 diz
respeito apenas às apólices apresentadas após a edição da Lei n.º 13.467/2017 e
anteriormente à regulamentação da questão pelo referido ato normativo. 3. No
caso dos autos, constata-se que a deserção do Recurso Ordinário deu-se em razão
da não apresentação do "documento obrigatório de comprovação de registro da
apólice perante a SUSEP " - formalidade essencial à validade do ato - , resultando
desatendido o disposto no artigo 5º, II, do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n.º 1/2019.
Verifica-se, ademais, que a apólice de seguro garantia judicial foi apresentada por
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ocasião da interposição do Recurso Ordinário, em 3/2/2020, sendo que a
assinatura da referida apólice deu-se em 27/1/2020 - posteriormente, portanto, à
edição do Ato Conjunto TST.CSJT.CGJT n.º 1, de 16/10/2019 . Inaplicável, daí, o
disposto no artigo 12 do referido ato normativo, em relação à apólice apresentada
pela recorrente. Não há cogitar, ademais, na incidência do entendimento
sedimentado na Orientação Jurisprudencial n.º 140 da SBDI-I desta Corte superior,
visto que não se trata de recolhimento insuficiente do depósito recursal, mas de
ausência total de recolhimento, ante a invalidade da apólice de seguro garantia
judicial oferecida. 4. Precedentes. 5. Recurso de Revista não conhecido." (TST-RR24947-34.2018.5.24.0022, 6ª Turma, red. p/ acórdão Min. Lelio Bentes Corrêa,
julgado em 5/10/2021.)
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