GOVERNET

. Súmulas – TST

Principais Súmulas do Tribunal Superior do Trabalho
em matéria de Direito Administrativo
Súmula n. 159 do TST

Súmula n. 331 do TST

SUBSTITUIÇÃO DE CARÁTER NÃO EVENTUAL E VACÂNCIA DO CARGO (incorporada a Orientação Jurisprudencial n. 112 da SBDI-1) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 e
25/04/2005.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI
à redação) – Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e
31/05/2011.

I – Enquanto perdurar a substituição que não tenha
caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. (ex-Súmula n. 159 – alterada pela Res. 121/2003,
DJ 21/11/2003).

I – A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o
tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei n. 6.019, de 03/01/1974).

II – Vago o cargo em definitivo, o empregado que passa a ocupá-lo não tem direito a salário igual ao do antecessor. (ex-OJ n. 112 da SBDI-1 – inserida em 01/10/1997).

Súmula n. 170 do TST
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CUSTAS (mantida)
– Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21/11/2003.
Os privilégios e isenções no foro da Justiça do Trabalho não abrangem as sociedades de economia mista,
ainda que gozassem desses benefícios anteriormente ao
Decreto-Lei n. 779, de 21/08/1969 (ex-Prejulgado n. 50).

Súmula n. 203 do TST
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA SALARIAL (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e
21/11/2003.
A gratificação por tempo de serviço integra o salário
para todos os efeitos legais.

Súmula n. 243 do TST

II – A contratação irregular de trabalhador, mediante
empresa interposta, não gera vínculo de emprego com
os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou
fundacional (art. 37, II, da CF/1988).
III – Não forma vínculo de emprego com o tomador
a contratação de serviços de vigilância (Lei n. 7.102, de
20/06/1983) e de conservação e limpeza, bem como a
de serviços especializados ligados à atividade-meio do
tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
IV – O inadimplemento das obrigações trabalhistas,
por parte do empregador, implica a responsabilidade
subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas
obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial.
V – Os entes integrantes da Administração Pública
direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.
8.666, de 21/06/1993, especialmente na fiscalização do
cumprimento das obrigações contratuais e legais da
prestadora de serviço como empregadora. A aludida
responsabilidade não decorre de mero inadimplemento
das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de
serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.

OPÇÃO PELO REGIME TRABALHISTA. SUPRESSÃO DAS
VANTAGENS ESTATUTÁRIAS (mantida) – Res. 121/2003,
DJ 19, 20 e 21/11/2003.

Súmula n. 372 do TST

Exceto na hipótese de previsão contratual ou legal
expressa, a opção do funcionário público pelo regime
trabalhista implica a renúncia dos direitos inerentes ao
regime estatutário.

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 45 e 303 da SBDI-1) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 e
25/04/2005.
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I – Percebida a gratificação de função por dez ou mais
anos pelo empregado, se o empregador, sem justo motivo,
revertê-lo a seu cargo efetivo, não poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade financeira. (ex-OJ n. 45 da SBDI-1 – inserida em 25/11/1996).
II – Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o empregador reduzir o valor da
gratificação. (ex-OJ n. 303 da SBDI-1 – DJ 11/08/2003).

Súmula n. 375 do TST
REAJUSTES SALARIAIS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. PREVALÊNCIA DA LEGISLAÇÃO DE POLÍTICA SALARIAL (conversão da Orientação Jurisprudencial n. 69 da
SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial n. 40 da SBDI-2)
– Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25/04/2005.
Os reajustes salariais previstos em norma coletiva de
trabalho não prevalecem frente à legislação superveniente de política salarial. (ex-OJs n. 69 da SBDI-1 – inserida em
14/03/1994 – e 40 da SBDI-2 – inserida em 20/09/2000).

Súmula n. 382 do TST
MUDANÇA DE REGIME CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. PRESCRIÇÃO BIENAL
(conversão da Orientação Jurisprudencial n. 128 da SBDI1) – Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25/04/2005.
A transferência do regime jurídico de celetista para estatutário implica extinção do contrato de trabalho, fluindo
o prazo da prescrição bienal a partir da mudança de regime.
(ex-OJ n. 128 da SBDI-1 – inserida em 20/04/1998).

Súmula n. 386 do TST
POLICIAL MILITAR. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM EMPRESA PRIVADA (conversão
da Orientação Jurisprudencial n. 167 da SBDI-1) – Res.
129/2005, DJ 20, 22 e 25/04/2005.
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Preenchidos os requisitos do art. 3º da CLT, é legítimo
o reconhecimento de relação de emprego entre policial
militar e empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar prevista no Estatuto do Policial Militar. (ex-OJ n. 167 da SBDI-1 – inserida em 26/03/1999).

Súmula n. 390 do TST
ESTABILIDADE. ART. 41 DA CF/1988. CELETISTA. ADMINISTRAÇÃO DIRETA, AUTÁRQUICA OU FUNDACIONAL.
APLICABILIDADE. EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA E
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICÁVEL (conversão das Orientações Jurisprudenciais n. 229 e 265 da
SBDI-1 e da Orientação Jurisprudencial n. 22 da SBDI-2)
– Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25/04/2005.
I – O servidor público celetista da administração direta, autárquica ou fundacional é beneficiário da estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJs n. 265 da
SBDI-1 – inserida em 27/09/2002 – e 22 da SBDI-2 – inserida em 20/09/2000).
II – Ao empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, ainda que admitido mediante
aprovação em concurso público, não é garantida a estabilidade prevista no art. 41 da CF/1988. (ex-OJ n. 229 da
SBDI-1 – inserida em 20/06/2001).

Súmula n. 430 do TST
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA INDIRETA. CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE.
ULTERIOR PRIVATIZAÇÃO. CONVALIDAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO VÍCIO - Res. 177/2012, DEJT divulgado em 13,
14 e 15/02/2012.
Convalidam-se os efeitos do contrato de trabalho
que, considerado nulo por ausência de concurso público, quando celebrado originalmente com ente da Administração Pública Indireta, continua a existir após a sua
privatização.

GOVERNET® Editora Ltda.
Rua Henrique Itiberê da Cunha, 860
80520 120 | Curitiba - Paraná - Brasil
Tel.: (41) 3338 7328
www.governet.com.br
governet@governet.com.br

®

