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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
Reclamação. Art. 988, II, do CPC de 2015. Incompetência do Órgão Especial. Prevenção quanto
ao órgão jurisdicional e ao relator da causa principal. Art. 988, §§ 1º e 3º, do CPC de 2015.
Remessa dos autos ao juízo competente.
Embora não haja regra de competência específica para processar e julgar a reclamação no âmbito do
TST e caiba ao Órgão Especial deliberar sobe as matérias jurisdicionais não incluídas na
competência dos outros órgãos da Corte (art. 69, I, “h”, do RITST), aplica-se a regra de prevenção
prevista no art. 988, §§ 1º e 3º, do CPC de 2015, quanto ao órgão jurisdicional e ao relator da causa
principal, aos casos em que a causa de pedir na reclamação visa à garantia da autoridade de decisão
proferida por Turma. Sob esse entendimento, e na forma dos arts. 64, § 3º, e 988, §§ 1º e 3º, do CPC
de 2015, o Órgão Especial, por unanimidade, deu provimento ao agravo regimental para, acolhendo
a preliminar de incompetência para processar e julgar reclamação ajuizada com fulcro no art. 988,
II, do CPC de 2015, determinar a remessa dos autos ao juízo competente, com redistribuição do
feito, por prevenção, no âmbito da 7ª Turma, ao Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho,
relator do acórdão indicado como descumprido na petição inicial. TST-AgR-Rcl-485286.2016.5.00.0000, Órgão Especial, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 5.9.2016
Mandado de segurança. Concurso público. Candidata inscrita como portadora de necessidades
especiais (PNE). Esclerose múltipla. Incapacitação não aferida no momento da avaliação
médica. Enquadramento. Impossibilidade.
O acometimento de moléstia grave, por si só, não enseja o enquadramento de candidata a cargo
público em vaga reservada aos portadores de necessidades especiais (PNE). No caso, embora o
laudo elaborado pela equipe médica tenha reconhecido que a impetrante possui esclerose múltipla,
também registrou que, no momento da avaliação, seu quadro clínico não revelou incapacitação
hábil a justificar a condição de portadora de deficiência, nos termos do art. 4º do Decreto nº
3.284/90. Sob esses fundamentos, o Órgão Especial, por unanimidade, negou provimento ao recurso
ordinário, mantendo incólume a decisão da Corte de origem que denegara a segurança pretendida
por não vislumbrar ilegalidade no ato que negou o enquadramento da impetrante como pessoa
portadora de necessidades especiais. TST-RO-166-46.2015.5.23.0000, Órgão Especial, rel. Min.
Augusto César Leite de Carvalho, 5.9.2016

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Aprendiz. Cota mínima para contratação. Base de cálculo. Inclusão de motoristas e cobradores
de ônibus. Art. 10, § 2º, do Decreto nº 5.598/2005.
As funções de motorista e cobrador de ônibus devem integrar a base de cálculo para a definição da
cota mínima de aprendizes a serem contratados (art. 429 da CLT), pois o art. 10, § 2º, do Decreto nº
5.598/2005 determina a inclusão de todas as funções que demandem formação profissional, ainda
que proibidas para menores de 18 anos. Nos termos do art. 10, § 1º, do aludido Decreto, somente
são excluídos os cargos que exigem habilitação técnica de nível superior e cargos de direção. 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 Cláudio
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Mascarenhas Brandão e Walmir Oliveira da Costa. TST-E-ED-RR-2220-02.2013.5.03.0003, SBDII, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 1º.9.2016

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
Ação rescisória. Art. 485, II, do CPC de 1973. Competência da Justiça do Trabalho. Aprovação
em concurso público. Preterição. Contratação de terceirizados. Fase pré-contratual. Art. 114, I,
da CF.
A pretensão de rescisão de julgados com fundamento no art. 485, II, do CPC de 1973 apenas se
viabiliza quando a incompetência da Justiça do Trabalho é evidenciada de forma fácil e objetiva.
Não é o que ocorre na hipótese em que a lide envolve a legalidade da preterição de advogados
aprovados em concurso público e concomitante terceirização de serviços jurídicos por empresa
pública. À luz do art. 114, I, da CF, a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar
pleitos relacionados a fatos ocorridos antes do nascimento do vínculo, durante ou após a sua
cessação, pois a competência se estabelece em razão de o pacto laboral ser causa próxima ou remota
do dissenso instaurado. Assim, não afastam a natureza trabalhista da demanda o fato de a fase précontratual do certame ser antecedente à efetiva formalização da relação empregatícia e de o
concurso público ter natureza administrativa. Sob esse entendimento, a SBDI-II, por unanimidade,
conheceu e negou provimento ao recurso ordinário, mantendo, portanto, a decisão do Regional que
julgou improcedente o pleito rescisório. TST-RO-206-59.2013.5.10.0000, SBDI-II, rel. Min.
Douglas Alencar Rodrigues, 30.8.2016
Ação rescisória. Indenização. Frutos percebidos na posse de má-fé. Violação do art. 1.216 do CC.
Inaplicabilidade do óbice da Súmula nº 83 do TST. Inexistência de controvérsia mesmo antes da
edição da Súmula nº 445 do TST.
A SBDI-II, por unanimidade, afastando o óbice da Súmula nº 83, I e II, do TST, negou provimento
a recurso ordinário, mantendo, portanto, o acórdão que, reconhecendo violação do art. 1.216 do CC,
rescindiu a sentença e julgou improcedente o pedido relativo à indenização por perdas e danos
decorrentes dos frutos percebidos na posse de má-fé. Na espécie, prevaleceu o entendimento de que
mesmo antes da edição da Súmula nº 445 do TST já havia na Corte jurisprudência íntegra, coerente
e estável a respeito da incompatibilidade da referida indenização com o direito do trabalho, não
havendo falar em matéria de interpretação controvertida à época do trânsito em julgado da decisão
rescindenda. Ressaltou-se, ademais, que a função precípua do TST é dar unidade ao direito material
e processual do trabalho, pacificando a jurisprudência nacional, de modo que as Súmulas nº 343 do
STF e 83 do TST e a chamada “interpretação razoável” não podem obstar a atuação institucional do
TST quanto à interpretação mais adequada de norma federal. TST-RO-7213-61.2012.5.02.0000,
SBDI-I, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, 30.8.2016
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