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TRIBUNAL PLENO

Trabalho em minas de subsolo. Tempo de deslocamento da boca da mina ao local de trabalho 
e vice-versa. Cômputo para efeito de concessão de intervalo intrajornada. Impossibilidade.

O tempo de deslocamento da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa não deve 
ser considerado como “tempo de trabalho efetivo” para efeito de concessão do intervalo 
intrajornada do art. 71 da CLT. Aliás, este artigo é inaplicável ao trabalhador em mina de 
subsolo, por força da exceção prevista no art. 57 da CLT.  
(TST. Tribunal Pleno. E-ED-RR-909-46.2011.5.20.0011, rel. Min. Augusto César Leite de 
Carvalho, red. p/ acórdão Min. Ives Gandra Martins Filho, julgado em 20.05.2019, Informativo 
TST nº 196).

Qual foi o caso analisado pelo TST?

O Tribunal Superior foi instado a decidir se, para os trabalhadores em minas de subsolo, o tempo 
de deslocamento da boca da mina ao local de trabalho e vice-versa deve ser considerado 
como “tempo de trabalho efetivo” para efeito de concessão do intervalo intrajornada do art. 
71 da CLT. 

Jornada especial do trabalhador em minas de subsolo.

Como é sabido, intervalo intrajornada é aquele que ocorre durante a jornada de trabalho, 
caracterizado por ser um período destinado ao descanso e refeição do trabalhador. Em regra, 
tal lapso não é remunerado, tampouco é computado na jornada laboral. 

Como regra geral, o artigo 71 da CLT determina que: (a) jornadas de até 4 horas – não há previsão 
legal de intervalo intrajornada; (b) jornadas entre 4 e 6 horas – intervalo de 15 minutos; e (c) 
jornadas que excedam 6 horas – mínimo de 1 hora e máximo de 2 horas de intervalo (salvo 
ajuste individual ou estipulação coletiva, que o majore):

Artigo 71 da CLT
Art. 71 - Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda de 6 (seis) horas, 
é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual 
será, no mínimo, de 1 (uma) hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em 
contrário, não poderá exceder de 2 (duas) horas.
§ 1º - Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será, entretanto, obrigatório 
um intervalo de 15 (quinze) minutos quando a duração ultrapassar 4 (quatro) 
horas.
§ 2º - Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho.
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Contudo, o artigo 57 da CLT menciona que os preceitos do capítulo da duração do trabalho (no 
que se inclui o citado artigo 71 da CLT) aplicam-se a todas as atividades, “salvo as expressamente 
excluídas, constituindo exceções as disposições especiais, concernentes estritamente a 
peculiaridades profissionais constantes do Capítulo I do Título III”. 
Pois bem. Os trabalhadores em minas de subsolo estão englobados exatamente na exceção 
supramencionada, pois recebem tratamento diferenciado no que concerne à jornada de 
trabalho, consoante artigos 293 a 301 da CLT.

Dito de outro modo, as disposições da jornada de trabalho, em especial do intervalo intrajorna-
da, previstas no famoso artigo 71 da CLT se aplicam a todas as atividades, exceto para aquelas 
que possuem peculiaridades específicas – previstas no capítulo I do Título III da CLT (artigos 
224 a 351 da CLT) – tais como, por exemplo, bancários, músicos, motoristas, ferroviários e - o 
que nos interessa para o presente julgado - os trabalhadores em minas de subsolo, os quais 
possuem regramento próprio.

Das peculiaridades de tal categoria de trabalhadores, cabe destacar que:

(a) “A duração normal do trabalho efetivo para os empregados em minas no subsolo 
não excederá de 6 (seis) horas diárias ou de 36 (trinta e seis) semanais” (art. 293, 
CLT); 

(b) “O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e 
vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário” (art. 294, CLT); e 

(c) “Em cada período de 3 (três) horas consecutivas de trabalho, será obrigatória 
uma pausa de 15 (quinze) minutos para repouso, a qual será computada na duração 
normal de trabalho efetivo” (art. 298, CLT). 

Nesse cenário, repise-se, o Tribunal Superior foi instado a decidir se, para os trabalhadores em 
minas de subsolo, o tempo de deslocamento da boca da mina ao local de trabalho e vice-
versa deve ser considerado como “tempo de trabalho efetivo” para efeito de concessão do 
intervalo intrajornada do art. 71 da CLT. 

Para melhor elucidar o tema, imagine que João, trabalhador em mina de subsolo, seguiu o 
seguinte itinerário em determinado dia de trabalho: 

(i) Levou 32 minutos e 30 segundos para se deslocar da boca da mina (a entrada da 
mina) até o efetivo local de trabalho, onde executa o seu ofício;

(ii) Trabalhou durante seis horas; e
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(iii) Levou mais 32 minutos e 30 segundos para fazer o caminho da volta, qual seja, do 
efetivo local de trabalho até a boca da mina;

A questão que se coloca é a seguinte: esses 65 minutos que o trabalhador gastou no desloca-
mento entre a boca da mina e o local de trabalho e vice-versa (32m30s na ida mais 32m30s na 
volta), deve ser computado como de trabalho efetivo para fins do intervalo intrajornada do 
artigo 71 da CLT? Vale dizer, esses 65 minutos devem ser somados às seis horas de trabalho 
efetivo para fins de aplicação da “tabela” do artigo 71 da CLT (em suma, regra geral: até quatro 
horas de trabalho – sem intervalo intrajornada; entre quatro e seis horas de trabalho – 15 minu-
tos de intervalo; e além de seis horas – no mínimo uma hora de intervalo)?

Qual foi a resposta do TST para essa pergunta?

NÃO! De acordo com o TST, o trabalhador em minas de subsolo possui regramento específico, 
de modo que o tema deve ser analisado sob o prisma destas normas especiais, na esteira do 
que dispõe o já mencionado artigo 57 da CLT.

Com efeito, o TST decidiu que o artigo 71 da CLT “é inaplicável em virtude da norma especial 
do art. 298 da CLT — que prevê um intervalo intrajornada mais benéfico, de 15 minutos a cada 
três horas de labor, computado ‘na duração normal de trabalho efetivo’ —, cujo objetivo é 
minimizar os riscos à saúde do empregado e a sua exposição a agentes nocivos, reduzindo sua 
permanência em subsolo”.  

Ademais, fundamentou que “[a]o promover o disciplinamento especial do trabalho dos minei-
ros (arts. 293 a 301 da CLT), o legislador adotou explicitamente tratamento diferenciado entre 
o tempo de “trabalho efetivo” para efeito de jornada normal e o tempo de deslocamento, 
dispondo que este último é computado apenas para pagamento do salário (arts. 293 e 294).”

Ou seja, os 65 minutos gastos no deslocamento entre a boca da mina e o local de trabalho, e 
vice-versa, constantes do exemplo dado, serão computados apenas para o pagamento do sa-
lário, consoante dicção dos artigos 293 e 294 da CLT, e não como tempo de trabalho efetivo, o 
que, portanto, não gera reflexos na concessão do intervalo intrajornada. 

Sob estes fundamentos, o TST excluiu da condenação as horas extraordinárias decorrentes da 
não concessão do intervalo intrajornada de uma hora.

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, relator, José Roberto Freire 
Pimenta, Delaíde Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Cláudio Mascarenhas Brandão, 
Maria Helena Mallmann, Lelio Bentes Corrêa, Mauricio Godinho Delgado e Kátia Magalhães 
Arruda.
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Como foi veiculado no informativo?

Autos remetidos ao Tribunal Pleno para novo julgamento (art. 140, § 3º, do RITST). Traba-
lho em minas de subsolo. Tempo de deslocamento da boca da mina ao local de trabalho e 
vice-versa. Cômputo para efeito de concessão de intervalo intrajornada. Impossibilidade. O 
período de deslocamento do mineiro entre a boca da mina e a frente de lavra e vice-versa não 
deve ser computado para efeito de concessão de intervalo intrajornada, pois o labor em minas 
de subsolo não se submete ao sistema geral de duração do trabalho, conforme excepciona o 
art. 57, parte final, da CLT. Ao promover o disciplinamento especial do trabalho dos mineiros 
(arts. 293 a 301 da CLT), o legislador adotou explicitamente tratamento diferenciado entre o 
tempo de “trabalho efetivo” para efeito de jornada normal e o tempo de deslocamento, dispon-
do que este último é computado apenas para pagamento do salário (arts. 293 e 294). Assim, na 
hipótese em que o empregado em mina de subsolo presta jornada efetiva de seis horas, ainda 
que perceba 65 minutos de remuneração pelo deslocamento, não tem direito ao cômputo deste 
tempo para beneficiar-se do intervalo intrajornada do art. 71 da CLT. Tal dispositivo é inaplicá-
vel em virtude da norma especial do art. 298 da CLT — que prevê um intervalo intrajornada mais 
benéfico, de 15 minutos a cada três horas de labor, computado “na duração normal de trabalho 
efetivo” —, cujo objetivo é minimizar os riscos à saúde do empregado e a sua exposição a agen-
tes nocivos, reduzindo sua permanência em subsolo. Sob esses fundamentos, o Tribunal Pleno, 
por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por 
maioria, deu-lhes provimento a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal Regional que excluiu 
da condenação as horas extraordinárias decorrentes da não concessão do intervalo intrajor-
nada de uma hora. Vencidos os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, relator, José Rober-
to Freire Pimenta, Delaíde Miranda Arantes, Hugo Carlos Scheuermann, Cláudio Mascarenhas 
Brandão, Maria Helena Mallmann, Lelio Bentes Corrêa, Mauricio Godinho Delgado e Kátia Maga-
lhães Arruda. TST-E-ED-RR-909-46.2011.5.20.0011, Tribunal Pleno, rel. Min. Augusto César Leite 
de Carvalho, red. p/ acórdão Min. Ives Gandra Martins Filho, 20.5.2019 (*Cf. Informativo n.º 165)

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

Impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios de sucumbência  pela mera 
sucumbência no caso de trabalhador avulso portuário,  posto que este se equipara ao 

trabalhador com vínculo empregatício.  Aplicação dos requisitos da Súmula nº 219, I, do TST.

O trabalhador portuário avulso, embora não seja emprego, é equiparado ao trabalhador 
com vínculo empregatício. Assim, nas lides envolvendo os trabalhadores avulsos não é 
possível afastar os requisitos exigidos na Súmula nº 219, I, do TST quanto à condenação ao 
pagamento de honorários advocatícios, sendo indevido, portanto, o pagamento da verba 
honorária por mera sucumbência. 
(TST. SBDI-I. E- ED-RR-156800-41.2011.5. 17.0012, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado 
em 23.05.2019, Informativo TST nº 196)
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Quem é o trabalhador avulso portuário?

Trabalhador avulso portuário é aquele que presta serviços, sem vínculo de emprego, a 
inúmeros tomadores, através de um órgão gestor de mão de obra (OGMO). É regido pela Lei nº 
12.815, de 2013. O trabalhador avulso portuário não possui vínculo de emprego (art. 34 da Lei 
nº 12.815, de 2013) porque a prestação de serviço aos tomadores e armadores é esporádica e 
não pessoal, em face da curta estadia dos navios nos portos.

Nos termos do Decreto nº 1.596, de 1995, e do art. 41 da Lei 12.815, de 2013, exige-se que os 
trabalhadores avulsos portuários sejam registrados ou cadastrados junto ao OGMO. Para os 
registrados a prestação de serviços é contínua dentro do sistema de rodízio para a escalação. 
Os cadastrados são espécie de reserva dos registrados, e serão convocados quando o número 
de registrados presentes não for suficiente para suprir a demanda.1

Requisitos do vínculo empregatício 

Para a doutrina majoritária, os principais critérios para configuração do vínculo empregatício 
– sem os quais não se configura a relação de emprego – são: 

a) habitualidade (não eventualidade) 
b) onerosidade (prestado mediante remuneração)
c) pessoalidade (infungibilidade)
d) ser prestado por pessoa física
e) subordinação (subordinação jurídica)
f) alteridade (empregado não corre os riscos do negócio)

Considera-se habitual o serviço prestado de maneira não eventual, não ocasional. Por ser de 
trato sucessivo, o contrato de trabalho se caracteriza pela sua continuidade no tempo, não 
significando prestação de serviço diária ou semanal, mas sim periódica e habitual. Sendo assim, 
conclui-se que a habitualidade significa a “necessidade permanente do serviço ou da atividade 
do trabalhador para o empreendimento [...] seja de forma contínua [...] ou intermitente”2, isto 
é, o empregado “deve ser necessário à atividade normal do empregador”.3

O requisito da pessoalidade determina que o contrato de trabalho é pessoal em relação ao 
empregado – e não ao empregador -, ou seja, que ele foi escolhido para prestar aquele serviço 
por suas qualificações pessoais e técnicas, devendo prestar pessoalmente o trabalho. É nesse 
sentido que Vólia Bonfim Cassar ensina: 

1 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do trabalho. 16. ed. ver e atual. São Paulo: Método, 2018. p. 288-293.

2 CASSAR, 2018, p. 269.

3 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de direito do trabalho. 11. ed. atual. por Jessé Claudio Franco de Alencar. São 
Paulo: LTr, 2017. p.147.
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A pessoalidade não quer dizer que o trabalho só poderá ser desenvolvido, 
com exclusividade, por aquele empregado e, nenhum outro. Na verdade, 
o empregador poderá trocar de empregado, seja para substituí-lo no pos-
to de trabalho, seja para cobrir falta, férias ou atrasos. Isto significa que o 
obreiro pode ser trocado por outro empregado, por escolha do empre-
gador ou com o consentimento deste, mas não pode se fazer substituir 
livremente por alguém da sua própria escolha, estranho aos quadros da 
empresa e sem o consentimento do patrão.4

Ok, mas qual é a diferença entre o empregado e o avulso?

O avulso diferencia-se do trabalhador empregado na medida em que não preenche os requi-
sitos da habitualidade e da pessoalidade, isto porque o avulso é contratado de acordo com a 
demanda de mão-de-obra e, em regra, na contratação há a intermediação de um sindicato ou 
do OGMO, o que configura uma relação trilateral – três sujeitos na relação: empregado, empre-
gador e intermediador.

Desta forma, verifica-se que o trabalhador avulso está submetido a uma relação de trabalho, 
e não a uma relação de emprego (a qual exige o cumprimento de todos os requisitos supracita-
dos). 

Honorários advocatícios de sucumbência antes da reforma trabalhista

Antes da Reforma Trabalhista, os honorários advocatícios de sucumbência eram divididos de 
acordo com a modalidade de vínculo estabelecido entre as partes, quais sejam, relação de 
emprego ou relação de trabalho. 

Relação de Emprego Relação de Trabalho

* Súmula 219, I TST
* Súmula 219, III (1ª parte) TST
* Súmula 219, V TST

* Súmula 219, III (parte final) TST
* Súmula 219, IV TST
* Art 5º IN 27, de 2005 TST

* Não devidos pela mera sucumbência * Devidos pela mera sucumbência

* 2 requisitos: 
a) estar assistida por sindicato da categoria 
profissional; 
b) comprovar a percepção de salário inferior 
ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se

* Súmula 219, III (parte final): São devidos 
os honorários advocatícios nas causas em 
que o ente sindical figure como substituto 
processual e nas lides que não derivem da 
relação de emprego. 

4 CASSAR, 2018, p.252.
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 ou da respectiva família. (art.14,§1º, da Lei nº 
5.584/1970)

* Art 5º IN 27/2005: Exceto nas lides 
decorrentes da relação de emprego, os 
honorários advocatícios são devidos pela 
mera sucumbência.

* “Honorários assistenciais”: exigência da 
assistência da parte pelo sindicato

* Honorários sucumbenciais: ausência da 
exigência de assistência da parte

Qual foi a decisão do TST?

No caso concreto, o trabalhador avulso portuário (submetido a relação de trabalho) estava 
destituído de assistência sindical, motivo que originou a controvérsia sobre a aplicação do 
item I ou III da Súmula 219 do TST.

No julgamento, o TST decidiu que o trabalhador avulso portuário de fato não é possuidor de 
relação de emprego, contudo equipara-se a empregado para algumas implicações. De acor-
do com aquela Corte, “embora o trabalhador avulso mantenha relação de trabalho e não de 
emprego com os tomadores de serviços, a Constituição Federal o equipara ao trabalhador com 
vínculo e toda a jurisprudência da Corte tem se orientado neste sentido”.

Nos termos do acórdão, a Instrução Normativa nº 27 do TST foi editada com o objetivo de re-
gulamentar situações específicas, todas decorrentes da ampliação da competência da Justiça 
do Trabalho, situação em que não se enquadram os trabalhadores portuários avulsos – cujas 
lides “já eram da competência da Justiça do Trabalho muito antes da Emenda Constitucional 
nº 45/2004”. Ainda, de acordo com o julgado, o item III da Súmula 219 do TST foi modificado em 
razão justamente do item 5 da mencionada Instrução Normativa, tornando, pois,  inaplicável 
aos avulsos o item 5 da IN 27 do TST e do item III da Súmula 219 do TST. 

Sendo assim, tendo em vista a equiparação constitucional aos trabalhadores detentores de 
vínculo de emprego e a inaplicabilidade dos regramentos suprecitados, decidiu a corte que são 
aplicáveis aos trabalhadores avulsos os requisitos exigidos no item I da Súmula 219 do TST. 

Deste modo, o direito aos honorários advocatícios decorrentes de lides de trabalhadores avul-
sos não decorre da mera sucumbência e exige: a) assistência por sindicato da categoria profis-
sional; b) comprovar a percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-
-se em situação econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou 
da respectiva família. 

(Bônus) Direito Intertemporal 

As regras do direito processual civil definem que o marco temporal para definição das regras 
de sucumbência é a prolação da sentença, pois é nela que surge o direito aos honorários de 
sucumbência – antes dela há mera expectativa de direito de receber verba sucumbencial.
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Contudo, conforme ensina Élisson Miessa, no direito processual do trabalho não se pode 
aplicar este mesmo marco temporal posto que antes da Reforma Trabalhista não havia sequer 
expectativa de direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Sendo assim, a parte 
poderia ser surpreendida com o dever de pagar honorários sucumbenciais após a prolação da 
sentença sem que tivesse assumido este risco ao ingressar com a demanda. Além de gerar esta 
surpresa por parte do reclamante, é possível que o marco temporal baseado na sentença viole 
o devido processo legal para o reclamado, que, a depender do estágio da demanda, não poderá 
impugnar a incidência dos honorários sucumbenciais. 

Sendo assim, o marco temporal que deve ser utilizado é a data do ajuizamento da reclamação, 
de modo que, sendo ajuizada antes da Lei 13.467/2017, não há de se aplicar a nova sistemática 
prevista para os honorários de sucumbência.5

(Bônus) Disciplina dos honorários sucumbenciais após a reforma trabalhista

De acordo com a reforma trabalhista, são devidos honorários advocatícios de sucumbência 
também nas reclamatórias envolvendo relações de emprego, tendo em vista o disposto no 
artigo 791-A da CLT. 

Artigo 791-A da CLT
Art. 791-A.  Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos 
honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por 
cento) e o máximo de 15% (quinze por cento) sobre o valor que resultar 
da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.
§ 1o    Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda 
Pública e nas ações em que a parte estiver assistida ou substituída pelo 
sindicato de sua categoria.
§ 2o  Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 
serviço.
§ 3o    Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários 
de sucumbência recíproca, VEDADA A COMPENSAÇÃO ENTRE OS 
HONORÁRIOS.
§ 4o  Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido 
em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a 
despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

5 MIESSA, Élisson; CORREIA, Henrique. Súmulas e OJs do TST: comentadas e organizadas por assunto. 8. ed. ver e 
atual. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 1443-1444.



@ousesaber

PARCERIA COM

@cliquettrabalhista 10

INFORMATIVO Nº 196
TST - COMENTADO

Período: de 20 a 27 de maio de 2019

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 
se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que 
as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 
extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 5o  São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.

O julgado foi unânime?

NÃO! Fo vencido o Ministro José Roberto Freire Pimenta.

Como foi veiculado no informativo?

Trabalhador portuário avulso. Honorários Advocatícios devidos pela mera sucumbência. 
Impossibilidade. Equiparação a trabalhador com vínculo empregatício. Aplicação da Súmula 
nº 219, I, do TST. 
O trabalhador portuário avulso, apesar de manter com os tomadores de serviço relação de tra-
balho e não de emprego, é equiparado ao trabalhador com vínculo empregatício (art. 7º, XXXIV, 
da CF). Assim, nas lides envolvendo os trabalhadores avulsos não é possível afastar os requisi-
tos exigidos na Súmula nº 219, I, do TST quanto à condenação ao pagamento de honorários ad-
vocatícios, sendo indevido, portanto, o pagamento da verba honorária por mera sucumbência, 
conforme disciplinado no art. 5º da Instrução Normativa nº 27/2005 do TST e na parte final do 
item III da Súmula nº 219 do TST. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu 
do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhe 
provimento para excluir da condenação os honorários advocatícios. Vencido o Ministro José Ro-
berto Freire Pimenta. TST-E- ED-RR-156800-41.2011.5.17.0012, SBDI-I, rel. Min. Alexandre Agra 
Belmonte, 23.5.2019 (*Cf.Informativo n.º 125)

O lixo oriundo de apartamentos ou casas de condomínio residencial não gera adicional de 
insalubridade. Hipótese não contemplada no Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do 

Ministério do Trabalho. Lixo doméstico não equiparado ao lixo urbano. Súmula nº 448, II, do 
TST. Não incidência.

O lixo oriundo de apartamentos ou casas de condomínio residencial, ainda que em grande 
quantidade, não se equipara ao lixo urbano produzido em banheiros em que há grande 
circulação de pessoas, pois não intensifica a exposição do empregado a agentes infecciosos. 
Inaplicável, portanto, o item II da Súmula nº 448 do TST. Incabível, por conseguinte, o 
pagamento de adicional de insalubridade. 
(TST. SBDI-I. RR-635-17.2012.5.15.0131, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 
23.05.2019, Informativo TST nº 196).
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Qual foi o caso analisado pelo TST?

O TST foi instado a decidir se o lixo oriundo de apartamentos ou casas de condomínio residen-
cial, ainda que em grande quantidade, equipara-se ao lixo urbano produzido em banheiros em 
que há grande circulação de pessoas.

Isso é importante para definir se é cabível o pagamento de adicional de insalubridade em grau 
máximo, nos termos do item II da Súmula 448 do TST.

Adicional de insalubridade.

Como é sabido, o adicional de insalubridade tem previsão nos artigos 7º, XXIII, da CF e 189 e 
seguintes da CLT e consubstancia, em suma, a parcela devida ao trabalhador que se encontra 
exposto a agentes insalubres (p. ex. frio ou calor excessivos), cuja exposição cause danos à 
saúde. 

É pago à razão de 10%, 20% ou 40%, proporcionalmente ao grau de insalubridade catalogado 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego (insalubridade em grau mínimo, médio e máximo, 
respectivamente). A base de cálculo é o salário mínimo (entendimento do pleno do TST, enquanto 
não houver modificação na lei ou CLT), ou outro valor previsto em negociação coletiva.

Súmula nº 448 do TST.

De acordo com o item I da Súmula 448 do TST, há dois requisitos cumulativos para a obtenção 
do adicional de insalubridade: (a) constatação do agente insalubre por meio de perícia (por 
médico ou engenheiro do trabalho); e (b) o agente nocivo deve constar da relação oficial do 
Ministério do Trabalho. Vide: 

Súmula 448 do TST
I - Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial 
para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo neces-
sária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada 
pelo Ministério do Trabalho.

Além disso, o item II de citada súmula determina que a higienização de instalações sanitárias de 
uso público ou coletivo de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo enseja o pagamento 
de adicional de insalubridade em grau máximo. Isso porque tais trabalhadores estão sujeitos 
a um risco de contaminação prejudicial à saúde deveras maior que os decorrentes da limpeza 
normal de residências e escritórios. 
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Nessa senda, a limpeza em residências e escritórios não dá causa ao adicional de insalubrida-
de, pois, em tais locais, presumivelmente, não ocorre grande circulação de pessoas e, conse-
quentemente, existe risco minorado de contaminação à saúde.

Súmula 448 do TST
II – A higienização de instalações sanitárias de uso público ou coletivo 
de grande circulação, e a respectiva coleta de lixo, por não se equiparar 
à limpeza em residências e escritórios, enseja o pagamento de adicional 
de insalubridade em grau máximo, incidindo o disposto no Anexo 14 da 
NR-15 da Portaria do MTE nº 3.214/78 quanto à coleta e industrialização 
de lixo urbano.

Cite-se como exemplo dessas instalações de grande circulação, passíveis de caracterização 
de insalubridade em grau máximo: sanitários de motéis, hotéis, shopping centers, faculdades, 
clubes esportivos.

Qual foi o caso analisado pelo TST?

Nesse cenário, o TST foi instado a decidir se o lixo oriundo de apartamentos ou casas de 
condomínio residencial, ainda que em grande quantidade, equipara-se ao lixo urbano 
produzido em banheiros em que há grande circulação de pessoas.

Essa definição é importante para saber se é aplicável o pagamento de adicional de insalubri-
dade em grau máximo aos trabalhadores expostos a tais condições, nos termos do inciso II da 
Súmula 448 do TST.

Qual foi a decisão do TST?

O TST entendeu que para “fins de deferimento do referido adicional deve-se considerar não o 
volume de lixo recolhido, mas a sua natureza ou origem.” 

Com efeito, verberou que “o lixo oriundo de apartamentos ou casas de condomínio residen-
cial, ainda que em grande quantidade, NÃO se equipara ao lixo urbano produzido em banhei-
ros em que há grande circulação de pessoas, pois não intensifica a exposição do empregado a 
agentes infecciosos.”

Vale dizer, o que importa é a natureza ou origem do lixo e não o volume. 

Para o TST, o lixo produzido em tais locais (apartamentos ou casas de condomínio residencial) 
não apresenta o mesmo risco de contaminação daquele citado no item II da Súmula 448 do TST, 
o qual é produzido em ambientes em que há grande circulação de pessoas. 
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Inaplicável, assim, o item II da Súmula 448 do TST, descabendo, por conseguinte, o pagamento 
de adicional de insalubridade aos trabalhadores que exercem tal ofício nesses locais. 

Sob estes fundamentos, a SBDI-I do TST excluiu a condenação ao pagamento do adicional de 
insalubridade e reflexos.

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão e Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira

Como foi veiculado no informativo?

Adicional de insalubridade. Recolhimento de lixo em condomínio residencial. Hipótese não 
contemplada no Anexo 14 da NR 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Lixo 
doméstico não equiparado ao lixo urbano. Súmula nº 448, II, do TST. Não incidência. Não en-
seja o pagamento do adicional de insalubridade o recolhimento de lixo das unidades de condo-
mínio residencial, por não se tratar de hipótese contemplada no Anexo 14 da NR 15 de Portaria 
nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho. Para fins de deferimento do referido adicional deve-se 
considerar não o volume de lixo recolhido, mas a sua natureza ou origem. Assim, o lixo oriundo 
de apartamentos ou casas de condomínio residencial, ainda que em grande quantidade, não se 
equipara ao lixo urbano produzido em banheiros em que há grande circulação de pessoas, pois 
não intensifica a exposição do empregado a agentes infecciosos. Inaplicável, portanto, o item 
II da Súmula nº 448 do TST. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos 
embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento para 
restabelecer a decisão do TRT que excluíra da condenação o pagamento do adicional de insalu-
bridade e reflexos. Vencidos os Ministros Cláudio Mascarenhas Brandão e Alberto Luiz Bresciani 
de Fontan Pereira. TST-E-RR-635-17.2012.5.15.0131, SBDI-I, rel. Min. José Roberto Freire Pimen-
ta, 23.5.2019 

Ação civil pública. Dano moral coletivo. Greve. Ajuizamento simultâneo de interditos 
proibitórios. Abuso do direito de ação. Não configuração

O mero ajuizamento simultâneo de vários interditos proibitórios por diversas instituições 
financeiras não configura, por si só, dano moral coletivo. 

(TST. SBDI-I. E-ED-ED-RR-253840-90.2006.5.03.0140, rel Min. Augusto César Leite de Carvalho, 
red. p/ acórdão Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 23.05.2019, Informativo 
TST nº 196).
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O que é a ação civil pública?

“A ação civil pública tem como objeto a defesa de todas as espécies de direitos ou interesses 
metaindividuais e a consequente postulação de condenação do ofensor no pagamento de uma 
indenização e/ou para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.6

No Brasil, a ação civil pública é disciplinada, majoritariamente, pela Lei nº 7.347, de 1985.

Qual foi o caso analisado pelo TST?

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Belo Horizonte e Região ajui-
zou ação civil pública contra seis bancos pleiteando danos morais coletivos em razão do ajuiza-
mento de vários interditos proibitórios durante uma greve.

Ok. Mas a Justiça do Trabalho tem competência para julgar ações possessórias?

SIM! A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em 
decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada (Súmula 
Vinculante 23).

E o que são danos morais coletivos?

O dano moral é a lesão a direitos da personalidade. 

O dano moral coletivo é o resultado de toda ação ou omissão lesiva contra o patrimônio, 
material ou imaterial, de coletividade, incluídas no conceito as gerações futuras. 

O conceito não se confunde com os danos sociais, assim entendidas aquelas lesões à socieda-
de, no seu nível de vida, tanto por rebaixamento de seu patrimônio moral – principalmente a 
respeito da segurança – quanto por diminuição na qualidade de vida, que podem gerar impac-
tos materiais ou morais.

E, no caso analisado, o TST entendeu que era devida a indenização por danos morais coletivos?

NÃO! Para a maioria dos Ministros da SBDI-I do TST, o mero ajuizamento simultâneo de vários 
interditos proibitórios por diversas instituições financeiras não configura, por si só, dano moral 
coletivo. 

6 CAIRO JR., José. Curso de Direito Processual do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1197.
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Qual o fundamento?

Para a maioria dos Ministros, não restou evidenciado exercício abusivo do direito de ação e, 
consequentemente, conduta antissindical.

O objetivo das ações consistiu unicamente em resguardar o livre acesso, no interior das agên-
cias bancárias, de clientes e empregados não integrantes do movimento paredista, inserindo-
-se, portanto, na prerrogativa de livre uso e gozo da posse, de modo que o ajuizamento dos 
interditos proibitórios pode ser considerado plenamente legítimo. 

Ademais, não se vislumbra abusividade no ajuizamento de vinte e um interditos se considerada 
a amplitude da base territorial do sindicato autor da ação civil pública (quase duas mil agências 
bancárias em Belo Horizonte e região) e o número de instituições financeiras que se utilizaram 
da ação possessória (seis bancos).

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos, no conhecimento, os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, relator, 
Hugo Carlos Scheuermann e Cláudio Mascarenhas Brandão; e, no mérito, os Ministros Augusto 
César Leite de Carvalho, relator, José Roberto Freire Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Cláu-
dio Mascarenhas Brandão e Luiz Philippe Vieira de Mello Filho.

Como foi veiculado no informativo?

Ação civil pública. Dano moral coletivo. Greve. Ajuizamento simultâneo de interditos proibitó-
rios. Abuso do direito de ação. Não configuração.
O mero ajuizamento simultâneo de vários interditos proibitórios por diversas instituições 
financeiras não configura, pro si só, dano moral coletivo. No caso, não restou evidenciado 
exercício abusivo do direito de ação e, consequentemente, conduta antissindical. Conforme 
registrado pelo acórdão do Tribunal Regional, o objetivo das ações consistiu unicamente em 
resguardar o livre acesso, no interior das agências bancárias, de clientes e empregados não 
integrantes do movimento paredista, inserindo-se, portanto, na prerrogativa de livre uso e 
gozo da posse, de modo que o ajuizamento dos interditos proibitórios pode ser considerado 
plenamente legítimo. Ademais, não se vislumbra abusividade no ajuizamento de vinte e um 
interditos se considerada a amplitude da base territorial do sindicato autor da ação civil pública 
(quase duas mil agências bancárias em Belo Horizonte e região) e o número de instituições 
financeiras que se utilizaram da ação possessória (seis bancos). Por fim, reforça a ausência de 
conduta abusiva o fato de o TRT também ter registrado que oito liminares foram concedidas no 
bojo das ações possessórias ajuizadas. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por maioria, conheceu 
do recurso de embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, também por maioria, deu-
lhes provimento para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional que julgara improcedente 
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o pedido de indenização por dano moral coletivo. Vencidos, no conhecimento, os Ministros 
Augusto César Leite de Carvalho, relator, Hugo Carlos Scheuermann e Cláudio Mascarenhas 
Brandão; e, no mérito, os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, relator, José Roberto Freire 
Pimenta, Hugo Carlos Scheuermann, Cláudio Mascarenhas Brandão e Luiz Philippe Vieira de 
Mello Filho. TST-E-ED-ED-RR-253840-90.2006.5.03.0140, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de 
Carvalho, red. p/ acórdão Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, 23.5.2019

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

Configura impedimento do relator da decisão rescindenda o parentesco com um dos 
advogados da parte ré quando aquele proferiu voto decisivo para o julgamento da causa. 

Passível de ação rescisória. 

Considera-se improcedente o corte rescisório fundado no impedimento do julgador quan-
do o julgamento no processo matriz se der por unanimidade e o voto do magistrado impe-
dido não for decisivo para o julgamento da causa. Contudo, procederá o corte rescisório 
quando o voto condutor da decisão rescindenda for proferido por magistrado impedido 
por lei de integrar o julgamento. 
(TST. SBDI-II. RO-5300- 54.2012.5.16.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 
21.5.2019, Informativo TST nº 196)

O que é ação rescisória? 

Ação rescisória é procedimento especial de natureza cognitiva por meio do qual se busca 
(i) a desconstituição de decisão judicial transitada em julgado e, em algumas hipóteses, (ii) 
a realização de novo julgamento sobre o tema apreciado anteriormente na própria decisão 
rescindida.7

Em quais hipóteses é cabível a ação rescisória?

Os vícios de rescindilidade estão enumerados nos artigos 966, 525, §5°, 535, §8° e 658 do CPC e 
são, aplicáveis ao Processo do Trabalho por força do artigo 836 da CLT.

Cumpre lembrar que, à luz do princípio jura novit curia, não há necessidade de que o autor da 
rescisória faça a capitulação do caso concreto em um ou alguns dos incisos do art. 966 CPC 
(art. 485 CPC/73). Contudo, quando se tratar de ação rescisória fundada em suposta violação 
de norma jurídica, exige-se a indicação expressa do dispositivo violado, pois a violação cons-
titui causa de pedir da ação rescisória.8

7 BERNARDES, Felipe. Manual de processo do trabalho. Salvador: Juspodivm, 2018. p. 797.

8 BERNARDES, 2018, p. 801.
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Qual foi a hipótese rescindenda do julgado?

No caso concreto, a ação rescisória foi fundada no art. 966, II CPC/2015 (art. 485, II CPC/73), o 
qual autoriza o corte rescisório quando o julgamento é quando for proferido por juiz impedido 
ou por juízo absolutamente incompetente.

Registre-se ser incabível o ajuizamento de ação rescisória por mera suspeição do magistrado 
prolator.9

O que é impedimento?

O impedimento do juiz é vício processual absoluto e insanável. As causas que geram impedi-
mento do magistrado visam resguardar a jurisdição, garantindo a imparcialidade do magis-
trado do julgamento. 

O CPC estabelece as causas de impedimento no artigo 144, caput e incisos.  

Artigo 144 do CPC
Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções 
no processo:
I - em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, fun-
cionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como 
testemunha;
II - de que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;
III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou 
membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer 
parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro 
grau, inclusive;
IV - quando for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companhei-
ro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 
terceiro grau, inclusive;
V - quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pes-
soa jurídica parte no processo;
VI - quando for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qual-
quer das partes;
VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha rela-
ção de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;
VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu 
cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta 
ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por 
advogado de outro escritório;

9 BERNARDES, 2018. p. 803.
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IX - quando promover ação contra a parte ou seu advogado.
§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento só se verifica quando o 
defensor público, o advogado ou o membro do Ministério Público já 
integrava o processo antes do início da atividade judicante do juiz.
§ 2º É vedada a criação de fato superveniente a fim de caracterizar 
impedimento do juiz.
§ 3º O impedimento previsto no inciso III também se verifica no caso de 
mandato conferido a membro de escritório de advocacia que tenha em 
seus quadros advogado que individualmente ostente a condição nele 
prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo.

Qual foi o impedimento do caso concreto?

No caso concreto, o magistrado prolator da decisão era pai de um dos advogados da parte ré, 
recaindo em impedimento conforme art. 144, III do CPC/2015 (art. 134, IV do CPC/1973). 

Art 144, III do CPC/2015 Art 134, IV do CPC/73

III - quando nele estiver postulando, como 
defensor público, advogado ou membro 
do Ministério Público, seu cônjuge ou 
companheiro, ou qualquer parente, 
consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV - quando nele estiver postulando, como 
advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer 
parente seu, consangüíneo ou afim, em linha 
reta; ou na linha colateral até o segundo grau;

§ 1º Na hipótese do inciso III, o impedimento 
só se verifica quando o defensor público, o 
advogado ou o membro do Ministério Público 
já integrava o processo antes do início da 
atividade judicante do juiz.

Parágrafo único. No caso do no  IV, o 
impedimento só se verifica quando o 
advogado já estava exercendo o patrocínio da 
causa; é, porém, vedado ao advogado pleitear 
no processo, a fim de criar o impedimento do 
juiz.

 
Qual foi a decisão do TST?

No caso em análise, a SBDI-II do TST decidiu pela inaplicabilidade de jurisprudência firmada 
por haver distinguishing. 

De acordo com a jurisprudência pacífica da SBDI-II, quando o julgamento no processo se der 
por unanimidade e o voto do magistrado impedido não for decisivo para o julgamento da cau-
sa, considera-se improcedente a ação rescisória fundada no impedimento do juiz. 
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Contudo, no caso concreto, o voto do desembargador relator impedido – que era pai de um 
dos advogados da parte ré - foi condutor da decisão rescindenda. Por este motivo, não há 
aplicação do precedente formado pela própria SBDI-II por ter o juiz impedido proferido o voto 
decisivo no julgamento. 

Nesse sentido, Felipe Bernardes ensina que: “No caso de órgãos colegiados, só é possível a 
rescisão da decisão, por motivo de impedimento, caso o voto do magistrado impedido tenha 
formado a corrente vencedora: se o impedimento era de magistrado cujo voto restou vencido, 
não procede o juízo rescindente da sentença.”10

(Bônus) O que é Distinguishing?

Distinguishing é uma técnica de distinção de precedentes. Esta técnica permite que julgador 
deixe de usar um precedente (ainda que iterativo, notório e atual) por existirem peculiaridades 
fático-jurídicas no caso concreto analisado distintas daquelas presentes no precedente.

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Ação rescisória. Art. 485, II, do CPC de 1973. Impedimento do relator da decisão rescindenda. 
Configuração. Parentesco com um dos advogados da parte ré. Voto decisivo para o julgamento 
da causa.
Conforme a jurisprudência pacífica da SBDI-II, considera-se improcedente o corte rescisório 
fundado no art. 485, II, do CPC de 1973 quando o julgamento no processo matriz se der por 
unanimidade e o voto do magistrado impedido não for decisivo para o julgamento da causa – 
a exemplo do caso em que o desembargador se limita a seguir o voto condutor proferido por 
magistrado de imparcialidade inquestionável -, visto que não há prejuízo à formação da coi-
sa julgada. Todavia, no caso concreto, há um distinguishing, pois o voto condutor da decisão 
rescindenda foi proferido por magistrado impedido por lei de integrar o julgamento (art. 134, 
V, do CPC de 1973), em virtude de ser o pai de um dos advogados da parte ré, o qual estava 
regularmente habilitado nos autos originários, tendo comparecido a audiências e assinado pe-
ças. Assim, estando evidente o protagonismo assumido pelo relator impedido na elaboração 
da decisão rescindenda, em flagrante desrespeito ao princípio da imparcialidade, a SBDI-II, por 
unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento para manter 
a decisão do TRT que julgara procedente a ação rescisória calcada no inciso II do art. 485 do CPC 
de 1973. (TST-RO-5300- 54.2012.5.16.0000, SBDI-II, rel. Min. Maria Helena Mallmann, 21.5.2019)

10 BERNARDES, 2018, p. 803.
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DECISÕES DE TURMAS DO TST CITADAS NO INFORMATIVO

2ª TURMA TST

Licitude das provas obtidas no processo. 

	Considera-se ILÍCITA a obtenção de e-mails da diretoria da empresa sem autoriza-
ção judicial. Quebra de sigilo configurado. 

	Considera-se LÍCITA a instalação de câmera de vídeo dentro do veículo em que os 
reclamantes trabalhavam por não haver outro meio de produzir a prova. Possibilida-
de de uso das gravações como meio de prova. 

O acesso ao conteúdo de e-mails da diretoria da empresa, obtido de forma anônima, sem 
prévia autorização judicial, configura quebra do sigilo de correspondência, garantia asse-
gurada pela Constituição Federal e pela legislação de regência. Trata-se, por isso, de prova 
contaminada, ilegítima e ilegal, impossível de ser usada para a formação do convencimen-
to do Julgador. 
Por outro lado, devem ser consideradas lícitas, para fins de prova de falta grave, gravações 
feitas por meio de câmera de vídeo instalada pelo empregador dentro do veículo em que os 
reclamantes trabalhavam para monitoramento da conduta dos empregados nas atividades 
externas, por ser o único meio viável de produção da prova.
(TST. 2ª Turma. ARR-44900-19.2012.5.17.0012, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, julgado em 
22.5.2019, Informativo TST nº 196)

Provas no processo do trabalho

Ensina Mauro Schiavi que “provas são os instrumentos admitidos pelo Direito como idôneos, 
a demonstrar um fato ou um acontecimento, ou, excepcionalmente, o direito que interessa à 
parte no processo, destinados à formação da convicção do órgão julgador da demanda.”11

Licitude das provas 

Consideram-se ilícitas as provas obtidas por meios que ferem do devido processo legal. A 
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LVI, veda expressamente as provas obtidas por 
meios ilícitos como forma de tutela ao princípio da legalidade e para proteção da dignidade do 
processo. 

11 SCHIAVI, Mauro. Provas no Processo do Trabalho. 6. ed. rev. ampl. São Paulo. LTr, 2018. p. 15.
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A proibição Constitucional da produção de provas obtidas por meios ilícitos é direito 
fundamental não só para assegurar os direitos fundamentais do cidadão, mas também para 
garantia do devido processo legal e dignidade do processo. Vale ressaltar que a ilicitude da 
prova pode caracterizar-se como ilicitude formal (quando violar regras de direito processual) e 
ilicitude material (quando violar regra de direito material).12

A disciplina das provas ilícitas é prevista no ordenamento brasileiro pelo artigo 157 do CPP, que 
se aplica ao processo do trabalho por força do artigo 769 da CLT. 

Artigo 157 do CPP
Art. 157.  São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as 
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas consti-
tucionais ou legais.                     
§  1o   São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo 
quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou 
quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente 
das primeiras.                   
§ 2o  Considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os 
trâmites típicos e de praxe, próprios da investigação ou instrução crimi-
nal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova.              
§ 3o   Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada 
inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes 
acompanhar o incidente.

Qual é o efeito da decretação da ilicitude da prova? 

As provas reputadas ilícitas devem ser consideradas nulas, serão desentranhadas do processo 
e não podem ser utilizadas como meio de convencimento do magistrado. 

Ok. Mas então uma prova ilícita nunca poderá ser utilizada no processo?

NÃO. A doutrina ensina que o princípio da proibição de prova ilícita vem sendo mitigado no 
ordenamento jurídico pátrio.

Carlos Henrique Bezerra Leite aduz que esta mitigação decorre do princípio da proporcionali-
dade (ou razoabilidade), segundo o qual a ilicitude da prova deve ser observada no caso con-
creto.13

12 SCHIAVI, 2018. p. 146.

13 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Manual de processo do trabalho. 4.ed. São Paulo: LTr, 2019. p. 301-302
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No mesmo sentido, Mauro Schiavi14 postula acerca das teorias sobre utilização da prova ilícita 
no processo. São elas:

I) Vedação total – proibição da utilização de provas ilícitas em qualquer caso. 
II) Permissiva – sob a ótica dos “fins justificam os meios”, haveria admissão em todos 
os casos. 
III) Proporcionalidade (ou ponderação) – cabe ao juiz realizar valorar, no caso con-
creto, acerca da ponderação dos princípios. O magistrado deve se valer de critérios de 
necessidade, adequação e proporcionalidade para saber se deve ocorrer esta pon-
deração e para inferir qual será o princípio violado em detrimento do outro. 

Qual foi a decisão no caso concreto?

No caso em voga, a Segunda Turma do TST decidiu sobre a licitude das provas de maneira 
distinta. 

De acordo com o TST, considera-se como meio de prova ilícito a obtenção de e-mails da 
diretoria da empresa sem autorização judicial, posto que configurada a quebra de sigilo de 
correspondência. 

Por outro lado, a Segunda Turma do TST admitiu o uso de gravações dentro do veículo que em-
pregadores de empresa de segurança privada utilizavam para exercer atividades externas como 
meio de prova justificadora da justa causa. A corte considerou lícita a instalação de câmera de 
vídeo dentro do veículo em que os reclamantes trabalhavam. 

Obtenção de e-mails de conta do empregado

Depreende-se da ementa15 publicada que Segunda Turma do TST declarou a ilicitude das pro-
vas sob o fundamento da quebra do sigilo de correspondência (garantido constitucionalmen-
te), haja vista que o acesso aos e-mail do empregado foram obtidos de forma anônima e sem 
prévia autorização judicial.   

Gravação de vídeo dentro do veículo dos empregados

De outro modo, de acordo com a ementa16 publicada, o mesmo órgão julgador declarou a licitu-
de das provas obtidas neste caso sob o fundamento de que não havia outro meio de produzir 
as provas no caso concreto que não pelo monitoramento por vídeo, GPS, ou outro dispositivo 
de segurança. 

14 SCHIAVI, 2018. p. 151.

15 O material foi feito com base na ementa pois ainda não havia, até o momento da produção deste material, libera-
ção de acesso ao acórdão no site do TST.

16 Idem.
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A segunda turma do TST entendeu que o direito a intimidade e privacidade do empregado, de 
um lado, e o poder diretivo do empregador, do outro, não são direitos absolutos. Por esta razão, 
tendo em vista que as provas não poderiam ter sido obtidas de outra forma, utilizando-se da 
teoria da proporcionalidade, ponderou os princípios no caso concreto e admitiu a utilização 
das provas.  

No caso concreto, a narrativa fática ainda expõe que um dos recorrentes sabia da existência 
das câmeras de monitoramento, de modo que ele e o outro recorrente, acompanhados de um 
terceiro não identificado, fizeram uma varredura no veículo em busca dos equipamentos de 
segurança.
 
Como foi veiculado no informativo?

Obtenção de e-mails da diretoria da empresa. Ausência de autorização judicial. Quebra de sigilo 
configurado. Prova ilegítima. Impossibilidade de utilização. 
Instalação de câmera de vídeo dentro do veículo em que os reclamantes trabalhavam. 
Monitoramento da conduta dos empregados. Utilização das gravações para fins de prova de 
falta grave. Possibilidade. 
I – PETIÇÃO DE WILDSON DAMACENA E OUTRO. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS. E-MAILS. 
PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO SIGILO DE CORRESPONDÊNCIA. O 
acesso ao conteúdo de e-mails da diretoria da empresa, obtido de forma anônima, sem prévia 
autorização judicial, configura quebra do sigilo de correspondência, garantia assegurada 
pela Constituição Federal e pela legislação de regência. Trata-se, a toda evidência, de prova 
contaminada, ilegítima e ilegal, impossível de ser usada para a formação do convencimento 
do Julgador. Não se conhece dos documentos juntados, impondo-se o desentranhamento dos 
mesmos dos autos. (...) 
3 - VÍDEO MONITORAMENTO. VEÍCULO DA EMPRESA. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. PROVA LÍCITA. No 
caso, a reclamada, empresa de segurança privada, instalou câmera de vídeo no veículo onde 
os requeridos trabalhavam, a fim de verificar a conduta dos mesmos durante atividades exter-
nas. A controvérsia diz respeito a licitude da prova obtida mediante a gravação do ambiente de 
trabalho. É sabido que a intimidade e a privacidade das pessoas não constituem direitos abso-
lutos, podendo sofrer restrições, como, por exemplo, quando presentes os requisitos exigidos 
pela Constituição (art. 5º, XII). Da mesma forma, o poder diretivo e fiscalizador do empregador 
não são absolutos, pois nosso ordenamento jurídico veda condutas que agridam a privacida-
de, a intimidade e a dignidade dos trabalhadores. Segundo a Corte de origem, por se tratar de 
empresa de segurança patrimonial, a prova dos fatos ocorridos dentro do veículo da reclamada 
durante as atividades externas não poderia ser obtida por outros meios que não o monitora-
mento por vídeo, GPS e outros dispositivos de segurança, razão pela qual admitiu a utilização 
das gravações ambientais feitas. Do quadro-fático retratado no acórdão do Tribunal Regional, 
extrai-se que um dos recorrentes (Sr. Gilberto) estava ciente do sistema de monitoramento da 
frota. E que, não obstante, ele e o outro recorrente (Sr. Wildson), acompanhados de um terceiro 
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não identificado, fizeram varredura no veículo em busca dos equipamentos de segurança. Nes-
se cenário, não se vislumbra ilegalidade na decisão recorrida que admitiu a utilização do vídeo 
de monitoramento realizado dentro do veículo de propriedade da empresa, pois demonstrada 
a indispensabilidade da medida para fins de prova da falta grave praticada pelos recorrentes.” 
Recurso de revista não conhecido. (TST-ARR-44900-19.2012.5.17.0012, 2ª Turma, rel. Min. Delaí-
de Miranda Arantes, julgado em 22.5.2019)

3ª TURMA TST

Terceirização. Banco. Call center. Atividade-fim. Licitude da terceirização em todas as 
etapas do processo produtivo. Entendimento consagrado do STF.

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas 
jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a 
responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
(TST. 3ª Turma. RR-1169-88.2011.5.03.0014, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 
22.05.2019, Informativo TST nº 196).

Qual foi o caso analisado pelo TST?

O TST analisou pedido de reconhecimento de vínculo de emprego em razão da terceirização das 
atividades-fim (call center) de um banco e de uma empresa de telecomunicações. 

O que é terceirização?

Segundo lição de Gustavo Filipe Barbosa Garcia, a terceirização “pode ser entendida como a 
transferência de certas atividades da empresa tomadora (ou contratante) a empresas presta-
doras de serviços especializados”17. Sob outra perspectiva, Vólia Bomfim Cassar conceitua o 
instituto como “a relação trilateral formada entre trabalhador, intermediador de mão de obra 
(empregador aparente, formal ou dissimulado) e o tomador de serviços (empregador real ou 
natural), caracterizada pela não coincidência do empregador real ou formal”18.

Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017), o conceito de “terceirização” passou a cons-
tar expressamente no ordenamento jurídico pátrio. Nos termos do artigo 4º-A da Lei nº 6.019, de 
1974 (redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017), “considera-se prestação de serviços a terceiros 
a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, inclusive 
sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviços que possua 
capacidade econômica compatível com a sua execução”.

17 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização. 2. ed. Juspodivm: Salvador, 2017, p. 13.

18 CASSAR, 2018, p. 470.
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Na terceirização, há uma relação triangular. Entre a empresa tomadora e a prestadora, há uma 
relação jurídica de natureza civil (ou econômica) e entre a prestadora de serviços e o trabalha-
dor, uma relação jurídica de natureza trabalhista. O vínculo de emprego, veja-se, é formado 
entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços. 

Ok. E o que o TST entendeu no caso?

Corroborou o anteriormente decidido pelo Tribunal Regional do Trabalho, no sentido de que 
a terceirização se deu de forma lícita¸ confirmou que não é cabível o vínculo empregatício 
diretamente com os tomadores de serviços.

Como assim? O entendimento do TST não era de que a terceirização de atividade-fim era 
irregular?

Calma! Vamos analisar o histórico da regulamentação da terceirização no Brasil?

Desde meados da década de 1990, intensificou-se o fenômeno da terceirização de atividades 
empresariais, com o objetivo de incremento da eficiência e de redução de custos. Diante da 
realidade econômica, na ausência de legislação a respeito (com exceções pontuais, para 
algumas atividades específicas, como a de vigilância armada), o Tribunal Superior do Trabalho 
passou a regular o instituto por meio de sua jurisprudência.

Em primeiro lugar, foi editada a Súmula 256 do TST. O enunciado considerava ilegal, com exce-
ção dos casos de trabalho temporário e dos serviços de vigilância, a contratação de trabalha-
dores por empresa interposta, formando-se vínculo empregatício diretamente com o tomador 
de serviços.

Não atendendo aos anseios e à realidade econômica nacional, a súmula foi cancelada em 2003 
e deu lugar à Súmula 331 do TST:

Súmula 331 do TST
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE 
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 nº 6.019, de 03.01.1974).
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 servi-
ços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, 
bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do toma-
dor, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta.
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IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empre-
gador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços 
quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação pro-
cessual e conste também do título executivo judicial.
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respon-
dem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidencia-
da a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, 
de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obriga-
ções contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A 
aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obri-
gações 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.

 
Observa-se que, ao contrário da predecessora, a Súmula 331 do TST passou a admitir a terceiri-
zação nos setores privados e públicos. Para tanto, porém, dever-se-ia observar dois requisitos: 
(a) atividade-meio ou acessória da tomadora de serviços (ou seja, não poderia haver terceiri-
zação da atividade principal); e (b) ausência de pessoalidade e subordinação (isto é, quem con-
trata, remunera e dirige o trabalho do empregado é a prestadora de serviços, não a tomadora).

A ausência de uma legislação que normatizasse, de forma geral, a terceirização perdurou até a 
Lei nº 13.429, de 2017.

Em 31 de março de 2017, foi promulgada a Lei nº 13.429, de 2017, que modificou a Lei nº 6.019, 
de 1974, passando a positivar a terceirização, independentemente da atividade econômica 
desenvolvida, no ordenamento jurídico brasileiro.

A Lei nº 13.429, de 2017, conceituava a empresa prestadora de serviços a terceiros como “a 
pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar à contratante serviços determinados 
e específicos”. Observe-se que a legislação foi omissa ao não esclarecer se a terceirização 
poderia abranger toda e qualquer atividade da empresa contratante, o que, por um tempo, 
gerou acalorados debates na doutrina e na jurisprudência trabalhistas e, consequentemente, 
insegurança jurídica.

Com o objetivo de colocar fim às discussões a respeito da possibilidade ou não de terceirização 
da atividade-fim, em 14 de julho de 2017, editou-se a Lei nº 13.467, de 2017, prevendo, 
expressamente, a viabilidade de terceirização de qualquer das atividades empresariais, 
inclusive a principal, à pessoa jurídica de direito privado.
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Artigo 4º-A da Lei nº 6.019, de 1974
Art. 4o-A.  Considera-se prestação de serviços a terceiros a transferência 
feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades, in-
clusive sua atividade principal, à pessoa jurídica de direito privado pres-
tadora de serviços que possua capacidade econômica compatível com a 
sua execução (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).

Artigo 5º-A da Lei nº 6.019, de 1974
Art. 5o-A.  Contratante é a pessoa física ou jurídica que celebra contrato 
com empresa de prestação de serviços relacionados a quaisquer de suas 
atividades, inclusive sua atividade principal (Redação dada pela Lei nº 
13.467, de 2017).

Desse modo, entendemos que o item III da Súmula 331 do TST encontra-se superado pela nova 
normatização19

Conquanto, após a Reforma Trabalhista, seja viável a terceirização da atividade-fim, remanes-
ceu incólume a necessidade de inexistência de pessoalidade e de subordinação entre traba-
lhador e empresa tomadora de serviços para que a terceirização seja considerada lícita. 

Com efeito, a legislação consagrou a terceirização como uma relação triangular.  Reforçou-se 
que o vínculo de emprego é formado entre o trabalhador e a empresa prestadora de serviços. 
Logo, é a empresa prestadora que irá dirigir e coordenar a prestação de serviços, exercendo 
o poder de direção característico do empregador (artigo 4º-A, §1º, da Lei nº 6.019, de 1974, 
incluído pela Lei nº 13.429, de 2017). 

Em compensação, a Lei nº 13.467, de 2017, passou a condicionar a licitude da terceirização 
a outro requisito: a capacidade econômica da empresa prestadora de serviços, conforme se 
dessume do conceito presente no artigo 4º-A da Lei nº 6.019, de 1974.  Os parâmetros para aferir 
a capacidade econômica da prestadora de serviços encontram-se no artigo 4º-B, inciso III, da 
Lei nº 6.074, de 1974.

Dessa forma, segundo Henrique Correia, a terceirização lícita, sob a égide da Lei nº 13.467, de 
2017, depende de apenas dois requisitos: (a) ausência de pessoalidade e subordinação (isto 
é, quem contrata, remunera e dirige o trabalho do empregado é a prestadora de serviços, não 
a tomadora); e (b) capacidade econômica da empresa prestadora de serviços (na forma do 
artigo 4º-C, inciso III, da Lei nº 6.019, de 1974)20

19 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Reforma Trabalhista. 3. ed. Juspodivm: Salvador, 2018, p. 393.

20 Adotou-se, aqui, o posicionamento de Henrique Correia (CORREIA, Henrique. Terceirização na Atividade-Fim: Julga-
mento do STF de 30/08/2018. Disponível em: <http://ostrabalhistas.com.br/terceirizacao-na-atividade-fim-julgamento-do-
-stf-de30082018/>. Acesso em: 13 jan. 2019).
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Tudo bem. Mas essas regras seriam aplicáveis apenas nas relações jurídicas posteriores às 
alterações legislativas...

A princípio, sim. Ocorre que, em 30 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, 
julgou a ADPF nº 34 e o Recurso Extraordinário nº 958.252, fixando a seguinte tese: 

É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho 
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social 
das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da 
empresa contratante [STF. Plenário. ADPF 324/DF, Rel. Min. Roberto Bar-
roso; RE 958252/MG, Rel. Min. Luiz Fux, em 29 e 30.08.2018 (repercussão 
geral), Informativo STF nº 913].

Além de corroborar a constitucionalidade das alterações efetuadas pela Reforma Trabalhista, 
o STF rechaçou a interpretação classicamente dada ao instituto pelo TST, em sua Súmula 331, 
considerando-a inconstitucional. É dizer, o entendimento do STF, possibilitando a terceirização 
em toda e qualquer atividade da empresa (inclusiva na atividade-fim) aplica-se também aos 
casos ocorridos antes da vigência das Leis nº 13.419 e nº 13.467, de 2017.

CUIDADO! A decisão proferida na ADPF nº 324 e no Recurso Extraordinário nº 958.252 não tem 
o condão de afetar as decisões já transitadas em julgado proferidas pela Justiça do Trabalho. 

O que o TST fez, então, foi simplesmente adequar sua jurisprudência ao posicionamento 
consagrado pelo STF.

Críticas doutrinárias

Embora o STF tenha considerado que a terceirização, por si só, não ocasiona a precarização 
dos direitos trabalhistas, poderá gerar mais empregos no Brasil e está amparada na livre 
iniciativa e na livre concorrência, a decisão não passou incólume pela doutrina trabalhista. 
Gustavo Filipe Barbosa Garcia, por exemplo, entende que, além da precarização dos direitos 
trabalhistas, a terceirização ilimitada acaba produzindo fragmentação social dos trabalhadores 
e enfraquecimento do movimento sindical.21

21 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Terceirização Ilimitada: Desarticulação Social e Enfraquecimento da Atuação 
Coletiva dos Trabalhadores. Disponível em: <http://genjurid ico.com.br/2018/11/08/terceirizacao-ilimitada-desarticulacao-
-socialenfraquecimento daatuacao-coletiva-dos-trabalhadores/>. Acesso em 14.01.2019.
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Em caso de inadimplência das verbas trabalhistas, ao menos há alguma responsabilidade do 
tomador de serviços?

SIM! Em regra, não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores, ou sócios das 
empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante 
(artigo 4º, §1º, da Lei nº 6.019, de 1974, incluído pela Lei nº 13.429, de 2017).

Em caso de terceirização lícita (ou seja, de acordo com os preceitos legais), no entanto, a 
empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes 
ao período em que ocorrer a prestação de serviços (artigo 5º-A, §5º, da Lei nº 6.019, de 1974). 

Veja-se que a responsabilização é objetiva, impositiva e automática, decorrendo de comando 
legal. Não é preciso perquirir se houve culpa da tomadora de serviços na escolha da prestadora 
de serviços ou na fiscalização do contrato celebrado. 

Reputa-se necessário, porém, que a empresa tomadora de serviços tenha participado da 
relação processual e conste do título executivo judicial. É o que se extrai da Súmula 331, item 
IV, do TST: 

Súmula 331, IV, do TST
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.   

Inclusive, segundo entendimento do TST, a não inclusão do tomador de serviços no polo passivo 
da reclamatória trabalhista gera a preclusão do direito do trabalhador, não sendo possível 
a propositura de nova ação com esse fim (TST, SDI-I, E-RR-231/2006-011-09.1, rel. Min. Luiz 
Philippe Vieira de Melo).

Em relação à abrangência da responsabilização, conforme o item VI da Súmula 331 do TST, 
“a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação referentes ao período da prestação laboral”. Deste enunciado extraem-se 
duas conclusões importantes: (a) a responsabilização abrange todas as verbas decorrentes 
da condenação, isto é, de natureza salarial ou indenizatória; e (b) a responsabilização fica 
limitada ao respectivo período em que o tomador aproveitou da mão-de-obra do trabalhador 
terceirizado.

Por outro lado, na hipótese de terceirização ilícita (isto é, em que há inobservância dos 
requisitos legais), o contrato de terceirização deverá ser reputado nulo, com fulcro no princípio 
da primazia da realidade e no artigo 9º da CLT, e deverá ser declarado o vínculo de emprego 
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direto entre o trabalhador e a empresa tomadora de serviços. Ademais, em razão da fraude 
trabalhista, tomadora e prestadora de serviços responderão solidariamente pelos prejuízos 
causados ao empregado (artigos 187 e 942 do Código Civil).

Como foi veiculado no informativo?

RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO ANTERIORMENTE À LEI 13.015/14. TERCEIRIZAÇÃO DE 
SERVIÇOS. ATIVIDADE-FIM. BANCO E EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
DIRETAMENTE COM OS TOMADORES DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO AO 
ENTENDIMENTO CONSAGRADO PELO C. STF - TEMAS 725 E 739 DE REPERCUSSÃO GERAL NO C. STF 
- ADPF 324, RE 958.252 E ARE 791.932. 1. Há muito prevaleceu no âmbito desta Corte Superior o 
entendimento de que é ilícita a terceirização de serviços especializados, ligados à atividade-fim 
do tomador dos serviços, identificada no objeto social do contrato social das empresas envolvidas. 
Nessa linha de argumentação, entendia-se que a contratação de trabalhadores por empresa 
interposta seria ilegal, formando-se o vínculo empregatício diretamente entre o empregado 
contratado e a empresa tomadora dos serviços. Inteligência da Súmula nº 331 do c. TST.  2. 
Revisitando posicionamento consagrado pelo c. TST, em 30/8/2018, a Suprema Corte, nos autos 
da ADPF 324/DF e do RE 958.252, submetido à sistemática da repercussão geral – Tema nº 725 –, 
tendo em conta os princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 170) e da livre concorrência 
(art. 170, IV), a dignidade da pessoa humana (art. 1º), os direitos trabalhistas assegurados pela 
Constituição Federal (art. 7º), o direito de acesso do trabalhador à previdência social, à proteção 
à saúde e à segurança no trabalho, declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 331, I, do c. 
TST, reconhecendo a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, seja meio 
ou fim.  Ao examinar o Tema nº 725 da Tabela de Repercussão Geral, no RE nº 958.252, fixou a 
seguinte tese jurídica: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho 
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, 
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. Na mesma oportunidade, ao 
julgar a ADPF nº 324, firmou a seguinte tese, com efeito vinculante para todo o Poder Judiciário: 
“1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação 
de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à 
contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder 
subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações 
previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 3. A jurisprudência então caminhava no 
sentido de que a previsão do art. 94, II, da Lei 9.472/97, segundo o qual, “no cumprimento de 
seus deveres, a concessionária poderá, observadas as condições e limites estabelecidos pela 
Agência: (...) contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares ao serviço, bem como a implementação de projetos associados”, não se traduzia 
em autorização para a contratação pela tomadora dos serviços de trabalhadores para exercer 
tarefas ligadas à sua atividade-fim, sob pena de caracterização de terceirização ilícita de mão-de-
obra.  4. Em 11.10.2018, entretanto, o c. STF, examinando o Tema nº 739 da Tabela de Repercussão 
Geral – possibilidade de recusa de aplicação do art. 94, II, da Lei 9.472/1997, em razão dos termos 
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da Súmula 331/TST, sem observância da regra de reserva de plenário -, nos autos do ARE nº 791.932, 
fixou a seguinte tese: “É nula a decisão de órgão fracionário que se recusa a aplicar o art. 94, II, 
da Lei 9.472/1997, sem observar a cláusula de reserva de Plenário (CF, art. 97), observado o artigo 
949 do CPC.”  5. Em suma, o c. STF reconheceu a legalidade irrestrita da terceirização de serviços, 
podendo a contratação de trabalhadores se dar de forma direta ou por empresa interposta e 
para exercer indiscriminadamente atividades ligadas à área fim ou meio das empresas, não se 
configurando em tais circunstâncias relação de emprego entre a contratante e o empregado da 
contratada, remanescendo, contudo, a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços no 
caso de descumprimento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa contratada, bem 
como pelas obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993, além de firmar que 
é plenamente possível a terceirização de atividades precípuas das concessionárias de serviços de 
telecomunicações. 6. Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal Regional concluiu que a terceirização de 
serviços se deu de forma lícita, de modo que não reconheceu o vínculo empregatício diretamente 
com os tomadores de serviços, em total conformidade com a atual jurisprudência do c. STF e 
do c. TST. Óbice da Súmula nº 333 do c. TST e do artigo 896, § 7º, da CLT.  7. Recurso de revista 
não conhecido. (TST-RR-1169-88.2011.5.03.0014, 3ª Turma, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, 
julgado em 22.5.2019)

6ª TURMA TST

A suspensão de desjejum não configura dano moral coletivo. 

A suspensão de desjejum, em que pese representar inquestionável conduta antijurídica, 
não se apresenta com gravidade o bastante que possa configurar dano moral coletivo.
(TST. 6ª Turma. ARR-166-39.2015.5.17.0121, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, julgado em 
22.05.2019, Informativo TST nº 196).

Qual foi o caso analisado pelo TST?

O TST foi instado a decidir se a suspensão do fornecimento de desjejum (café da manhã) aos 
empregados da ré, em desrespeito ao direito adquirido daqueles trabalhadores que já usu-
fruíam do benefício, resulta em dano moral coletivo. 

Princípio da condição mais benéfica e princípio da inalterabilidade contratual lesiva.

Para melhor compreensão do tema, interessante realizar breve reflexão sobre tais princípios. 

De acordo com a lição de Henrique Correia, o princípio da condição mais benéfica “assegura 
ao empregado as vantagens conquistadas durante o contrato de trabalho, conforme previsto no 
art. 468 da CLT. Diante disso, essas conquistas não poderão ser alteradas para pior. Exemplo: 
empregador fornece, todos os meses, uma cesta básica ao empregado. Diante disso não po-
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derá, simplesmente, cessar o fornecimento, pois o trabalhador já conquistou esse direito com 
base no princípio da condição mais benéfica.” (grifo nosso)22

Para o mesmo autor, o princípio da inalterabilidade contratual lesiva determina que no “Direito 
do Trabalho, é vedada qualquer alteração contratual que seja lesiva ao empregado, mesmo se 
houver consentimento deste (artigo 468, caput, da CLT). Assim, conforme previsto no art. 2° da 
CLT, os riscos do empreendimento são suportados exclusivamente pelo empregador, não sendo 
permitido a ele dividir os prejuízos com seus trabalhadores.” (grifo nosso)23

Portanto, na esteira do art. 468 da CLT, para que a alteração contratual seja válida, faz-
se necessária a observância de dois requisitos cumulativos, sob pena de nulidade: (a) 
consentimento do empregado; e (b) inexistência de prejuízos diretos (redução de salário) ou 
indiretos (redução de jornada ao horista) ao trabalhador. 

Artigo 468 da CLT
Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas 
condições por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou 
indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente 
desta garantia.

O mesmo raciocínio pode ser aplicado ao tema do desjejum, abordado no julgado ora estuda-
do, pois foi fornecido como benesse pelo empregador e, como tal, consubstancia uma conquis-
ta, um verdadeiro direito subjetivo que se incorporou ao contrato de trabalho e que não pode 
ser retirado, alterado para pior. 

Entendi. Mas qual foi o tema objeto de discussão no julgado?

Em que pese a discussão introduzida acima, o TST teve que decidir se a retirada do desjejum 
resulta em dano moral coletivo. 

Dano moral coletivo?

Veja o julgado relativo à ação civil pública da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais.

Qual foi a decisão do TST?

A 6ª Turma do TST decidiu que a “suspensão de desjejum, direito de natureza contratual a ser 
respeitado quanto aos empregados contratados anteriormente, em que pese representar 

22 CORREIA, Henrique. Direito do Trabalho para concursos de Analista do TRT e MPU. 10. ed. Salvador: Juspodivm, 
2017, p. 63.

23 CORREIA, 2017, p. 65.
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inquestionável conduta antijurídica, não se apresenta com gravidade o bastante que possa 
configurar dano moral coletivo.” 

Verberou, ainda, que “dano moral coletivo não se configura pelo mero descumprimento de 
norma imperativa, de modo a demandar a existência de efetiva lesão ao patrimônio imaterial 
da coletividade, situação não configurada nos autos.”

Ou seja, a turma do TST entendeu que a retirada do desjejum é antijurídica, contudo, não 
possui gravidade o bastante para caracterizar dano moral coletivo, pois não causa lesão efetiva 
ao patrimônio imaterial de toda a coletividade. 

Ainda, consoante razões de decidir, “não cabe perquirir acerca da lesão subjetiva a cada um 
dos componentes da coletividade ou mesmo da verificação de um sentimento social de indig-
nação, desapreço ou repulsa, mas da gravidade da violação infligida à ordem jurídica, mor-
mente às normas que têm por finalidade a tutela dos direitos mínimos assegurados aos tra-
balhadores, em atenção aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do 
equilíbrio entre os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.”

Sob estes fundamentos, a 6ª Turma do TST reformou o acórdão do TRT para excluir a condenação 
ao pagamento de reparação por danos morais coletivos. 

Como foi veiculado no informativo?

Fornecimento de desjejum. Supressão. Dano moral coletivo. Não configuração. 
(...) DANO MORAL COLETIVO. SUPRESSÃO DO FORNECIMENTO DE DESJEJUM. 1 – A controvérsia 
entre as partes relaciona-se a definir se a suspensão do fornecimento de desjejum aos empre-
gados da ré, em desrespeito ao direito adquirido daqueles trabalhadores que já usufruíam do 
benefício, resulta em dano moral coletivo. 2 - A ofensa a direitos transindividuais, que enseja a 
indenização por danos morais coletivos é a lesão à ordem jurídica, patrimônio jurídico de toda 
a coletividade. Assim, não cabe perquirir acerca da lesão subjetiva a cada um dos componentes 
da coletividade ou mesmo da verificação de um sentimento social de indignação, desapreço 
ou repulsa, mas da gravidade da violação infligida à ordem jurídica, mormente às normas que 
têm por finalidade a tutela dos direitos mínimos assegurados aos trabalhadores, em atenção 
aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do equilíbrio entre os valores 
sociais do trabalho e da livre iniciativa. 3 - Na espécie, o Tribunal de origem, com fulcro nas 
provas produzidas, concluiu que a conduta da demandada de não fornecer desjejum a todos os 
empregados a partir de 14/2/2015 configura dano moral coletivo, porquanto gerou repercussão 
nos direitos da coletividade dos empregados atingidos, arbitrando à indenização o valor de R$ 
70.000,00. 4 - A suspensão de desjejum, direito de natureza contratual a ser respeitado quanto 
aos empregados contratados anteriormente, em que pese representar inquestionável conduta 
antijurídica, não se apresenta com gravidade o bastante que possa configurar dano moral co-
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letivo. Com efeito, dano moral coletivo não se configura pelo mero descumprimento de norma 
imperativa, de modo a demandar a existência de efetiva lesão ao patrimônio imaterial da coleti-
vidade, situação não configurada nos autos. Dessa forma, patente a violação dos arts. 186 e 927 
do Código Civil diante da condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por dano 
moral coletivo. 5 – Recurso de revista conhecido e provido. (TST-ARR-166-39.2015.5.17.0121, 6ª 
Turma, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, julgado em 22.5.2019) 

8ª TURMA TST

Terceirização. Atividade-fim. Pedido de renúncia da ação formulado pela reclamante 
apenas quanto à reclamada prestadora dos serviços. Litisconsórcio passivo necessário 

unitário entre as reclamadas (tomadora e prestadora dos serviços).  Vedação à 
interpretação ampliativa da renúncia. Impossibilidade de homologação.

Não é possível a homologação de pedido de renúncia de ação formulado pela reclamante 
apenas quanto à reclamada prestadora de serviços, com prosseguimento da execução 
em face do segundo reclamado, pois na pretensão relativa à licitude da terceirização há 
litisconsórcio unitário e a renúncia deve ser interpretada restritivamente.
(TST. 8ª Turma. RR-357-35.2015.5.05.0019, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 22.05.2019, 
Informativo TST nº 196).

O que aconteceu no caso?

A parte formulou pedido de renúncia em face de apenas uma das reclamadas (prestadora de 
serviços) para que execução prosseguisse contra a segunda reclamada.

O juiz é obrigado a reconhecer e homologar esse pedido?

NÃO! A Min. Dora Maria Costa entendeu que não é possível a homologação do pedido de renún-
cia de ação relativa à licitude da terceirização quando formulado pela reclamante apenas quan-
to à reclamada prestadora de serviços, com prosseguimento da execução em face do segundo 
reclamado. 

Mas sob qual fundamento?

Para o TST a pretensão relativa à licitude da terceirização há litisconsórcio unitário e a renúncia 
deve ser interpretada restritivamente, conforme artigo 114 do Código Civil.
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Como assim?

Na forma do artigo 116 do CPC, o litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação 
jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Assim, a homologação da renúncia ao direito material, no caso, aproveitaria a todos os litiscon-
sortes da ação. 

Ocorre que a reclamante formulou o pedido apenas em relação à primeira reclamada (tomadora 
de serviços).

Como a renúncia deve ser interpretada estritamente, não há como fazer exegese ampliativa 
para concluir que o pleito se estenderia, também, à segunda reclamada!

Como foi veiculado no informativo?

B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELA PRIMEIRA RECLAMADA, ATENTO BRASIL. 1. QUESTÃO 
PRELIMINAR: PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO EM RELAÇÃO À 
PRIMEIRA RECLAMADA (ATENTO BRASIL) APRESENTADO PELA RECLAMANTE. IMPOSSIBILIDADE 
DE HOMOLOGAÇÃO. NATUREZA DA RELAÇÃO CONTROVERTIDA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO 
UNITÁRIO. VEDAÇÃO À INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA RENÚNCIA. 1.1. Trata-se de pedido de 
renúncia formulado pela reclamante ao direito em que se funda a ação exclusivamente em 
relação à primeira reclamada, Atento Brasil, ora recorrente, com a consequente perda do objeto 
do recurso e baixa imediata dos autos para o prosseguimento da execução contra o segundo 
reclamado. 1.2. Considerando que a pretensão gira em torno de um direito disponível, seria 
imperativa a mera homologação do pedido formulado pela reclamante de renúncia ao direito 
em que se funda a ação. 1.3. Contudo, a natureza da relação jurídica controvertida evidencia a 
existência de litisconsórcio necessário unitário entre os reclamados, de modo que a homologação 
da renúncia ao direito material em que se funda a ação aproveitaria a todos os litisconsortes, 
porquanto a decisão proferida nos autos deve ser uniforme em relação às referidas partes. 1.4. 
Dessa forma, considerando que o pedido de renúncia foi direcionado apenas à primeira reclamada 
e sendo vedada a interpretação ampliativa da renúncia, por força do art. 114 do Código Civil, 
fica inviabilizada a homologação do pedido de renúncia formulado pela reclamante. Pedido não 
homologado. (TST-RR-357-35.2015.5.05.0019, 8ª Turma, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 
22.5.2019).
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Terceirização. Instituição financeira. Call center. Atividade-fim. 
Licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo. 
Entendimento consagrado pelo STF em sede de repercussão geral.

É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas 
distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, razão pela qual, a 
liberdade de contratar é conciliável com a terceirização, mormente diante da ausência de 
legislação que impeça as empresas de contratarem mão de obra, bem como da inexistência 
de dispositivo legal que defina o que é atividade fim e/ou atividade meio. 
Entretanto, não obstante a licitude da terceirização em todas as etapas do processo pro-
dutivo, seja meio ou fim, por certo que na hipótese de descumprimento das obrigações 
trabalhistas por parte da empresa contratada, a empresa tomadora dos serviços será res-
ponsabilizada de forma subsidiária pelo pagamento da remuneração e das demais verbas 
trabalhistas devidas, sendo certo, ainda, que a conclusão do Supremo Tribunal Federal de 
licitude da terceirização não impede que eventuais abusos decorrentes da referida tercei-
rização sejam apreciados e decididos pelo Poder Judiciário, de modo a garantir os direitos 
trabalhistas dos trabalhadores terceirizados, pois o remate da licitude da terceirização não 
pode resultar na precarização das relações de trabalho, tampouco na desproteção do tra-
balhador. 
(TST. 8ª Turma. RR-357-35.2015.5.05.0019, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 22.05.2019, 
Informativo TST nº 196).

Remetemos o aluno aos comentários do julgado da 3ª Turma do TST para estudo da terceiriza-
ção.
 
Como foi veiculado no informativo?

2. LICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF 324 
E RE 958252. REPERCUSSÃO GERAL. 2.1. O Supremo Tribunal Federal, no último dia 30/8/2018, ao 
julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 324 e o Recurso Extraordinário 
n° 958252, com repercussão geral reconhecida, decidiu que é lícita a terceirização em todas as eta-
pas do processo produtivo, seja meio ou fim. 2.2. A tese de repercussão geral aprovada no recurso 
extraordinário foi a de que “é licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho 
entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, 
mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2.3. Como se observa, nos mol-
des do entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, é licita a terceirização ou qualquer 
outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do ob-
jeto social das empresas envolvidas, razão pela qual, a liberdade de contratar é conciliável com 
a terceirização, mormente diante da ausência de legislação que impeça as empresas de contra-
tarem mão de obra, bem como da inexistência de dispositivo legal que defina o que é atividade 
fim e/ou atividade meio. 2.4. Logo, e em face dos princípios constitucionais da livre iniciativa (CF, 
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art. 170) e da livre concorrência (CF, art. 170, IV), tem-se por lícita qualquer forma de terceirização, 
sobretudo porque a terceirização aquece o mercado de trabalho e gera maior produtividade. 2.5. 
Entretanto, não obstante a licitude da terceirização em todas as etapas do processo produtivo, 
seja meio ou fim, por certo que na hipótese de descumprimento das obrigações trabalhistas por 
parte da empresa contratada, a empresa tomadora dos serviços será responsabilizada de forma 
subsidiária pelo pagamento da remuneração e das demais verbas trabalhistas devidas, sendo 
certo, ainda, que a conclusão do Supremo Tribunal Federal de licitude da terceirização não im-
pede que eventuais abusos decorrentes da referida terceirização sejam apreciados e decididos 
pelo Poder Judiciário, de modo a garantir os direitos trabalhistas dos trabalhadores terceiriza-
dos, pois o remate da licitude da terceirização não pode resultar na precarização das relações 
de trabalho, tampouco na desproteção do trabalhador. Recurso de revista conhecido e provido. 
(TST-RR-357-35.2015.5.05.0019, 8ª Turma, rel. Min. Dora Maria da Costa, julgado em 22.5.2019)


