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AVISO DE DIREITOS AUTORAIS 
 Prezado aluno, antes de iniciarmos nossos estudos de hoje, precisamos ter uma 

conversa séria. Trata-se do respeito aos nossos esforços na produção deste curso, a que 

temos dedicado todas nossas energias nos últimos meses. 

 Saiba que nosso objetivo é sempre oferecer o melhor produto possível e que 

realmente faça a diferença na sua caminhada rumo à aprovação. Mas, para que nós 

consigamos atingir essa meta, sua ajuda é imprescindível. 

 Então, sempre que algum amigo ou conhecido falar “será que você passa para 

mim aquele material do RevisãoPGE que você tem?”, lembre desta nossa conversa. 

Mais: lembre que o Preparação Total (assim como todos os nossos produtos) são 

tutelados pela legislação civil (como a Lei 9.610/98 e o Código Civil) e pela legislação 

penal (especialmente pelo art. 184 do Código Penal). 

 Para que não reste dúvida: este curso se destina ao uso exclusivo do aluno que 

o adquirir em nosso site, e sua aquisição não autoriza sua reprodução. Ok? 

 Sabemos que falar isso parece pouco amigável, mas só estamos tendo este “papo 

reto” porque queremos de você justamente um ato de amizade: não participar, de 

forma alguma, da pirataria deste curso. Se isso acontecer, o fornecimento das aulas a 

você será interrompido e nenhum valor pago será restituído, sem prejuízo, 

evidentemente, de toda a responsabilização cabível nos âmbitos civil e penal. 

 Bem, o recado era esse. Agora podemos voltar às boas e meter a cara nos livros! 

Ops... nos PDFs! 

 Bons estudos!  
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DIREITO DO TRABALHO 
 

RELAÇÃO DE EMPREGO X RELAÇÃO DE TRABALHO 
 

O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL NÃO É OBRIGADO A CONTRATAR APRENDIZES 

(Informativo nº 256 do TST – 2022) 

“Os condomínios residenciais não são destinatários da norma insculpida no art. 429 da 

CLT, exatamente porque a sua atividade de conservação, limpeza e acesso predial não é 

atividade econômica nem social do empregador, o que é um pressuposto para tal 

incidência. Para alcançar essa conclusão, basta perceber que a redação atual do art. 429 

da CLT veio a substituir uma redação anterior que restringia a exigência de cota de 

aprendizagem a “estabelecimentos industriais”, nos seguintes termos: “Os 

estabelecimentos industriais de qualquer natureza, inclusive de transportes, 

comunicações e pesca, são obrigados a empregar, e matricular nos cursos mantidos pelo 

Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI).” Ou seja, a correta exegese do 

preceito contido hodiernamente no art. 429 da CLT, ao contrário do que advogam os 

recorrentes, não é englobar indistintamente todos os estabelecimentos sem finalidade 

lucrativa ou atividade social no dever jurídico de promover a contratação de aprendizes, 

senão ampliar o escopo da lei para abraçar atividades econômicas ou sociais de ramos 

diversos da indústria. Com isso, contudo, não se pretendeu abranger todo tipo de 

empregador, como querem fazer crer os recorrentes. No sentido dessa distinção, e 

conferindo tratamento diferenciado para os condomínios residenciais, já existem, 

inclusive, alguns precedentes de Turmas deste Tribunal Superior do Trabalho, 

devidamente citados no corpo da fundamentação desta decisão. Assim, o argumento 

das partes de que o preceito do art. 429 da CLT não faz distinção quanto à natureza do 

estabelecimento a ser abrangido pela norma não quer significar que o preceito de lei se 

aplique indistintamente a qualquer empregador, até porque o citado § 2º do art. 51 do 

Decreto nº 9.579/2018, que regulamenta a matéria, estabelece essa condicionante 

relativa ao exercício de atividade econômica ou social para fins de conceituação do 

estabelecimento vocacionado ao programa de treinamento profissionalizante de 

aprendizagem, o que não se verifica no caso dos condomínios residenciais, cujas 
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atividades se restringem à conservação e ao acesso e uso privado de suas áreas 

comuns.” 

TST-RR-212-30.2019.5.13.0014, 5ª Turma, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 

8/6/2022, Informativo 256. 

 

CONTRATO DE TRABALHO 
 

A INOBSERVÂNCIA DE NORMA INTERNA QUE ESTABELEÇA TRÂMITE ESPECÍFICO PARA 

O DESLIGAMENTO DO EMPREGADO LHE CONFERE O DIREITO À REINTEGRAÇÃO AO 

EMPREGO (Informativo nº 252 do TST – 2022) 

“A edição de normas internas, pelo empregador, que estabelecem critérios e 

procedimentos para a dispensa dos trabalhadores, por serem mais benéficas, aderem 

ao contrato de trabalho e vinculam a atuação do empregador. Nesse contexto, a não 

observância das formalidades para desligamento previstas em norma interna, confere 

ao empregado dispensado o direito à reintegração.” 

A reintegração ao emprego será uma faculdade do empregado, que poderá optar por 

não a exercer, caso entenda que não lhe é oportuno retornar àquele posto de trabalho, 

pleiteando tão somente a indenização pela dispensa. 

TST-E-RR-1258-27.2016.5.08.0005, SBDI-I, rel. Min. Renato de Lacerda Paiva, 31/3/2022, 

Informativo 252. 

 
O COMPROMISSO PÚBLICO DE NÃO DEMITIR EMPREGADOS NOS PRIMEIROS MESES 

DA PANDEMIA DA COVID-19 POSSUI CARÁTER PURAMENTE SOCIAL, NÃO TENDO 

REPERCUSSÃO JURÍDICA NO CONTRATO DE TRABALHO (Informativo nº 256 do TST – 

2022) 

“O compromisso público de não demissão, firmado pelo empregador, relativamente aos 

primeiros meses da pandemia de Covid-19, em especial abril e maio de 2020, representa 

apenas um acordo de intenções, com caráter puramente social, sem integrar 
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juridicamente o contrato de trabalho. Nesse contexto, o ato coator, ao declarar a 

nulidade da dispensa imotivada ocorrida em 15/10/2020 e determinar a reintegração 

da reclamante, representa flagrante violação ao direito potestativo do empregador de 

gerir o próprio quadro de funcionários, uma vez que cria estabilidade no emprego sem 

qualquer previsão normativa.” 

TST-ROT-104267-73.2020.5.01.0000, SBDI-II, rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, 

julgado em 14/6/2022., Informativo 256. 

 

REMUNERAÇÃO 
 

É POSSÍVEL A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE 

CONFIANÇA EXERCIDA POR DEZ ANOS CUJOS REQUISITOS FORAM PREENCHIDOS 

ANTES DA REFORMA TRABALHISTA, QUE PASSOU A VEDAR ESSA INCORPORAÇÃO, 

AINDA QUE O PERÍODO SEJA COMPUTADO DE FORMA DESCONTÍNUA (Informativo nº 

252 do TST – 2022) 

De acordo com o art. 468, §2º, da CLT, a reversão do empregado ao cargo anteriormente 

ocupado, com ou sem justo motivo, independentemente do tempo de exercício da 

função de confiança, autoriza a supressão da gratificação, sem que seja devida ao 

empregado nenhuma indenização. Porém, mantido o empregado no exercício da 

função, o valor da gratificação não poderá ser reduzido (Súmula nº 372, II, do TST). 

Todavia, a SBDI decidiu, em embargos de divergência, que aqueles trabalhadores que já 

tiveram a incorporação da gratificação antes do advento da Lei nº 13.467/17 (já tinham 

cumprido os dez anos de exercício da função), não podem ter a parcela suprimida, pois 

ela passou a fazer parte de seu contrato de trabalho, ainda que venha a ser retirado da 

função de confiança após o advento da Reforma Trabalhista. 

Assim, somente teria direito à incorporação aqueles que a obtiveram antes da Reforma. 

Caso o lapso de dez anos se complete após a Reforma, não há direito à incorporação, 
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sendo ela suprimida na hipótese de reversão ao cargo de origem, independentemente 

do tempo de exercício do cargo de confiança. 

Não se aplica o disposto no art. 468, § 2º, da CLT, incluído pela reforma trabalhista 

promovida pela Lei nº 13.467/2017, aos empregados que, em conformidade com a 

diretriz do item I da Súmula n° 372 do TST, completaram 10 anos de exercício em função 

gratificada anteriormente à vigência da referida novel legislação. 

Essas conclusões já constavam do Informativo nº 243, de 2021. Todavia, no Informativo 

nº 252, de 2022, foi acrescida a possibilidade de que o período de dez anos a ser 

considerado para fins de incorporação da gratificação pode ser computado de forma 

descontínua. 

TST-E-ED-RR-43-82.2019.5.11.0019, SBDI-I, rel. Min. Lelio Bentes Corrêa, 9/9/2021, 

Informativo 243. 

TST-E-ED-RR-21424-76.2016.5.04.0010, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de 

Carvalho, 24/3/2022, Informativo 252. 

 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO 
 

O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE NÃO FAZ JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, 

NÃO SE ASSEMELHANDO A SUA ATIVIDADE ÀQUELAS DESENVOLVIDAS EM HOSPITAIS 

OU OUTROS ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE (Informativo nº 256 do TST – 2022) 

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as atividades dos agentes 

comunitários de saúde, por não se assemelharem àquelas desenvolvidas em hospitais 

ou outros estabelecimentos de saúde, não se encontram inseridas no Anexo 14 da NR-

15 da Portaria 3.214/72 do Ministério do Trabalho e, portanto, não rendem ensejo ao 

pagamento do adicional de insalubridade. Precedentes. A vigência da Lei n.º 

13.342/2016, que alterou a Lei nº 11.350/2006, com acréscimo do § 3º ao seu artigo 9º-

A, em nada modifica o entendimento fixado, uma vez que tal alteração legislativa não 

afastou a necessidade de constatação de labor em condições insalubres, acima dos 
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limites de tolerância, e previsão em norma regulamentadora de determinada atividade 

como sendo insalubre, nos termos em que preceitua a Súmula 448, I, do TST.” 

TST-Ag-RR-21788-98.2017.5.04.0661, 5ª Turma, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 

8/6/2022, Informativo 256. 

 
A INCAPACIDADE DECORRENTE DE DOENÇA OCUPACIONAL DEVE SER APURADA EM 

RELAÇÃO AO TRABALHO PARA O QUAL O EMPREGADO SE INABILITOU, SENDO DEVIDA 

A INDENIZAÇÃO AINDA QUE ELE SEJA CAPAZ PARA O EXERCÍCIO DE OUTRO LABOR 

(Informativo nº 256 do TST – 2022) 

A incapacidade decorrente de doença ocupacional deve ser apurada em relação ao 

específico trabalho para o qual o empregado se inabilitou e deve considerar o eventual 

impacto da depreciação da sua força laborativa também nas outras esferas de sua vida 

pessoal. Nessa linha, mesmo que ainda capaz para o exercício de outro labor, se 

evidenciada a redução ou a perda total da capacidade de desempenho das funções 

profissionais que geraram a lesão, emerge o dever de indenizar como consectário lógico 

do princípio da restituição integral. No caso dos autos, o contexto fático retratado no 

acórdão regional evidencia a perda total e permanente para a atividade anteriormente 

exercida, com readaptação para função diversa. Na forma do artigo 950, "caput", do 

Código Civil, impõe-se a indenização por dano material, na forma de pensionamento 

mensal, no importe de 100% da remuneração paga pela ré aos empregados ocupantes 

da função anteriormente exercida pelo autor. 

TST-ARR-917-51.2013.5.05.0017, 3ª Turma, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 

julgado em 8/6/2022, Informativo 256. 

 

ESTABILIDADES 
 

É POSSÍVEL O RECONHECIMENTO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA NO EMPREGO AO 

DIRETOR DE COOPERATIVA DE TRABALHO QUANDO EVIDENCIADA A POSSIBILIDADE 
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DE HAVER CONTRAPOSIÇÃO À ATIVIDADE DO EMPREGADOR E, POR CONSEQUÊNCIA, 

EVENTUAL DISPENSA ARBITRÁRIA (Informativo nº 255 do TST – 2022) 

A estabilidade provisória no emprego é uma garantia que, de modo geral, é instituída 

não em favor daquele empregado por ela assegurado em seu posto de trabalho, mas 

sim em favor da categoria representada. Apenas em algumas hipóteses é o próprio 

trabalhador que é destinatário final da estabilidade, como no caso das gestantes e do 

trabalhador acidentado. 

Um dos agraciados com a estabilidade provisória no emprego é o dirigente sindical, nos 

termos do art. 8º, VIII, da Constituição Federal de 1988, cuja estabilidade se estende, se 

eleito, inclusive como suplente, desde o registro da candidatura até um ano após o fim 

do mandato. Essa estabilidade do dirigente sindical segue a regra geral e tem por 

finalidade protege-lo como representante dos trabalhadores que é, logo, protege de 

forma indireta o interesse dos trabalhadores. 

Assim como os dirigentes sindicais, os empregados eleitos diretores de sociedades 

cooperativas gozarão de estabilidade provisória a partir do registro da candidatura até 

um ano após o término do mandato. Nesse período somente poderão ser dispensados 

em razão de falta grave, devidamente apurada por meio de inquérito judicial. 

No entanto, tendo em vista que a finalidade da estabilidade provisória, nesse caso, é 

proteger os interesses dos trabalhadores representados por aquele trabalhador eleito, 

o TST entende que, caso o objeto social da cooperativa não conflite com a atividade 

principal do empregador, isto é, se os interesses promovidos pela cooperativa não 

possuem interação ou conflito com os interesses do empregador, não se justifica a 

atribuição de estabilidade aos dirigentes da cooperativa. 

Dito de outro modo, havendo a possibilidade de haver contraposição entre a atividade 

da cooperativa e a do empregador, com a consequente possibilidade de eventual 

dispensa arbitrária em razão dessa contraposição, é assegurado ao dirigente da 

cooperativa a estabilidade provisória no emprego. 
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TST-RR-993-78.2018.5.07.0006, 8ª Turma, rel. Min. Alexandre de Souza Agra Belmonte, 

julgado em 25/5/2022, Informativo 255. 

 
OS SERVIDORES CELETISTAS (EMPREGADOS) DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA, 

AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL APENAS FAZEM JUS À ESTABILIDADE DO ART. 41 DA 

CF/88 SE TIVEREM SIDO ADMITIDOS ANTES DO ADVENTO DA EC Nº 19/1998 

(Informativo nº 256 do TST – 2022) 

“É verdade que a jurisprudência cristalizada nesta Corte, expressa na Súmula nº 390, I, 

favorece a empregada, ao reconhecer que também os servidores celetistas fazem jus à 

estabilidade prevista no artigo 41 da Constituição Federal. Veja-se, a propósito, que o 

aludido verbete é posterior à Emenda Constitucional nº 19/1998, o que permite concluir 

que já contempla a redação do artigo 41, com a alteração promovida por essa norma. 

Não obstante, também é certo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se 

pacificou em direção oposta, ao afirmar que, mesmo na Administração Pública direta, 

autárquica ou fundacional, somente os empregados admitidos antes da aludida Emenda 

fazem jus à estabilidade em questão. Precedentes. Nesse contexto, há que se interpretar 

restritivamente a Súmula nº 390 do TST para, à luz da tese sedimentada no âmbito do 

Supremo Tribunal Federal, considerar que a estabilidade prevista no artigo 41 da CLT se 

aplica também aos empregados públicos da Administração Pública direta autárquica e 

fundacional, desde que admitidos antes da Emenda Constitucional nº 19/98.” 

TST-RR-748-16.2013.5.10.0861, 7ª Turma, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 

julgado em 8/6/2022, Informativo 256. 

 

DIREITO COLETIVO 
 

A INTERVENÇÃO SINDICAL PRÉVIA É EXIGÊNCIA PROCEDIMENTAL IMPRESCINDÍVEL 

PARA A DISPENSA EM MASSA DE TRABALHADORES, QUE NÃO SE CONFUNDE COM 

AUTORIZAÇÃO PRÉVIA POR PARTE DA ENTIDADE SINDICAL OU CELEBRAÇÃO DE 

CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO (Informativo nº 1058 do STF – 2022) 
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“A dispensa em massa de empregados deve ser precedida da tentativa de diálogo entre 

a empresa e o sindicato dos trabalhadores. 

À luz dos postulados da proteção da relação de emprego contra a despedida arbitrária 

ou sem justa causa, da representatividade dos sindicatos e da valorização da negociação 

coletiva, as entidades sindicais obreiras devem ser ouvidas antes da demissão coletiva 

de empregados, o que se revela como requisito procedimental indispensável. 

Não se exige que cheguem a um acordo de vontades, à celebração de convenção ou 

acordo coletivos, tampouco que haja autorização prévia do sindicato, assim como a 

fixação de condições. Impõe-se tão somente o dever de negociar, no sentido da abertura 

do diálogo entre os polos antagônicos, oportunizando o alcance de soluções 

alternativas, menos drásticas e danosas. 

Nesse contexto, se houver impasse absoluto, a vontade do empregador prevalecerá, de 

modo que inexiste afronta à livre iniciativa ou à razoabilidade e proporcionalidade do 

procedimento. 

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 638 da 

repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário.” 

STF-RE 999435/SP, relator Min. Marco Aurélio, redator do acórdão Min. Edson Fachin, 

julgamento em 8.6.2022, Informativo 1058. 

 
SÃO CONSTITUCIONAIS OS ACORDOS E AS CONVENÇÕES COLETIVOS QUE, AO 

CONSIDERAREM A ADEQUAÇÃO SETORIAL NEGOCIADA, PACTUAM LIMITAÇÕES OU 

AFASTAMENTOS DE DIREITOS TRABALHISTAS, INDEPENDENTEMENTE DA 

EXPLICITAÇÃO ESPECIFICADA DE VANTAGENS COMPENSATÓRIAS, DESDE QUE 

RESPEITADOS OS DIREITOS ABSOLUTAMENTE INDISPONÍVEIS (Informativo nº 1057 do 

STF – 2022) 

“É constitucional norma oriunda de negociação coletiva que, apesar de limitar ou afastar 

direitos trabalhistas, assegura aos trabalhadores os direitos absolutamente 

indisponíveis. 

https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=638+++++++&numeroTemaFinal=638+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=638+++++++&numeroTemaFinal=638+++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
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Os acordos e convenções coletivas devem ser interpretados com base no princípio da 

equivalência entre os negociantes, de modo que a autonomia coletiva — cujo 

reconhecimento não significa renúncia ao acesso à Justiça — não pode ser 

simplesmente substituída pela invocação do princípio protetivo ou da primazia da 

realidade, oriundos do direito individual trabalhista. 

Além disso, ajustes acordados com aval sindical são revestidos de boa-fé e a invalidade 

deles deve ser a exceção, não a regra. A anulação dos acordos, na parte em que 

supostamente interessa ao empregador, mantidos os ônus assumidos no que diz 

respeito ao trabalhador, ao mesmo tempo em que viola o art. 7º, XXVI, da CF/1988, leva 

a um claro desestímulo à negociação coletiva, que deveria ser valorizada e respeitada, 

especialmente em momentos de crise. 

Conjugada a autonomia coletiva com o princípio da adequação setorial negociada, é 

possível a disponibilidade dos direitos trabalhistas em acordos e convenções coletivos, 

desde que resguardado um patamar mínimo civilizatório, o qual é composto, em linhas 

gerais, pelas normas constitucionais, pelas normas de tratados e convenções 

internacionais incorporados ao direito brasileiro e pelas normas que, mesmo 

infraconstitucionais, asseguram garantias mínimas de cidadania aos trabalhadores. 

No caso, quanto às horas in itinere — cuja questão se vincula diretamente ao salário e à 

jornada de trabalho —, trata-se de direito disponível, sujeito, portanto, à autonomia da 

vontade coletiva. 

Com base nesses entendimentos, o Plenário, por maioria, ao apreciar o Tema 1.046 da 

repercussão geral, deu provimento ao recurso.” 

STF-ARE 1121633/GO, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento em 1º e 2.6.2022, 

Informativo 1057. 

 

OUTROS TEMAS 
 

https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1046++++++&numeroTemaFinal=1046++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
https://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/listarProcesso.asp?PesquisaEm=tema&PesquisaEm=controversia&PesquisaEm=ambos&situacaoRG=TODAS&situacaoAtual=S&txtTituloTema=&numeroTemaInicial=1046++++++&numeroTemaFinal=1046++++++&acao=pesquisarProcesso&dataInicialJulgPV=&dataFinalJulgPV=&classeProcesso=&numeroProcesso=&ministro=&txtRamoDireito=&ordenacao=asc&botao=
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O DIRETÓRIO NACIONAL DE PARTIDO POLÍTICO NÃO É RESPONSÁVEL POR DÍVIDAS 

TRABALHISTAS DO DIRETÓRIO REGIONAL OU MUNICIPAL (Informativo nº 256 do TST 

– 2022) 

“O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 31/DF, em 22/09/2021, 

reconheceu a validade constitucional do artigo 15-A, da Lei 9.096/95, com a redação 

dada pela Lei 12.034/2009, segundo o qual: ‘A responsabilidade, inclusive civil e 

trabalhista, cabe exclusivamente ao órgão partidário municipal, estadual ou nacional 

que tiver dado causa ao não cumprimento da obrigação, à violação de direito, a dano a 

outrem ou a qualquer ato ilícito, excluída a solidariedade de outros órgãos de direção 

partidária’. A par disso, o diretório nacional do partido político não responde pelas 

dívidas trabalhistas dos seus diretórios regionais ou municipais.” 

TST-RR-10975-70.2019.5.18.0008, 8ª Turma, rel. Min. Delaíde Alves Miranda Arantes, 

julgado em 15/6/2022, Informativo 256. 
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PROCESSO DO TRABALHO 
 

SÚMULAS E OJS 
 

SÃO INCONSTITUCIONAIS, POR VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES E AFRONTA À 

AUTONONIA ADMINISTRATIVA DOS TRIBUNAIS, AS NORMAS DA REFORMA 

TRABALHISTA QUE DISCIPLINAM EXIGÊNCIAS PARA O ESTABELECIMENTO E 

ALTERAÇÃO DE SÚMULAS E OUTROS ENUNCIADOS DE JURISPRUDÊNCIA UNIFORME 

PELO TST E PELOS TRTS (Informativo nº 254 do TST – 2022) 

Dentre as diversas modificações introduzidas pela Reforma Trabalhista de 2017, houve 

uma em específico que atingiu diretamente a edição e alteração de Súmulas e outros 

enunciados de jurisprudência uniforme, como as OJs do TST, causando um verdadeiro 

travamento em relação à criação ou alteração dos referidos enunciados. 

Isso porque o art. 702, I, f, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, havia 

previsto que esses enunciados, inclusive quando oriundos dos Tribunais Regionais do 

Trabalho, somente poderiam ser feitos pelo Tribunal Pleno, atendidos os seguintes 

requisitos: a) obter o voto favorável de pelo menos dois terços de seus membros; b) a 

matéria deve ter sido decidida de forma idêntica por unanimidade em, no mínimo, dois 

terços das turmas em pelo menos dez sessões diferentes em cada uma delas. Previu 

ainda a possibilidade de, por maioria de dois terços dos seus membros, restringir os 

efeitos da declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de sua publicação no 

Diário Oficial. 

Além disso, o § 3º do art. 702 da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, determinava 

que “as sessões de julgamento sobre estabelecimento ou alteração de súmulas e outros 

enunciados de jurisprudência deverão ser públicas, divulgadas com, no mínimo, trinta 

dias de antecedência, e deverão possibilitar a sustentação oral pelo Procurador-Geral 

do Trabalho, pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-

Geral da União e por confederações sindicais ou entidades de classe de âmbito 

nacional”. 
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Entretanto, referidas normas foram declaradas inconstitucionais pelo Pleno do Tribunal 

Superior do Trabalho, em 16 de maio de 2022, por considerar que “o estabelecimento 

de exigências legais, por parte do Poder Legislativo, acerca da forma e dos requisitos 

para a edição e alteração de súmulas e outros enunciados de jurisprudência uniforme 

no âmbito da Justiça do Trabalho, importa em violação ao princípio da separação dos 

Poderes (art. 2º da CF) e afronta a autonomia administrativa dos tribunais (art. 96, I, e 

99, “caput”, da CF)” (TST-ArgInc-696-25.2012.5.05.0463, Tribunal Pleno, rel. Ministro 

Amaury Rodrigues Pinto Junior, 16/5/2022, Informativo nº 254 do TST). 

Assim, as limitações impostas pela Reforma Trabalhista não mais vigoram, podendo o 

TST voltar a editar novas Súmulas e OJs e alterar aquelas já existentes, o que não ocorria 

desde a entrada em vigor da fatídica reforma. 

TST-ArgInc-696-25.2012.5.05.0463, Tribunal Pleno, rel. Ministro Amaury Rodrigues 

Pinto Junior, 16/5/2022, Informativo 254. 

 
É INCONSTITUCIONAL A INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA JUSTIÇA DO 

TRABALHO QUE MANTÉM A VALIDADE DE DIREITOS FIXADOS EM CLÁUSULAS

COLETIVAS COM PRAZO JÁ EXPIRADO ATÉ QUE NOVO ACORDO OU CONVENÇÃO 

COLETIVA SEJA FIRMADO (Informativo nº 1056 do STF – 2022) 

“Não cabe ao TST agir excepcionalmente e, para chegar a determinado objetivo, 

interpretar norma constitucional de forma arbitrária. Assim, a ultratividade das normas 

coletivas, ao argumento de que as cláusulas pactuadas se incorporam aos contratos de 

trabalho individual, é incompatível com os princípios da legalidade, da separação dos 

Poderes e da segurança jurídica. 

Ademais, a Corte trabalhista, ao avocar para si a função legiferante, afastou o debate 

público e todos os trâmites e garantias típicas do processo legislativo, passando, por 

conta própria, a ditar não apenas norma, mas os limites da alteração que criou, além de 

selecionar arbitrariamente quem seria atingido pela sua compreensão. 
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Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, julgou procedente a ADPF para 

declarar a inconstitucionalidade da Súmula 277 do TST, na versão atribuída pela 

Resolução 185/2012, assim como de interpretações e decisões judiciais que entendem 

que o art. 114, § 2º, da CF/1988, autoriza a aplicação do princípio da ultratividade de 

normas de acordos e de convenções coletivas.” 

STF- ADPF 323/DF, relator Min. Gilmar Mendes, julgamento virtual finalizado em 

27.5.2022, Informativo 1056. 

 

FASE DE CONHECIMENTO 
 

SOMENTE HÁ QUE SE FALAR EM SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA SE O AUTOR DECAIR NA 

INTEGRALMENTE DE UM DE SEUS PEDIDOS, DE MODO QUE O DEFERIMENTO DE 

APENAS UMA PARTE DO PEDIDO NÃO SIGNIFICA QUE O AUTOR SUCUMBIU 

(Informativo nº 250 do TST – 2022) 

“O artigo 791-A, §3º, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.467/2017, instituiu na Justiça do 

Trabalho os honorários de sucumbência recíproca, mediante a seguinte disposição: “Na 

hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência recíproca, 

vedada a compensação entre os honorários”. Embora a redação do dispositivo suscite 

dúvidas acerca do parâmetro de incidência dos referidos honorários, a melhor 

interpretação a ser conferida é aquela que se coaduna com a característica, ordinária, 

da cumulatividade de pretensões na reclamação trabalhista, de modo que o autor 

apenas será sucumbente se decair, integralmente, de um pedido. Há, ainda, na doutrina 

quem diferencie a sucumbência parcial - relativa ao indeferimento de uma simples 

parcela do pedido, e, portanto, inaplicável para os fins da norma celetista - da 

procedência parcial (expressão contida no texto expresso em lei), esta analisada no 

contexto global da ação, em face da própria pretensão, como já afirmado. Assim, tendo 

sido acolhida a pretensão, ainda que indeferida parcela do pedido, não se há de falar 

em condenação do autor no pagamento dos honorários advocatícios previstos no artigo 

791-A, §3º, da CLT, pois não configurada, nessa hipótese, a sucumbência recíproca 

exigida pelo dispositivo.” 
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TST-RR-1000353-68.2018.5.02.0080, 7ª Turma, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 

julgado em 16/2/2022, Informativo 250. 

 

ATOS PROCESSUAIS 
 
A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA NÃO PODE FICAR SOBRESTADA POR TEMPO 

INDETERMINADO EM VIRTUDE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, ANTE A 

NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO DEMANDADO, A INDEPENDÊNCIA DAS 

INSTÂNCIAS E A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (Informativo nº 255 do TST – 

2022) 

“O sobrestamento de reclamação trabalhista, por prazo indeterminado (superior ao 

previsto no art. 315, § 1º, do CPC), em virtude de instauração de inquérito policial, 

importa em violação de direito líquido e certo, diante do princípio da duração razoável 

do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, da natureza alimentar 

do crédito demandado e da independência entre instâncias.” 

TST-ROT-10879-28.2021.5.03.0000, SBDI-II, rel. Min. Evandro Pereira Valadão Lopes, 

julgado em 24/5/2022, Informativo nº 255 do TST. 

 
CABE AO ADVOGADO A RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELO SEU ADEQUADO 

ACESSO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, NÃO CONFIGURANDO CERCEAMENTO 

DE DEFESA A IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL DECORRENTE DE 

INSTABILIDADE NA SUA CONEXÃO À INTERNET (Informativo nº 254 do TST – 2022) 

“Não configura cerceamento de defesa a impossibilidade de sustentação oral em sessão 

telepresencial decorrente de instabilidade na conexão à internet de advogado, a quem 

cabia exclusivamente a responsabilidade pelo adequado acesso à rede mundial, de 

acordo com regulamento do Tribunal Regional de origem. Consignou-se ainda que, na 

hipótese, não houve qualquer tentativa prévia de contato com a secretaria do órgão 

judicante com o objetivo de solicitar o adiamento ou retirada do processo da pauta do 

julgamento, o que somente ocorreu após a apreciação do feito.” 
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TST-ROT-930- 57.2020.5.05.0000, SBDI-II, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado 

em 17/5/2022, Informativo 254. 

 

RECURSOS 
 

HAVENDO CONTRADIÇÃO ENTRE A EMENTA E VOTO DO RELATOR EM RELAÇÃO AO 

DISPOSITIVO E À CERTIDÃO DE JULGAMENTO, DEVE PREVALECER O ENTENDIMENTO 

EXTRAÍDO DAS NOTAS DEGRAVADAS DA SESSÃO DE JULGAMENTO (Informativo nº 

256 do TST – 2022) 

Havendo incongruência entre o voto apresentado pelo relator e as notas degravadas da 

sessão de julgamento, estas devem prevalecer, pois representam o entendimento 

manifestado pelo órgão colegiado que apreciou a controvérsia. Na hipótese, 

constatouse evidente contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão 

embargado publicado em relação ao dispositivo e à certidão de julgamento do referido 

voto. 

TST-ED-ROT-20473-73.2020.5.04.0000, SBDI-II, rel. Min. Alberto Bastos Balazeiro, 

julgado em 7/6/2022, Informativo 256. 

 

NÃO HÁ QUE SE FALAR EM VIOLAÇÃO DIRETA E LITERAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 

APTA A ENSEJAR A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE REVISTA EM PROCEDIMENTO 

SUMARÍSSIMO, PELA AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS NA RESCISÃO INDIRETA 

(Informativo nº 256 do TST – 2022) 

Em primeiro lugar, é preciso relembrarmos que as únicas hipóteses de interposição de 

recurso de revista no procedimento sumaríssimo são pela ocorrência de violação direta 

da Constituição Federal ou por contrariedade à Súmula do TST ou Súmula Vinculante do 

STF. 

Assim, tendo em vista que o recolhimento do depósito do FGTS na rescisão indireta 

possui regramento em legislação infraconstitucional, têm-se que o seu não 
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recolhimento configura hipótese de violação à lei federal, apenas atingindo 

indiretamente norma prevista no art. 7º, III, da CF/88, motivo pelo qual não é cabível a 

interposição de recurso de revista, no procedimento sumaríssimo, pelo não 

recolhimento do FGTS na rescisão indireta, ante a ausência de violação direta e literal 

da Constituição Federal. 

TST-E-RR-1159-31.2019.5.20.0001, SBDI-I, red. p/ acórdão Min. Aloysio Corrêa da Veiga, 

julgado em 9/6/2022, Informativo 256. 

 

AÇÃO RESCISÓRIA 
 

ANTES DE REJEITAR A AÇÃO RESCISÓRIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS 

NECESSÁRIOS AO EXERCÍCIO DO JUÍZO RESCISÓRIO, É NECESSÁRIO QUE O JUIZ 

POSSIBILITE À PARTE A RETIFICAÇÃO DO VÍCIO EM MOMENTO OPORTUNO 

(Informativo nº 255 do TST – 2022) 

“A ausência de documentos necessários na petição inicial de ação rescisória impede o 

efetivo exercício do juízo rescisório e justifica o saneamento do processo quando não 

possibilitado à parte autora a retificação do vício em momento oportuno. Nesse 

contexto, se faz necessária à anulação, de ofício, dos atos processuais perpetrados após 

o ajuizamento da ação rescisória. Com base nesses fundamentos, a SBDI-II, por 

unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, por maioria, anulou, de 

ofício, os atos processuais praticados após a petição inicial da ação rescisória, 

determinando o retorno do feito ao órgão de origem, para fins de oportunizar à autora 

a juntada da cópia do processo matriz, nos termos do art. 321 do CPC.” 

TST-ROT-18-04.2021.5.13.0000, SBDI-II, red. p/ acórdão Min. Luiz José Dezena da Silva, 

julgado em 24/5/2022, Informativo 255. 

 

EXECUÇÃO 
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NÃO SE ADMITE A DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES PERTENCENTES A 

TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO ORIGINÁRIO, DEVENDO A PENHORA DE 

CRÉDITO EM PODER DE TERCEIRO SE LIMITAR À DETERMINAÇÃO DE QUE OS VALORES 

SEJAM POSTOS À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO, CASO VENHA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO 

(Informativo nº 253 do TST – 2022) 

“Afronta o princípio do devido processo legal (art. 5º, LV, da CF) a decisão que, com o 

objetivo de garantir o pagamento de débitos trabalhistas de empresa executada no feito 

primitivo, determina o bloqueio de valores pertencentes a terceiro não integrante do 

processo originário, decorrentes de contrato de prestação de serviços firmado com a 

executada, os quais constituem objeto de ação de cobrança em trâmite na Justiça 

Comum. A penhora de crédito em poder de terceiro deve restringir-se à determinação 

para que os valores sejam postos à disposição do juízo, caso venha cumprir a obrigação 

e, assim, esteja habilitado ao seu recebimento, não cabendo a execução direta do 

contrato entre terceiros pelo juiz a manu militari.” 

TST-ROT-80559-26.2020.5.07.0000, SBDI-II, rel. Min. Luiz José Dezena da Silva, julgado 

em 19/4/2022, Informativo 253. 

 

É ÔNUS DO EXEQUENTE A PROVA DE QUE O IMÓVEL NÃO CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA 

(Informativo nº 250 do TST – 2022) 

Não é a parte que deseja ser beneficiada com a impenhorabilidade sobre o bem de 

família que deve provar que o bem é seu único imóvel, produzindo prova negativa de 

que possua outros bens. Pelo contrário, é o exequente que deve demonstrar que o 

imóvel que deseja executar não constitui bem de família, possuindo o executado outros 

bens. 

“1. Cinge-se a controvérsia em definir se o único imóvel de propriedade do executado, 

locado ou disponível para locação, é abrangido pela impenhorabilidade do bem de 

família. 2. Para os efeitos da impenhorabilidade do bem de família involuntário, versada 

na cabeça do artigo 5º da Lei n.º 8.009/1990, exige-se, a princípio, apenas que o bem 

indicado à penhora seja o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar 
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para moradia permanente. A incidência da tutela legal é automática, independente de 

qualquer iniciativa do devedor. 3. Registre-se, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, 

interpretando referido dispositivo legal – artigo 5º da Lei n.º 8.009/1990 – firmou 

entendimento, cristalizado na Súmula n.º 486 daquela Corte superior, no sentido de que 

o fato de a família não residir no único imóvel de sua propriedade não descaracteriza, 

automaticamente, o instituto do bem de família. 4. Portanto, o fato de o imóvel estar 

locado ou disponível para locação, por si só, não afasta a garantia da impenhorabilidade 

do bem família. 5. De outro lado, a jurisprudência desta Corte superior firmou-se no 

sentido de que não se afigura juridicamente razoável a exigência, ao executado, de 

apresentar prova de que determinado imóvel é seu único bem, pois tal exigência 

equivaleria à determinação para produção de prova negativa de que não tem outros 

bens. Portanto, a compreensão desta Corte superior firmou-se no sentido de que cabe 

ao exequente comprovar que o imóvel em discussão não constitui bem de família, 

indicando outros bens de propriedade do executado. 6. No caso dos autos, 

considerando que as premissas adotadas pelo Tribunal Regional – tanto em relação ao 

afastamento da garantia legal da impenhorabilidade em razão da não residência da 

executada no imóvel, como no tocante ao ônus da prova de que aquele é seu único bem 

– encontram-se dissonantes da jurisprudência que rege a matéria, tem-se por 

demonstrada a transcendência política da controvérsia.” 

TST-RR-1000290-91.2016.5.02.0022, 6ª Turma, red. p/ acórdão Min. Lelio Bentes 

Corrêa, julgado em 9/2/2022, Informativo 250. 

 

OUTROS TEMAS 
 
AS SUSPENSÕES E INTERRUPÇÕES DE PRAZOS RECURSAIS NÃO INTERFEREM A 

CONTAGEM DO PRAZO DA CORREIÇÃO PARCIAL, ANTE A SUA NATUREZA DE MEDIDA 

ADMINISTRATIVA SUI GENERIS, NÃO SE CONFUNDINDO COM RECURSO (Informativo 

nº 256 do TST – 2022) 

“Por não se tratar de recurso, mas sim de medida administrativa sui generis, derivada 

da natureza da atuação ininterrupta da Corregedoria-Geral da Justiça do Trabalho e sem 
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relação direta com o processo de origem, a correição parcial não se submete a 

interrupção nem a suspensão de prazos previstas no art. 897-A, § 3º, da CLT (oposição 

de embargos de declaração) e nos arts. 192 do RITST e 775-A, da CLT (recesso forense e 

férias coletivas), respectivamente. Nesse contexto, a apresentação de correição parcial, 

após o prazo de 5 dias previsto no art. 17, caput, do RICGJT, torna intempestiva a medida 

e impõe o seu indeferimento. E, uma vez declarada a intempestividade da correição 

parcial, essa precede em relação ao exame de ausência superveniente de interesse 

capaz de ensejar a perda de objeto.” 

TST-Ag-CorPar-1000023-35.2022.5.00.0000, Órgão Especial, rel. Min. Aloysio Corrêa da 

Veiga, julgado em 6/6/2022, Informativo 256. 

 
A AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MPT NAS AÇÕES COLETIVAS EM QUE O SINDICATO 

FIGURA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, QUANDO NÃO EVIDENCIADA A 

OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO, NÃO É APTA, POR SI SÓ, A GERAR NULIDADE POR 

AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MPT (Informativo nº 255 do TST – 2021) 

“No âmbito desta Especializada, a decretação de eventual nulidade demanda a 

comprovação de manifesto prejuízo às partes, na forma do art. 794 da CLT. Ademais a 

jurisprudência desta Corte tem se manifestado no sentido de que não há nulidade por 

ausência de intervenção do Ministério Público do Trabalho nas ações coletivas em que 

o sindicato figura como substituto processual, notadamente quando não evidenciado 

qualquer prejuízo, como no caso dos autos . Precedentes da SBDI-II e de Turmas desta 

Corte.” 

TST-RR-820-57.2018.5.12.0057, 5ª Turma, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 

18/5/2022, Informativo 255. 
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