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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. 
 

SSUUBBSSEEÇÇÃÃOO  II  EESSPPEECCIIAALLIIZZAADDAA  EEMM  DDIISSSSÍÍDDIIOOSS  IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  
 
Ação civil pública. Art. 93 da Lei nº 8.213/91. Vagas destinadas a trabalhadores reabilitados ou 
portadores de deficiência. Não preenchimento. Ausência de culpa da empresa. Dano moral 
coletivo. Não configuração. 
O descumprimento da obrigação legal de admitir empregados reabilitados ou portadores de 
deficiência, conforme cota estipulada no art. 93 da Lei nº 8.213/91, somente enseja o pagamento de 
multa e de indenização por danos morais coletivos se houver culpa da empresa. Ressalte-se, 
todavia, que o fato de a empresa haver empreendido esforços a fim de preencher o percentual de 
vagas estabelecido pela lei, não obstante leve à improcedência do pedido de condenação ao 
pagamento de multa e de indenização, não a exonera da obrigação de promover a admissão de 
pessoas portadoras de deficiência ou de reabilitados. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por 
maioria, deu-lhe provimento parcial para absolver a empresa da condenação ao pagamento de multa 
e de indenização por dano moral coletivo. Vencidos parcialmente os Ministros Cláudio 
Mascarenhas Brandão, Augusto César Leite de Carvalho, José Roberto Freire Pimenta e Hugo 
Carlos Scheuermann. TST-E-ED-RR-658200-89.2009.5.09.0670, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, 
12.5.2016 
 
Grupo econômico. Não configuração. Mera ocupação do mesmo espaço físico. Prestação 
concomitante de serviço a mais de uma empresa. 
Não é suficiente à configuração de grupo econômico a mera ocupação do mesmo espaço físico ou 
que os empregados prestem serviço a mais de uma empresa de forma concomitante. O art. 2º, § 2º, 
da CLT exige a subordinação à mesma direção, controle ou administração, embora cada uma das 
empresas possua personalidade jurídica própria. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos, no tópico, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, 
negou-lhes provimento, mantendo a decisão turmária que excluiu a responsabilidade solidária 
imposta a uma das reclamadas por entender necessária a relação hierárquica entre as empesas, bem 
como o efetivo controle de uma sobre as outras para a configuração de grupo econômico. Vencidos 
os Ministros Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta. TST-E-ED-RR-996-
63.2010.5.02.0261, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, 12.5.2016 
 
Indenização por dano moral. Dano sofrido pelo empregado. Ação proposta pelo espólio. 
Legitimidade ativa.   
O espólio tem legitimidade ativa para pleitear pagamento de indenização por danos morais quando 
o prejuízo a ser reparado foi experimentado pelo próprio empregado, em razão de acidente de 
trabalho. Hipótese que não se confunde com aquela em que o pleito de indenização é oriundo do 
dano sofrido pelos herdeiros. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos 
embargos, por divergência jurisprudencial e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento. 
Vencidos os Ministros Brito Pereira, relator, Renato de Lacerda Paiva, Walmir Oliveira da Costa e 
José Roberto Freire Pimenta. TST-E-RR-1187-80.2010.5.03.0035, SBDI-I, rel. Min. Brito Pereira, 
red. p/ acórdão Min. Márcio Eurico Vitral Amaro, 12.5.2016 
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INSS. Interposição de recurso ordinário contra sentença de mérito. Fase de conhecimento. 
Possibilidade. Terceiro prejudicado. Legitimidade e interesse recursal.  
O INSS possui interesse recursal e legitimidade para interpor recurso ordinário contra decisão de 
mérito proferida na fase de conhecimento, pretendendo a incidência de contribuições 
previdenciárias sobre parcelas remuneratórias objeto da condenação. Nos termos do § 3º do art. 832 
da CLT, as decisões cognitivas devem indicar a natureza jurídica das parcelas constantes da 
condenação, inclusive o limite de responsabilidade de cada parte no recolhimento da contribuição 
previdenciária. A partir da prolação da sentença condenatória, portanto, surgem o interesse e a 
legitimidade da autarquia federal para recorrer e suscitar todas as questões que entender pertinentes 
ao conteúdo da decisão cognitiva, em homenagem ao princípio da eventualidade. De outra sorte, 
ainda que não integre a relação processual, o INSS é terceiro juridicamente prejudicado, na medida 
em que afetado diretamente pela sentença quanto ao seu direito de cobrar as contribuições 
previdenciárias. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do recurso de 
embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento. 
Vencidos os Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, relator, Renato de Lacerda Paiva, José 
Roberto Freire Pimenta e Alexandre Agra Belmonte. TST-E-RR-29941-92.2003.5.04.0732, SBDI-I, 
rel. Min. Luiz Phillipe Vieira de Mello Filho, red. p/ acórdão Min. João Oreste Dalazen, 12.5.2016 
 
Ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração regido pela CLT. Exoneração. 
Pagamento das verbas rescisórias. Impossibilidade. Devidos apenas os depósitos do FGTS. 
O empregado contratado para ocupar cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, sob o 
regime da CLT, não tem direito à multa de 40% sobre o FGTS, ao aviso prévio, ao seguro 
desemprego e à multa do art. 477 da CLT. No caso, o reclamante exerceu cargo em comissão no 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina – CREA/SC, razão pela qual 
postulou o pagamento de verbas rescisórias. Todavia, o empregado ocupante de cargo em comissão 
admitido sem concurso público e sujeito à dispensa ad nutum não tem direito ao pagamento das 
verbas rescisórias advindas da relação trabalhista com a Administração Pública, sendo-lhe devidos 
apenas os depósitos do FGTS. Sob esse fundamento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu do 
recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhe provimento 
para julgar improcedente a pretensão deduzida, restabelecendo o acórdão do Regional, no tópico. 
Vencidos os Ministros Augusto César Leite de Carvalho e Cláudio Mascarenhas Brandão. TST-E-
ED-RR-300-42.2013.5.12.0035, SBDI-I, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 12.5.2016 
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Mandado de segurança. Antecipação de tutela. Reintegração. Dirigente sindical. Registro do 
sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego. Desnecessidade. Orientação Jurisprudencial nº 
142 da SBDI-II. Incidência. 
A SBDI-II, por maioria, fazendo incidir o disposto em sua Orientação Jurisprudencial nº 142, deu 
provimento a recurso ordinário para, reformando a decisão recorrida, denegar a segurança que fora 
inicialmente concedida para tornar sem efeito a antecipação dos efeitos da tutela por meio da qual 
se ordenou a imediata reintegração do reclamante ao emprego, em razão de sua condição de 
dirigente sindical. Na hipótese, verificou-se que o deferimento da antecipação de tutela ocorreu nos 
estritos termos do art. 273 do CPC, pois o reclamante juntou aos autos do processo originário 
documentos comprobatórios da sua dispensa sem justa causa em data posterior à sua eleição para 
ocupar o cargo de segundo tesoureiro de sindicato recém-criado. Houve, ainda, registro de que, 
quando da dispensa do autor, os atos constitutivos do sindicato para o qual fora eleito já se 
encontravam depositados no cartório pertinente, em conformidade com os arts. 8º, VIII, da CF e 
543, § 3º, da CLT. Ressaltou-se, por fim, que não subsiste a fundamentação adotada no acórdão 
recorrido, no sentido de que o prévio registro do sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego é 
indispensável ao reconhecimento da garantia de emprego, pois se trata de entendimento superado 
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pela atual jurisprudência do TST e do STF. Vencido o Ministro Douglas Alencar Rodrigues. TST-
RO-540-39.2013.5.12.0000, SBDI-II, rel. Min. Antonio José de Barros Levenhagen, 10.5.2016 
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