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Tribunal Pleno

É devido aos professores da educação básica pública o pagamento do adicional de 
50% para as horas trabalhadas em sala de aula além do limite de jornada, quando não 

extrapolado o limite semanal  

Aos profissionais do magistério público da educação básica é devido o pagamento do 
adicional de 50% (cinquenta por cento) para as horas trabalhadas em sala de aula além 
do limite de jornada previsto no art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738, de 2008 (limite máximo de 
2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os 
educandos), mesmo quando não extrapolado o limite semanal de duração da jornada de 
trabalho.
(TST. Tribunal Pleno. E-RR-10314-74.2015.5.15.0086, rel. Min. Luiz Philippe Vieira de Mello 
Filho, julgado em 16.09.2019, Informativo TST nº 205).

Turmas

2ª Turma

A concessão de reajustes salariais em percentuais diferenciados a determinados 
empregados não é ato discriminatório

Uma vez respeitada a concessão dos reajustes salariais previstos, seja no plano de cargos 
e salários seja em norma coletiva, para todos os trabalhadores, eventual aumento salarial 
deferido pela reclamada a determinados profissionais, a fim de adequar suas remunerações 
ao mercado de trabalho, não implica discriminação aos empregados não contemplados 
ou afronta ao princípio da isonomia.
Nessas circunstâncias, a concessão de reajustes salariais em percentuais diferenciados a 
determinados empregados não pode ser considerada ato discriminatório.
 (TST. 2ª Turma. AIRR-1230-41.2016.5.08.011, rel. Min. José Freire Pimenta julgado em 
11.09.2019, Informativo TST nº 205).
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O agravo de petição é dotado de efeito devolutivo em profundidade

Importante!
O agravo de petição, embora seja manejado na fase executória da demanda, também deve 
observar o princípio devolutivo em profundidade de que trata o artigo 1.013, § 1º, do CPC 
de 2015, sob pena de implicar violação do direito da ampla defesa da parte, assegurado no 
artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. 
(TST. 2ª Turma. RR-184400-65.1999.5.01.0024, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 26.06.2019, 
Informativo TST nº 200).

3ª Turma

É válida cláusula coletiva que excluiu o pagamento do seguro de vida aos empregados 
acometidos por doenças ocupacionais das quais resulte incapacidade

É válida cláusula coletiva que excluiu o pagamento do seguro de vida aos empregados 
acometidos por doenças ocupacionais das quais resulte incapacidade.
(TST. 3ª Turma. ARR-1114-26.2010.5.05.0012, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
11.09.2019, Informativo TST nº 205).

A dispensa imotivada do professor no início do semestre letivo configura dano moral

Importante!
A dispensa imotivada do professor no início do semestre letivo  impossibilita a sua 
recolocação no mercado de trabalho, configurando o dano moral. Assim, cabível a reparação 
pelos danos a direito de personalidade. 
(TST. 3ª Turma. ARR-1114-26.2010.5.05.0012, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
11.09.2019, Informativo TST nº 205).

A determinação para constituição de capital (art. 533 do CPC) é faculdade do magistrado

A determinação para constituição de capital (artigo 475-Q do CPC de 1973 e artigo 533 
do CPC) é uma faculdade do magistrado, com o fito de assegurar o cumprimento de uma 
obrigação que pode perdurar por décadas, sendo plenamente aplicável ao processo do 
trabalho.
Assim, cabe ao julgador, analisando as circunstâncias do caso concreto, a prerrogativa de 
escolher a forma de quitação da condenação (no caso, pensão vitalícia).
(TST. 3ª Turma. ARR-1590-47.2014.09.0001, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
18.09.2019, Informativo TST nº 205).
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4ª Turma

É válido e deve ser homologado o termo de transação extrajudicial com quitação geral e 
irrestrita do contrato, mesmo que as partes não tenham discriminado as parcelas devidas 

É válido e deve ser homologado o termo de transação extrajudicial com quitação geral e 
irrestrita do contrato havido, mesmo que as partes não tenham discriminado as parcelas 
devidas. 
A atuação do Judiciário Laboral na tarefa de jurisdição voluntária é binária: homologar, ou 
não, o acordo. Não lhe é dado substituir-se às partes e homologar parcialmente o acordo, 
se este tinha por finalidade quitar integralmente o contrato de trabalho extinto.
(TST. 4ª Turma. RR-1000015-96.2018.5.02.0435, rel. Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 
julgado em 11.09.2019, Informativo TST nº 205).

Não se presume discriminatória a dispensa de empregado que sofre de depressão

Não se presume discriminatória a dispensa de empregado que sofre de depressão. Embora 
a doença seja grave, ela não é passível de gerar estigma ou preconceito a atrair a aplicação 
da Súmula 443 do TST.
(TST. 4ª Turma. RR-1535-46.2015.5.02.0037, rel. Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos, 
julgado em 18.09.2019, Informativo TST nº 205).

6ª Turma

Quando impossível a individualização do autor do ilícito, não é possível a aplicação de 
sanção pelo empregador

Quando impossível a individualização do autor do ilícito, não é possível a aplicação de 
sanção pelo empregador, ainda que branda (advertência), sob pena de violação aos 
princípios do contraditório e da individualização da pena, previstos no artigo 5º, incisos 
XLV e LV, da Constituição.
(TST. 6ª Turma. ARR-130-82.2016.5.10.0015, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, julgado 
em 11.09.2019, Informativo TST nº 205).
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O transporte alternativo não é considerado transporte público regular para afastar o 
direito às horas in itinere

Anterior à Reforma Trabalhista!
O transporte alternativo, ainda que regulamentado pela Secretaria Municipal de Trânsito 
e Transporte, não tem natureza jurídica de transporte público regular e não preenche os 
requisitos exigidos pelo artigo 58, §2º, da CLT (antes da Reforma Trabalhista), para exclusão 
do cômputo do tempo de percurso despendido pelos trabalhadores.
(TST. 6ª Turma. RR-706-28.2016.5.05.0011, rel. Des. Conv. Cilene Ferreira Amaro Santos, 
julgado em 11.09.2019, Informativo TST nº 205).

A transcrição do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento na 
petição de interposição do recurso de revista NÃO tende a exigência legal.

Polêmico!
A transcrição do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da 
controvérsia objeto do recurso de revista na petição de interposição do recurso de revista 
NÃO atende a exigência do artigo 896, §1º-A, inciso I, da CLT. 
 (TST. 6ª Turma. ARR-11596-65.2015.5.01.0013, rel. Des. Conv. Cilene Ferreira Amaro Santos, 
julgado em 11.09.2019, Informativo TST nº 205).

A Justiça do Trabalho é competente para execução dos créditos trabalhistas constituídos 
após o pedido de recuperação judicial

A Justiça do Trabalho é competente para execução dos créditos trabalhistas constituídos 
após o pedido de recuperação judicial.
Em outras palavras, quando o contrato de trabalho do empregado ocorre após o deferi-
mento da recuperação judicial os créditos daí decorrentes não se sujeitam ao Juízo Univer-
sal, devendo ser executados na Justiça do Trabalho.
 (TST. 6ª Turma. RR-179-15.2014.5.10.0009, rel. Min. Des. Cilene Ferreira Amaro Santos, julgado 
em 18.09.2019, Informativo TST nº 205).
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Cômputo do período imprescrito em ação individual posterior a ação coletiva do 
sindicato com o mesmo objeto

O ajuizamento de ação anterior interrompe os prazos prescricionais bienal e quinquenal, 
iniciando-se o prazo da prescrição (bienal) para o ajuizamento da ação seguinte na data 
em que a decisão da ação anterior transita em julgado e retroagindo o período imprescrito 
(quinquenal) ao quinquênio que antecede a propositura da primeira ação.
(TST. 6ª Turma. ARR-1060-88.2015.5.20.0005, rel. Des. Conv. Cilene Ferreira Amaro Santos, 
julgado em 18.09.2019, Informativo TST nº 205).

Prestação de horas extras habituais e regime 12x36

Importante!
Antes da Reforma Trabalhista, o TST entendia que a prestação de horas extras habituais 
descaracterizava o regime 12x36, considerando-se como extraordinárias as horas laboradas 
além da 8ª diária e 44ª semanal.
Com a Lei nº 13.467, de 2017, o artigo 59-B, p. único, da CLT passou a prever que a prestação 
de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de compensação de jornada e banco 
de horas.
Para a 6ª Turma do TST, porém, não se aplica ao regime excepcional do artigo 59-A da CLT 
(12x36 horas) a regra exceptiva do artigo 59, p. único, da CLT. Assim, mesmo APÓS a Reforma 
Trabalhista, a prestação habitual de horas extras descaracteriza o regime 12x36.
(TST. 6ª Turma. RR-1000761-18.2018.5.02.0708-88.2015.5.20.0005, rel. Des. Conv. Cilene 
Ferreira Amaro Santos, julgado em 18.09.2019, Informativo TST nº 205).

7ª Turma

Quando a jornada é apurada com base nos logins/logouts do empregado, não é possível a 
aplicação da regra de desconsideração dos minutos que antecedem e sucedem à jornada

A previsão de desconsideração dos minutos que antecedem e sucedem à jornada é restrita 
à jornada apurada por meio de cartões de ponto.
Dessa forma, quando a jornada não é apurada por meio de cartões de ponto (por exemplo, 
com base nos logins/logouts do empregado), não é possível a aplicação da regra de 
desconsideração dos minutos que antecedem e sucedem à jornada
(TST. 7ª Turma. ARR-20664-95.2014.5.04.0011, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado 
em 18.09.2019, Informativo TST nº 205).


