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INFORMATIVO Nº 199
TST - COMENTADO

Período: 11 a 24 de junho de 2019

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
 

Adicional de periculosidade. Devido. Médica radiologista. 
Exposição à radiação ionizante. Portaria nº 518/2003 do Ministério do Trabalho. 

Orientação Jurisprudencial nº 345 da SBDI-I. 

Médica contratada para trabalhar no setor de radiologia do hospital tem direito ao adicional 
de periculosidade, ainda que adentrasse apenas de forma eventual nas salas de irradiação 
(OJ 345 da SBDI-I). 
(TST. SBDI-I. E-ED-EDRR-61400-27.2006.5.05.0006, Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, 
julgado em 13.06.2019, Informativo nº 199 do TST).

Adicional de periculosidade - rápida revisão.

O adicional de periculosidade possui base normativa nos artigos 7º, XXIII, da CF/88 bem como 
nos artigos 193, 194 e 195 da CLT. Ademais, importante enfatizar as Súmulas 191, 364, 447 e 453 
do TST e as OJ’s 345 e 385 da SBDI-I do TST.

Destaca-se, também, que há cinco hipóteses de atividades perigosas presentes na lei: (a) labor 
em contato com inflamáveis (artigo 193, I, da CLT); (b) labor em contato com explosivos (artigo 
193, I, da CLT); (c) eletricitários (artigo 193, I, da CLT); (d) exposição a roubo ou outras espécies 
de violência física (artigo 193, II, da CLT); e (e) serviços em motocicletas - “motoboy” (artigo 193, 
§ 4º da CLT).

O valor será de 30% (trinta por cento) sobre o salário base (sem os acréscimos resultantes de 
gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa), consoante artigo 193, § 1º, da 
CLT. Quanto ao tema, aliás, recomenda-se a leitura da Súmula 191 do TST no que diz respeito 
especialmente aos eletricitários, de conteúdo autoexplicativo. 

Por fim, relembre-se que, para fazer jus ao recebimento do adicional de periculosidade, é 
necessária a cumulação de dois requisitos: (a) comprovação da existência de atividade perigosa 
mediante perícia (artigo 195 da CLT); e (b) a atividade perigosa deve constar da NR 16 do MTE.

Feita essa breve revisão, vamos verticalizar o estudo no caso julgado pelo TST?

O que aconteceu?

A SBDI-I do TST foi instada a decidir se uma médica contratada para trabalhar no setor de 
radiologia do hospital tem direito ao adicional de periculosidade. 
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Mas o trabalho com radiação ionizante ou substâncias radioativas não está previsto como 
atividade perigosa pela lei...

De fato, atividades ligadas ao labor com radiação ionizante ou substâncias radioativas não estão 
previstas em lei em sentido estrito como perigosas. 

Em que pese tal constatação, o TST por meio da OJ 345 da SBDI-I, entende que o empregado 
que trabalha com substância radioativa faz jus ao adicional de periculosidade. Nesse sentido:

345. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. RADIAÇÃO IONIZANTE OU SUBSTÂNCIA 
RADIOATIVA. DEVIDO (DJ 22.06.2005)
A exposição do empregado à radiação ionizante ou à substância radioativa enseja a 
percepção do adicional de periculosidade, pois a regulamentação ministerial (Portarias 
do Ministério do Trabalho nºs 3.393, de 17.12.1987, e 518, de 07.04.2003), ao reputar 
perigosa a atividade, reveste-se de plena eficácia, porquanto expedida por força de 
delegação legislativa contida no art. 200, “caput”, e inciso VI, da CLT. No período de 
12.12.2002 a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o 
empregado faz jus ao adicional de insalubridade.

A fundamentação para tal veredito reside na exegese ampliativa do artigo 200, caput e inciso VI, 
da CLT, por meio da qual se possibilita que o Ministério do Trabalho indique outras atividades 
perigosas, além daquelas previstas em lei (inflamáveis, explosivos, eletricitário, roubo/violên-
cia e “motoboy”).  Vide:

CLT
Art. 200 - Cabe ao Ministério do Trabalho estabelecer disposições complementares às 
normas de que trata este Capítulo, tendo em vista as peculiaridades de cada atividade ou 
setor de trabalho, especialmente sobre:       
(...)
VI - proteção do trabalhador exposto a substâncias químicas nocivas, radiações ionizan-
tes e não ionizantes, ruídos, vibrações e trepidações ou pressões anormais ao ambiente 
de trabalho, com especificação das medidas cabíveis para eliminação ou atenuação des-
ses efeitos limites máximos quanto ao tempo de exposição, à intensidade da ação ou de 
seus efeitos sobre o organismo do trabalhador, exames médicos obrigatórios, limites de 
idade controle permanente dos locais de trabalho e das demais exigências que se façam 
necessárias;    

E foi o que fez o Ministério do Trabalho nas Portarias 3393/87 e 518/2003, por meio das quais 
previu que o labor com radiações ionizantes ou substâncias radioativas é considerado atividade 
perigosa. 
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Assim, caso demonstrada por meio de perícia (artigo 195 da CLT) que o trabalhador tem contato 
com essas substâncias, fará jus ao adicional de periculosidade. 

Importante salientar a ressalva constante da OJ no sentido de que no período de 12.12.2002 
a 06.04.2003, enquanto vigeu a Portaria nº 496 do Ministério do Trabalho, o empregado não 
faz jus ao adicional de periculosidade, mas sim ao de insalubridade. Isso porque esta era a 
interpretação dada pelo MTE à época, situação jurídica consolidada que merece ser respeitada, 
por segurança jurídica. 

Afinal, qual foi a decisão?

No caso, a SBDI-I do TST aplicou a sua OJ 345 e decidiu que médica contratada para trabalhar 
no setor de radiologia do hospital tem direito ao adicional de periculosidade, ainda que aden-
trasse apenas de forma eventual nas salas de irradiação.

Sublinhe-se que consta da ementa que “não há níveis seguros de exposição à radiação, de 
modo que qualquer contato do trabalhador com raios ionizantes é potencialmente prejudicial à 
saúde”, de tal modo que a médica faz jus ao adicional de periculosidade “ainda que adentrasse 
apenas de forma eventual nas salas de irradiação”.

O que é importante lembrar?

Que médica contratada para trabalhar no setor de radiologia do hospital tem direito ao adicional 
de periculosidade, ainda que adentrasse apenas de forma eventual nas salas de irradiação, pois 
não há níveis seguros de exposição à radiação (OJ 345 da SBDI-I).

A decisão foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Guilherme Augusto Caputo Bastos e Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi.

(Bônus) - IRR nº 1325-18.2012.5.04.0013- Aparelho  MÓVEL de raio-x.

A SBDI-I do TST decidiu, no bojo do Incidente de Recurso de Revista Repetitivo nº 1325-
18.2012.5.04.0013, que “Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem 
operar o equipamento MÓVEL de raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, 
nas áreas de seu uso.”

Tal decisão foi veiculada no Informativo nº 200 do TST, o qual também será comentado aqui 
pelo Cliquet Trabalhista, mas já adiantamos que, ao que nos parece, salvo melhor juízo, não 
existe conflito em relação à decisão analisada no presente julgado. 
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Isso porque, a decisão do IRR (Info 200 TST) diz respeito a equipamento MÓVEL de raios-x, 
situação específica que não foi trazida de modo expresso na ementa ora analisada (Info 199 
TST).

Para fins de concurso, importante ter em mente as duas posições e estar atento para os detalhes 
da questão cobrada.

TST. SBDI-I. E-ED-
EDRR-61400-27.2006.5.05.0006, Rel. Min. 
José Roberto Freire Pimenta, julgado em 

13.06.2019, Informativo nº 199 do TST.

TST. SBDI-I. IRR-1325-18.2012.5.04.0013, 
rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 

red. p/ acórdão Min. Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, julgado em 01.08.2019, 

Informativo nº 200 do TST.

Médica contratada para trabalhar no setor de 
radiologia do hospital tem direito ao adicional 
de periculosidade, ainda que adentrasse 
apenas de forma eventual nas salas de 
irradiação (OJ 345 da SBDI-I).

Não é devido o adicional de periculosidade a 
trabalhador que, sem operar o equipamento 
MÓVEL de raios X, permaneça, habitual, 
intermitente ou eventualmente, nas áreas 
de seu uso.

Como foi veiculado no informativo?

Adicional de periculosidade. Devido. Médica radiologista. Exposição à radiação ionizante. 
Portaria nº 518/2003 do Ministério do Trabalho. Orientação Jurisprudencial nº 345 da SBDI-I. 
O Quadro de Atividades e Operações Perigosas, aprovado pela Comissão Nacional de Energia 
Nuclear – CNEN, adotado pela Portaria nº 518/2003 do Ministério do Trabalho, considera 
atividade de risco não apenas aquela que importa a operação direta de equipamentos emissores 
de radiação, como também a simples exposição, ainda que por tempo reduzido. Nos termos da 
referida portaria, não há níveis seguros de exposição à radiação, de modo que qualquer contato 
do trabalhador com raios ionizantes é potencialmente prejudicial à saúde. Assim, ante o risco 
potencial, médica radiologista contratada para trabalhar no setor de radiologia do hospital 
tem direito ao adicional de periculosidade a que se refere a Orientação Jurisprudencial nº 
345 da SBDI-I, ainda que adentrasse apenas de forma eventual nas salas de irradiação. Sob 
esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, por divergência 
jurisprudencial, e, no mérito, negou-lhes provimento, mantendo, portanto, a condenação da 
reclamada ao pagamento de adicional de periculosidade no montante de 30% sobre o salário-
base da autora, com reflexos. Vencidos os Ministros Guilherme Augusto Caputo Bastos e Maria 
Cristina Irigoyen Peduzzi. TST-E-ED-EDRR-61400-27.2006.5.05.0006, SBDI-I, Rel. Min. José 
Roberto Freire Pimenta, 13.6.2019
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SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

Mandado de segurança. Cabimento. Ação coletiva. Determinação de emenda à petição 
inicial, sob pena de indeferimento. Ato teratológico. Exigência de requisitos não previstos 

em lei. Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Não incidência. 

A SBDI-II do TST decidiu que viola direito líquido e certo decisão judicial que determinou 
- em ação coletiva ajuizada por sindicato - que esse emendasse a inicial para identificar 
os setores e os cargos dos substituídos, os locais de trabalho dos substituídos expostos a 
agentes perigosos, quais recebiam adicional de insalubridade e a que agentes insalubres 
estavam submetidos, sob pena de indeferimento. Tal julgado tem nítido caráter teratológico 
e causa prejuízos imediatos ao sindicato autor, o que conduz, excepcionalmente, ao 
afastamento da OJ nº 92 da SBDI-II do TST.
(TST. SBDI-II. RO-155-18.2018.5.12.0000, rel. Min. Luiz José Dezena da Silva, julgado em 
11.06.2019, Informativo TST nº 199).

Mandado de segurança

O mandado de segurança é o remédio constitucional que se destina a proteger direito líquido 
e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegali-
dade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de 
atribuições do Poder Público. É um direito fundamental previstos no artigo 5º, inciso LXIX, da 
Constituição e na Lei no 12.016, de 2009.

Cabimento do mandado de segurança

O artigo 5º da Lei no 12.069, de 2009, prevê hipóteses legais em que não é cabível o mandado 
de segurança: (a) de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, 
independentemente de caução; (b) de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito 
suspensivo; e (c) de decisão transitada em julgado. 

A jurisprudência do TST estabelece algumas hipóteses em que também não é admitido tal 
remédio constitucional: (a) de decisão judicial transitada em julgado (Súmula 33 do TST); (b) 
após o esgotamento de todas as vias recursais existentes (OJ 99 da SDI-II do TST); (c) contra 
decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que com efeito diferido 
(OJ 92 da SDI-II do TST); (d) de antecipação de tutela concedida na sentença (Súmula 414 
do TST); (e) para impugnar despacho que acolhe ou indefere liminar em outro mandado 
de segurança (OJ 140 da SDI-I do TST); (f) para pleitear a desconstituição de penhora, após 
ajuizados os embargos de terceiro (OJ 54 da SDI-I do TST); e (g) contra sentença homologatória 
de adjudicação (OJ 66 da SDI-I do TST).
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Para a hipótese, mais importante é aquela prevista na OJ 92 da SDI-II do TST: não cabe mandado 
de segurança contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda que 
com efeito diferido.

Decisão teratológica - afastamento da OJ 92 da SDI-II do TST.

Em que pese tal regra, a jurisprudência do TST tem entendido que nos casos de decisões 
teratológicas (aquelas que são notoriamente incorretas ou absurdas) que causem prejuízos 
imediatos ao impetrante, a previsão contida na OJ 92 da SDI-II do TST pode ser mitigada. 

Vale dizer, o mandado de segurança será cabível caso o ato coator tenha nítido caráter 
teratológico e cause prejuízos imediatos ao impetrante. 

E foi exatamente esse o tema do caso concreto julgado pelo TST. 

O que aconteceu?

No caso, decisão judicial de primeiro grau determinou - em ação coletiva ajuizada por sindica-
to - que esse emendasse a inicial para identificar os setores e os cargos dos substituídos, os 
locais de trabalho dos substituídos expostos a agentes perigosos, quais recebiam adicional 
de insalubridade e a que agentes insalubres estavam submetidos, sob pena de indeferimento.

Impetrado mandado de segurança contra tal determinação, o Tribunal Regional do Trabalho 
entendeu que o mandamus seria incabível, mormente em razão da aplicação da já citada OJ nº 
92 da SBDI-II do TST (contra decisão judicial passível de reforma mediante recurso próprio, ainda 
que com efeito diferido).

Ocorre que, ao apreciar Recurso ordinário interposto em face de dito acórdão do TRT, a SBDI-
II do TST entendeu que o ato coator (no caso, a decisão que determinou a emenda da inicial 
naqueles termos) tem nítido caráter teratológico e causa prejuízos imediatos ao sindicato autor. 

Por essas razões, citada Orientação Jurisprudencial restou afastada, mostrando-se cabível o 
mandado de segurança. 

Por que a decisão é teratológica? 

Vale mencionar, quanto ao tema de fundo, que o acórdão do TST menciona que a decisão é 
teratológica porque “foram exigidos requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da 
ação coletiva, na qual se postula a condenação da empregadora ao pagamento de adicional de 
insalubridade e periculosidade, quais sejam: a identificação dos substituídos, dos setores da 
empresa sujeitos a condições perigosas, e dos agentes insalubres a que estavam submetidos 
os trabalhadores. Tudo sob pena de indeferimento da petição inicial.”
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Ainda, consigna que, na esteira do artigo 8º, III, da CF/88 (“ao sindicato cabe a defesa dos 
direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas”) “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do 
Trabalho é pacífica no sentido de que é ampla a legitimidade dos sindicatos para atuar como 
substituto processual em defesa de toda a categoria profissional, mediante o ajuizamento de 
ações coletivas, inclusive com relação a direitos individuais homogêneos, sendo dispensada a 
juntada do rol dos substituídos. ”

Nessa senda, a SBDI-II do TST pontua que “se não é possível exigir o rol dos empregados 
substituídos como requisito para o ajuizamento da ação coletiva, também é desnecessária, 
por analogia, a identificação dos reclamantes, a indicação dos respectivos setores de trabalho 
sujeitos a condições perigosas e dos agentes insalubres a que estavam expostos, ou, ainda, a 
informação de se perceberam ou percebem os adicionais pleiteados na ação coletiva. ”

Em verdade, tais elementos podem ser aferidos em momento mais oportuno, qual seja, a fase 
de cumprimento da sentença, quando será delimitado o quantum devido individualmente a 
cada credor. 

Este é o entendimento extraído da aplicação subsidiária dos artigos 95 e 98 do CDC, os quais 
autorizam a condenação genérica nas ações coletivas, com posterior liquidação individualizada 
na fase de cumprimento de sentença:

Código de defesa do Consumidor
“Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a 
responsabilidade do réu pelos danos causados.  

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos legitimados de que trata 
o art. 82, abrangendo as vítimas cujas indenizações já tiveram sido fixadas em sentença 
de liquidação, sem prejuízo do ajuizamento de outras execuções.”

Com base nestes fundamentos (violação aos artigos 8º, III, CF/88, 95 e 98 do CDC, bem como 
imposição dos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e amplo e efetivo acesso à 
justiça), a SBDI-II do TST afastou, excepcionalmente, a aplicação da OJ nº 92 da SBDI-II do TST 
e conheceu do mandado de segurança para derrogar a decisão que determinou a emenda da 
inicial da ação coletiva, pois teratológica, e concedeu, por conseguinte, a segurança em favor 
do sindicato impetrante.

O que é importante lembrar?

Que a SBDI-II do TST decidiu que viola direito líquido e certo decisão judicial que determina - 
em ação coletiva ajuizada por sindicato - que esse emende a inicial para identificar os setores e 
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os cargos dos substituídos, os locais de trabalho dos substituídos expostos a agentes perigosos, 
quais recebiam adicional de insalubridade e a que agentes insalubres estavam submetidos, sob 
pena de indeferimento. 

Tal julgado tem nítido caráter teratológico (violação aos artigos 8º, III, CF/88, 95 e 98 do CDC, bem 
como imposição dos princípios da legalidade, razoabilidade, eficiência e amplo e efetivo acesso 
à justiça) e causa prejuízos imediatos ao sindicato autor, o que conduz, excepcionalmente, ao 
afastamento da OJ nº 92 da SBDI-II do TST e à concessão da segurança.

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Mandado de segurança. Cabimento. Ação coletiva. Determinação de emenda à petição 
inicial, sob pena de indeferimento. Ato teratológico. Exigência de requisitos não previstos em 
lei. Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II. Não incidência. Cabe mandado de segurança 
contra decisão que nos autos de ação coletiva determinou a emenda da petição inicial, sob 
pena de indeferimento, para que fossem identificados os setores e os cargos dos substituídos, 
os locais de trabalho dos substituídos expostos a agentes perigosos, quais recebiam adicional 
de insalubridade e a que agentes insalubres estavam submetidos. Trata-se de ato de nítido 
caráter teratológico, que causou prejuízos imediatos ao sindicato impetrante, pois exigidos 
requisitos não previstos em lei para o ajuizamento da ação coletiva, em flagrante desrespeito 
ao art. 8º, III, da CF (ampla legitimidade sindical) e aos arts. 95 e 98 do CDC, os quais autorizam 
a condenação genérica nas ações coletivas, com posterior liquidação individualizada na fase de 
cumprimento da sentença. Assim, faz-se necessário afastar, de forma excepcional, a aplicação da 
Orientação Jurisprudencial nº 92 da SBDI-II para permitir o manejo imediato do writ e assegurar 
ao impetrante o direito ao prosseguimento da ação coletiva na forma como proposta. Sob esse 
entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, deu-
lhes provimento para conceder a segurança, cassar a ordem de emenda à inicial e determinar o 
prosseguimento do feito. TST-RO-155-18.2018.5.12.0000, SBDI-II, rel. Min. Luiz José Dezena da 
Silva, 11.6.2019
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A decisão que determina o ressarcimento de despesas médicas em pagamentos mensais 
múltiplos do salário mínimo viola a Constituição.

Viola o art. 7º, IV, da CF (vedação à vinculação ao salário mínimo) a decisão que utiliza 
múltiplos do salário mínimo como parâmetro a ser adotado em liquidação de sentença no 
que tange à indenização pelos danos emergentes ligados ao acompanhamento médico a 
que submetida a trabalhadora incapacitada para o trabalho em decorrência de acidente 
do trabalho.
O índice adequado para correção dos valores é o IPCA-E.
(TST. SBDI-II. RO 21683-38.2015.5.04.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 
18.06.2019, Informativo TST nº 199).

Responsabilidade civil do empregador

O empregador que causar dano a trabalhador tem a obrigação de repará-lo. Em caso de dano 
material (atinge diretamente o patrimônio econômico do ofendido), há obrigação de reparação 
dos danos emergentes (montante que o empregado efetivamente perdeu) e os lucros cessantes 
(diminuição potencial do patrimônio do empregado, pois deixará de obter ganhos).

Essa obrigação de reparação encontra assento constitucional no artigo 7º, inciso XXVIII, que 
prevê como direito fundamental social dos trabalhadores urbanos e rurais o seguro contra 
acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está 
obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa.

E o qual o caso analisado pelo TST?

Uma empregada sofreu um acidente de trabalho e acabou incapacitada para o trabalho. Em um 
primeiro momento, a decisão judicial fixou a obrigação de a empregadora ressarcir a trabalhadora 
pelas despesas médicas efetuadas em decorrência do evento, mas fixou pagamentos mensais 
em múltiplos do salário mínimo. Essa decisão foi impugnada pela empregadora em ação 
rescisória, sob fundamento de que violaria o artigo 7º, inciso IV, da Constituição.

Mas o que diz esse dispositivo?

O artigo 7º, inciso IV, da Constituição assegura como direito social dos trabalhadores urbanos 
e rurais o salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim.
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Qual o posicionamento da SDI-II do TST sobre a questão? Há violação à norma?

SIM! Para o TST, viola o artigo 7º, inciso IV, da Constituição a decisão que utiliza múltiplos do 
salário mínimo como parâmetro a ser adotado em liquidação de sentença no que tange à 
indenização pelos danos emergentes ligados ao acompanhamento médico a que submetida 
a trabalhadora incapacitada para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho (TST. 
SBDI-II. RO 21683-38.2015.5.04.0000, rel. Min. Maria Helena Mallmann, julgado em 18.06.2019, 
Informativo TST nº 199).

Mas NUNCA se pode utilizar o salário mínimo para fixação de indenizações?

Na decisão, o TST consignou que a vedação à vinculação ao salário mínimo tem sido afastada 
pelo STF apenas nas obrigações com conteúdo salarial ou alimentar, hipótese diversa 
da constatada nos autos, pois o valor pago mensalmente não tem por objetivo substituir os 
rendimentos da vítima, mas apenas ressarci-la das despesas médicas perenes e futuras.

No caso, o salário mínimo poderia ser utilizado apenas como parâmetro inicial da indenização, 
mas não como fator de correção.

E qual o índice adequado para correção da indenização?

O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial).

A decisão foi unânime?

NÃO! No mérito, foram vencidos os Ministros Alexandre Agra Belmonte, Douglas Alencar 
Rodrigues e Luiz José Dezena da Silva.

Como foi veiculado no informativo?

Ação rescisória. Indenização por danos emergentes. Ressarcimento de despesas médicas. 
Pagamentos mensais fixados em múltiplos de salário mínimo. Violação do art. 7º, IV, da CF. 
Configuração.
Viola o art. 7º, IV, da CF a decisão que utiliza múltiplos do salário mínimo como parâmetro a ser 
adotado em liquidação de sentença no que tange à indenização pelos danos emergentes ligados 
ao acompanhamento médico a que submetida a trabalhadora incapacitada para o trabalho 
em decorrência de acidente do trabalho. A vedação à vinculação ao salário mínimo tem sido 
afastada pelo STF apenas nas obrigações com conteúdo salarial ou alimentar, hipótese diversa 
da constatada nos autos, pois o valor pago mensalmente não tem por objetivo substituir os 
rendimentos da vítima, mas apenas ressarci-la das despesas médicas perenes e futuras. No 
caso, o salário mínimo poderia ser utilizado apenas como parâmetro inicial da indenização, mas 
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não como fator de correção. Sob esses fundamentos, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do 
recurso ordinário interposto pela ré e, no mérito, por maioria, vencidos os Ministros Douglas 
Alencar Rodrigues e Luiz José Dezena da Silva, deu-lhe parcial provimento para, não obstante 
manter a desconstituição do acórdão rescindendo no tocante à indenização mensal relativa 
a danos emergentes relacionados a despesas médicas, por violação do art. 7º, IV, da CF, em 
juízo rescisório, por maioria, vencidos os Ministros Alexandre Agra Belmonte, Douglas Alencar 
Rodrigues e Luiz José Dezena da Silva, negar provimento aos recursos ordinários interpostos 
por ambas as partes na reclamatória para manter inalterada a sentença no particular, inclusive 
em relação à manutenção do plano de saúde e ao pagamento da quantia de R$ 500,00 por 
mês a título de ressarcimento das despesas médicas, a qual deve ser corrigida anualmente com 
base na variação do IPCA-E. TST-RO-21683-38.2015.5.04.0000, SBDI-II, rel. Min. Maria Helena 
Mallmann, 18.6.2019

Acórdão prolatado em julgamento de incidente de recurso repetitivo não constitui prova 
nova para fins de possibilitar corte rescisório.

Acórdão prolatado em julgamento de incidente de recurso repetitivo não constitui prova 
apta a deflagrar o corte rescisório calcado no art. 966, VII, do CPC de 2015 (obtenção de 
prova nova), pois referido julgado não se destina à demonstração de um fato ocorrido na 
relação jurídica controvertida no processo matriz, mas apenas explicita entendimento 
uniforme e vinculante do TST sobre a controvérsia jurídica.
(TST. SBDI-II. AgR-AR 1000450-71.2018.5.00.0000, rel. Min. Delaíde Mirande Arantes, julgado 
em 18.06.2019, Informativo TST nº 199).

Ação rescisória: breve revisão

A ação rescisória é “ação autônoma de impugnação”, que tem por objetivos a desconstituição 
de decisão judicial transitada em julgado e, eventualmente, o rejulgamento da causa. Ela não 
é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial. 
A ação rescisória pressupõe a coisa julgada, contrariamente ao recurso, que impede o trânsito 
em julgado e mantém o estado de litispendência ou de pendência do processo”. Os vícios 
de rescindilidade estão enumerados nos artigos 966, 525, §5°, 535, §8° e 658 do CPC1 e são, 
aplicáveis ao Processo do Trabalho por força do artigo 836 da CLT.

O prazo para intentar a ação rescisória é de 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última 
decisão proferida no processo. Prorroga-se, porém, até o primeiro dia útil, imediatamente 
subsequente, o prazo decadencial para ajuizamento de ação rescisória quando expira em férias 
forenses, feriados, finais de semana ou em dia em que não houver expediente forense (Súmula 
100, itens I e IX, do TST).

1  DIDIER, Freddie; CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões 
Judiciais e Processos nos Tribunais. Bahia: Juspodivm, 2016. v. 3. p. 421-422.
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A competência para julgamento da ação rescisória é: (a) do TRT, para rescindir as próprias 
decisões e as decisões das varas do trabalho a ele vinculadas; e (b) do TST, para rescindir seus 
próprios julgamentos. 

A legitimidade para propositura da ação rescisória está prevista no artigo 967 do CPC. Em caso 
de litisconsórcio na ação originária, atenta-se para o fato de que será facultativo, caso ativo, e 
necessário, se passivo (Súmula 406 do TST). 

É importante destacar que o depósito prévio, pressuposto da ação rescisória, no processo do 
trabalho, é de 20% (vinte por cento), por força do artigo 836 da CLT, disposição específica que 
afasta o previsto no artigo 968, inciso II, do CPC.

Qual o caso analisado pelo TST?

Uma parte propôs ação rescisória contra decisão do TST, alegando a existência de “prova nova” 
apta a assegurar-lhe pronunciamento favorável, conforme hipótese do artigo 966, inciso VII, do 
CPC: um acórdão prolatado em julgamento de incidente de recurso repetitivo.

Primeiro: o que diz o artigo 966, inciso VII, do CPC?

O artigo 966, inciso VII, do CPC possibilita que a decisão de mérito, transitada em julgado, 
seja rescindida quando obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova 
cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar 
pronunciamento favorável.

Ok. O que o TST entende por prova nova para fins de aplicação desse artigo?

Sob a vigência do CPC de 2015 (art. 966, inciso VII), para efeito de ação rescisória, considera-se 
prova nova a cronologicamente velha, já existente ao tempo do trânsito em julgado da decisão 
rescindenda, mas ignorada pelo interessado ou de impossível utilização, à época, no processo 
(Súmula 402 do TST).

Mas qual foi o entendimento do TST? É possível a utilização de acórdão prolatado em julgamento 
de incidente de recurso repetitivo para rescindir outra decisão?

NÃO! Para o TST, o acórdão prolatado em julgamento de incidente de recurso repetitivo não 
constitui prova apta a deflagrar o corte rescisório calcado no artigo 966, inciso VII, do CPC de 
2015 (TST. SBDI-II. AgR-AR 1000450-71.2018.5.00.0000, rel. Min. Delaíde Mirande Arantes, julgado 
em 18.06.2019, Informativo TST nº 199).
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Qual o fundamento evocado pelo TST?

Em primeiro lugar, o acórdão prolatado em julgamento de incidente de recurso repetitivo não 
se destina à demonstração de um fato ocorrido na relação jurídica controvertida no processo 
matriz, mas apenas explicita entendimento uniforme e vinculante do TST sobre a controvérsia 
jurídica. 

Além disso, como vimos acima, a prova nova deve ser cronologicamente velha, o que o não 
ocorreu no caso em apreço, pois o acórdão invocado foi publicado após a decisão rescindenda.

A decisão foi unânime?

SIM! A decisão foi unânime!

Como foi veiculado no informativo?

Ação rescisória. Art. 966, VII, do CPC de 2015. Acordão prolatado em julgamento de recurso de 
revista repetitivo. Publicação posterior à decisão rescindenda. Ausência de demonstração de fato 
ocorrido na relação jurídica controvertida no processo matriz. Prova nova. Não configuração. 
Acórdão prolatado em julgamento de incidente de recurso repetitivo não constitui prova apta 
a deflagrar o corte rescisório calcado no art. 966, VII, do CPC de 2015, pois referido julgado não 
se destina à demonstração de um fato ocorrido na relação jurídica controvertida no processo 
matriz, mas apenas explicita entendimento uniforme e vinculante do TST sobre a controvérsia 
jurídica. Ademais, a prova nova deve ser cronologicamente velha, o que o não ocorreu no 
caso em apreço, pois o acórdão invocado foi publicado após a decisão rescindenda. Assim, 
ausente a probabilidade do direito, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do agravo regimental 
e, no mérito, negou-lhe provimento para manter a decisão monocrática que indeferira o 
pedido de tutela provisória de urgência formulado nos autos da ação rescisória. TST-AgR-
AR-1000450-71.2018.5.00.0000, SBDI-II, rel. Min. Delaíde Miranda Arantes, 18.6.2019

Acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em recurso 
de revista não é passível de rescisão.

Acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista não é 
passível de rescisão, nos termos do art. 966, § 2º, do CPC de 2015, porque, ao se limitar à 
investigação do preenchimento dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, não 
impede a propositura de nova ação, nem a admissibilidade do recurso correspondente.
Ao direcionar a ação rescisória para decisão do agravo de instrumento a parte configura o 
chamado “erro de alvo”.
(TST. SBDI-II. AgR-AR 10000871-61.2018.5.00.0000, rel. Min. Delaíde Alves Mirante Arantes, 
julgado em 18.06.2019, Informativo TST nº 199).
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Qual o caso analisado pelo TST?

Uma parte interpôs agravo regimental contra decisão monocrática que reconheceu a 
incompetência do Tribunal Superior do Trabalho para apreciar originariamente a ação rescisória, 
proposta por ela contra acórdão proferido por Turma do TST que negou provimento a agravo de 
instrumento em recurso de revista.

Qual a finalidade do agravo de instrumento no processo do trabalho?

O agravo de instrumento “é uma modalidade recursal restrita no processo do trabalho, vez que 
é destinado tão somente a destrancar o recurso não processado no juízo a quo. Noutras pala-
vras, é o recurso que visa a impugnar a decisão negativa do primeiro juízo de admissibilidade 
do recurso”2. Se dado provimento ao agravo de instrumento, o recurso principal é analisado; se 
é negado provimento, não. 

A decisão judicial que nega provimento ao agravo de instrumento é de mérito?

NÃO! Isso porque ela se limite à apreciação da admissibilidade do recurso denegado na 
origem. A parte, ainda que vencedora no agravo de instrumento, não possuirá título judicial que 
lhe confira o bem da vida litigioso, o que somente poderá ser alcançado com o êxito no apelo 
cujo seguimento fora denegado pela Corte a quo.

Mas somente decisões de mérito podem ser objeto de ação rescisória?

Em regra, somente decisões de mérito transitada em julgada são passíveis de desconstituição 
por ação rescisória. Ocorre que uma das inovações do CPC de 2015 foi a possibilidade de propor 
ação rescisória contra as decisões transitadas em julgada que, embora não sejam de mérito, 
impeçam a nova propositura da demanda ou a admissibilidade do recurso correspondente. 

Entendi, então a decisão que analisa o agravo de instrumento é passível de corte rescisório, 
mesmo não sendo de mérito?
 
NÃO! Para o TST, o acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista 
não é passível de rescisão, nos termos do art. 966, § 2º, do CPC de 2015, porque, ao se limitar 
à investigação do preenchimento dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, não 
impede a propositura de nova ação, nem a admissibilidade do recurso correspondente (TST. 
SBDI-II. AgR-AR 10000871-61.2018.5.00.0000, rel. Min. Delaíde Alves Mirante Arantes, julgado em 
18.06.2019, Informativo TST nº 199).

2  MIESSA. Élisson. Processo do Trabalho. 5. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 965.
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Então a parte tem que se conformar com essa decisão? Não pode oferecer ação rescisória contra 
elas?

É cabível, sim, a ação rescisória, mas as alegações de vícios rescisórios devem ser direcionadas 
contra a última decisão de mérito proferida na causa. O corte rescisório dirigido a acórdão que 
nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista caracteriza-se como “erro de 
alvo” (CUIDADO com essa expressão, porque pode aparecer na sua prova!).

A decisão foi unânime?

SIM! A decisão foi unânime.

Como foi veiculado no informativo?

Ação rescisória. Acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista. 
Art. 966, § 2º, do CPC de 2015. Não incidência. Erro de alvo. Configuração. 
Acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista não é passível de 
rescisão, nos termos do art. 966, § 2º, do CPC de 2015, porque, ao se limitar à investigação do 
preenchimento dos pressupostos intrínsecos do recurso de revista, não impede a propositura 
de nova ação, nem a admissibilidade do recurso correspondente. Desse modo, o corte rescisório 
dirigido a acórdão que nega provimento a agravo de instrumento em recurso de revista 
caracteriza-se como erro de alvo, devendo as alegações de vícios rescisórios referentes ao mérito 
do processo matriz serem direcionadas contra a última decisão de mérito proferida na causa, o 
que impõe a emenda da petição inicial e a adequação do objeto da ação rescisória (art. 968, § 5º e 
6º, do CPC de 2015). Na hipótese, a petição inicial pretende discutir o critério de cálculo adotado 
na complementação de aposentadoria, e a decisão passível de corte rescisório com fulcro nessa 
causa de pedir é o acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, órgão julgador competente para 
apreciar a ação rescisória. Sob esse entendimento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do 
agravo regimental e, no mérito, negou-lhe provimento para manter decisão monocrática que 
declarara a incompetência do TST para apreciar originalmente a ação rescisória e determinara 
a intimação do autor para emendar a petição inicial e adequar o objeto da referida ação. TST-
AgR-AR-1000871-61.2018.5.00.0000, SBDI-II, rel. Min. Delaíde Alves Miranda Arantes, 18.6.2019
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DECISÕES DE TURMAS DO TST CITADAS NO INFORMATIVO

3ª TURMA TST

Prescrição quinquenal. Termo inicial. “(...) recurso de revista. processo sob a 
égide da lei 13.015/2014 e anterior à lei 13.467/2017. 

prescrição quinquenal. termo inicial.

O marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança de ajuste verbal 
supostamente celebrado entre as partes é o momento da explícita recusa do reclamado ao 
cumprimento do suposto pactuado.
(TST. 3ª Turma. RR-112-56.2016.5.23.0126, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado, julgado em 
12.06.2019, Informativo nº 199 do TST). 

Prescrição - breve revisão

A prescrição é a perda de uma pretensão, decorrente da inércia prolongada do credor. No 
Direito do Trabalho, segundo o inciso XXIX do artigo 7º e artigo 11 da CLT, o trabalhador urbano 
ou rural possui, após o rompimento do contrato de trabalho, 2 (dois) anos para ajuizar a ação 
(prescrição bienal ou extintiva), para cobrar as verbas trabalhistas incorretamente pagas dos 
últimos 5 (cinco) anos (prescrição quinquenal). 

Em outras palavras, o trabalhador possui dois anos para ingressar em Juízo e, a partir da data 
de ajuizamento da reclamatória, poderá pleitear as verbas e os direitos trabalhistas relativos 
aos últimos cinco anos (Súmula 308 do TST). 

É importante consignar que são imprescritíveis as reclamatórias com pedido meramente 
declaratório, como, por exemplo, para anotação da CTPS (CLT, art. 11, §1º). 

O que aconteceu no caso concreto?

Imagine a seguinte situação.

No ano de 1994, José foi contratado por Thyago com a promessa verbal de pagamento de uma 
participação no percentual de 15% sobre os resultados de uma Fazenda de corte de gado (era 
condição para a efetivação do alegado ajuste a ocorrência de resultados financeiros do citado 
empreendimento).

Em 1997, José buscou junto a Thyago a formalização da referida promessa, ocasião em que 
ocorreu uma postergação por parte deste. 
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Posteriormente, em julho de 2004, José procurou uma vez mais Thyago para oficializar o acordo 
verbal, momento em que ocorreu a recusa expressa de cumprimento do alegado ajuste verbal.

Ante esse quadro, José ajuizou ação em face de Thyago em 16/01/2006.

O que entendeu o Tribunal Regional do Trabalho?

Diante desse cenário, o Tribunal Regional do Trabalho decidiu que o marco inicial da fluência 
do prazo prescricional para José reclamar o direito alegado foi o ano de 1997. 

Por essa razão, confirmou a incidência da prescrição quinquenal, já que ação teria sido ajuizada 
em 16/01/2006, quase 10 anos após a actio nata (1997), o que fulminaria a pretensão de José. 

Não é demais lembrar que de acordo com o princípio da actio nata o curso do prazo prescricional 
inicia-se com a efetiva lesão ou ameaça ao direito tutelado, ocasião em que nasce a pretensão 
a ser postulada em Juízo. 

Em grau recursal, a 3ª Turma do TST foi instada a decidir qual seria a actio nata, o marco inicial, 
o momento do nascedouro da fluência do prazo prescricional: 1997 ou julho de 2004? 

Qual foi a decisão da 3ª Turma do TST?

Julho de 2004! A turma entendeu que “diante da inexistência de data certa para o cumprimento 
da referida ‘promessa’ verbal” [ já que era condição para a efetivação alegado ajuste a ocorrência 
de resultados financeiros do citado empreendimento], “apenas a partir da explícita recusa do 
Reclamado ao cumprimento do suposto pactuado, ocorrida em julho de 2004, é que se deu o 
ato lesivo, sendo este o momento em que nasceu a pretensão do Autor postulada na presente 
demanda.”

Portanto, não há prescrição, já que a ação foi ajuizada em 16/01/2006, logo, dentro do 
quinquênio constitucional. 

Com base em tais fundamentos, a turma do TST determinou o retorno dos autos ao Juízo da 
Vara do Trabalho de origem para o prosseguimento da análise do mérito, como entender de 
direito. 

O que é importante lembrar?

Que o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança de ajuste verbal 
supostamente celebrado entre as partes é o momento da explícita recusa do reclamado ao 
cumprimento do suposto pactuado.
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A decisão foi unânime?

SIM!

(Bônus) - O tema da prescrição foi afetado pela Reforma Trabalhista? 

SIM! O artigo 11 da CLT sofreu algumas alterações com o advento da Lei nº 13.467, de 2017. A 
principal delas refere-se ao regramento da prescrição total. 

Conforme a Súmula 294 do TST, “tratando-se de ação que envolva pedido de prestações 
sucessivas decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à 
parcela esteja também assegurado por preceito de lei”. 

Desse modo, sob pena de prescrição total da pretensão, o trabalhador terá cinco anos para 
ingressar com a reclamação quando o empregador suprime dele, no curso do contrato de 
trabalho, direito não assegurado por lei. Em outros termos, promovendo o empregador o ato 
lesivo (o chamado “ato único do empregador”) o empregado terá cinco anos para pleitear os 
direitos trabalhistas por ele afetados. Aqui, não há renovação da lesão todos os meses. 

A Reforma Trabalhista ampliou as hipóteses de prescrição total. Com a Lei nº 13.467, de 2017, 
são atingidas pela prescrição total não só os pedidos que envolvam pedido de prestações 
sucessivas decorrentes de alteração, mas também de descumprimento do pactuado (CLT, art. 
11, §2º).  

Súmula 294 do TST Artigo 11, §2º, da CLT 

PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. 
TRABALHADOR URBANO. Tratando-se de ação 
que envolva pedido de prestações sucessivas 
decorrente de alteração do pactuado, a 
prescrição é total, exceto quando o direito 
à parcela esteja também assegurado por 
preceito de lei.

Art. 11. (...) § 2º Tratando-se de pretensão 
que envolva pedido de prestações sucessivas 
decorrente de alteração ou descumprimento 
do pactuado, a prescrição é total, exceto 
quando o direito à parcela esteja também 
assegurado por preceito de lei. 

(Bônus) - A prescrição, no processo do trabalho, pode ser conhecida de ofício? 

Em regra, NÃO! O entendimento do TST sempre foi de que o pronunciamento ex officio da 
prescrição viola o princípio protetivo e, portanto, não seria possível na Justiça do Trabalho 
(AIRR-63300-44.2006.5.01.0301, rel. Min. Alberto Luiz Besciani de Fontan Pereira, j. 13.11.2013). 
Inclusive, no processo trabalhista, não se conhece de prescrição não arguida na instância 
ordinária, isto é, nas Varas do Trabalho ou nos Tribunais Regionais do Trabalho, em razão da 
exigência do prequestionamento (Súmula 153 do TST). 
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Todavia, com o advento da Lei nº 13.467, de 2017, especificamente a declaração da prescrição 
intercorrente pode ser requerida ou declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição (CLT, 
art. 11, §3º).

Como foi veiculado no informativo?

Prescrição quinquenal. Termo inicial. “(...) RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA 
LEI 13.015/2014 E ANTERIOR À LEI 13.467/2017. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. 
Cinge-se a controvérsia acerca do marco inicial para a contagem do prazo prescricional para 
a cobrança de ajuste supostamente celebrado entre as Partes, qual seja, o pagamento de 
participação correspondente a 15% do valor total dos resultados da Fazenda de corte de gado 
localizada no interior do Estado de Mato Grosso. Consoante se infere dos elementos fáticos 
delineados no acórdão, a alegada pactuação de promessa de pagamento de uma participação 
no percentual de 15% sobre os resultados do empreendimento se deu no ano de 1994, ocasião 
em que teve início a formação da fazenda de gado de corte – preparação da terra, abertura 
de estrada de rodagem -, sendo a condição para a efetivação alegado ajuste, a ocorrência de 
resultados financeiros do citado empreendimento. Verifica-se, portanto, a ausência de exatidão 
quanto à data de cumprimento da dita promessa. Consta, ainda, do acórdão recorrido que o 
Reclamante buscou junto ao Réu a formalização da referida promessa em duas ocasiões: em 
1997, quando houve uma postergação por parte do Reclamado e em 2004, ocasião em que 
ocorreu a recusa de cumprimento do alegado ajuste verbal. Nesse cenário, cumpre ressaltar 
que diante da inexistência de data certa para o cumprimento da referida “promessa” verbal, 
a mera exigência pelo Reclamante de torná-la firme e inequívoca não caracteriza, por si só, a 
actio nata. Dessa forma, apenas a partir da explícita recusa do Reclamado ao cumprimento do 
suposto pactuado, ocorrida em julho de 2004, é que se deu o ato lesivo, sendo este o momento 
em que nasceu a pretensão do Autor postulada na presente demanda. Proposta a presente ação 
em 16/01/2006, dentro do quinquênio constitucional, não incide o lapso prescricional. Assim, 
constata-se que a pretensão obreira não se encontra fulminada pela lâmina prescritiva. Recurso 
de revista conhecido e provido.” (TST-RR-112-56.2016.5.23.0126, 3ª Turma, rel. Min. Mauricio 
Godinho Delgado, julgado em 12.6.2019).
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5ª TURMA TST

É ilícita a terceirização quando configurados os requisitos da relação de emprego
diretamente com a tomadora dos serviços.

IMPORTANTE: PROCURADORIAS E MPT!
O STF, ao reconhecer lícita a possibilidade de terceirização das atividades finalísticas ou 
das componentes do “core business” das empresas, não chancelou a fraude advinda da 
assunção pela empresa contratante do poder diretivo inerente à figura do empregador. 
Ainda que o objeto da terceirização da atividade-fim possa ser considerado lícito, quando 
restar evidenciada a existência de onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação 
direta com tomadora de serviços, é possível o reconhecimento do vínculo de emprego com 
esta.
(TST. 5ª Turma. AIRR 1043-96.2012.5.03.0048, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
12.06.2019, Informativo TST nº 199).

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 
prestadoras de serviços especializados”3. 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”4.

Com a Reforma Trabalhista (Lei nº 13.467, de 2017), o conceito de “terceirização” passou a 
constar 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”.

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. 

É lícita a terceirização de atividade-fim?

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

4  CASSAR, 2018, p. 470.
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Em 30 de agosto de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF), 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 Barroso; 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.

O TST vem aplicando esse entendimento em diversos julgados: TST. 3ª Turma. RR-1169-
88.2011.5.03.0014, rel. Min. Alexandre Agra Belmonte, julgado em 22.05.2019, Informativo TST 
nº 196; e 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.

Então “liberou geral”?

O novo entendimento das Cortes Superiores não deve ser interpretado como um “liberou geral”. 

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 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).

E há indicativos disso na jurisprudência?

SIM! Neste julgado, a 5ª Turma do TST entendeu que “o STF, ao reconhecer lícita a possibi-
lidade de terceirização das atividades finalísticas ou das componentes do “core business” 
das empresas, não chancelou a fraude advinda da assunção pela empresa contratante do po-
der diretivo inerente à figura do empregador. Afinal, essa singular situação de fraude não foi 
considerada no julgamento proferido pela excelsa Corte, nem tampouco as Leis 13.429/2017 
e 13.467/2017 impuseram a revogação dos artigos 2º, 3º e 9º, todos da CLT, nos quais, além de 
fixados os conceitos de empregador e empregado, está assentada a nulidade absoluta de todos 
os atos que impeçam a vigência dos dispositivos da legislação social. Em síntese, a possibili-
dade de ampla terceirização, reconhecida pela Excelsa Corte e pelo legislador ordinário, não 
autoriza a fusão das figuras do contratante de serviços terceirizados e da própria empresa de 
prestação desses serviços”.
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Assim, para o TST, ainda que o objeto da terceirização da atividade-fim possa ser considerado 
lícito, quando restar evidenciada a existência de onerosidade, pessoalidade, habitualidade 
e subordinação direta com tomadora de serviços, é possível o reconhecimento do vínculo 
de emprego com esta (TST. 5ª Turma. AIRR 1043-96.2012.5.03.0048, rel. Min. Douglas Alencar 
Rodrigues, julgado em 12.06.2019, Informativo TST nº 199).

A decisão foi unânime?

NÃO! Foi vencido o Min. Emmanoel Pereira. 

Como foi veiculado no informativo?

“AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMANTE. 
NÃO REGIDO PELA LEI 13.015/2014. JULGAMENTO ANTERIOR PELA TURMA. DEVOLUÇÃO DOS 
AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 543-B DO 
CPC/1973 (ART. 1.041, CAPUT, §1º, DO CPC/2015). TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECONHECIMENTO DO 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE COM A EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS. PRESENTES 
OS REQUISITOS DOS ARTS. 2º E 3º DA CLT. SÚMULA 331, I, DO TST. 1. O Tribunal Regional concluiu 
pela ilicitude da terceirização de serviços, ao fundamento de que houve fraude na intermediação 
de mão-de-obra. Consignou que as atividades desenvolvidas pela Reclamante estão inseridas 
na atividade-fim da tomadora de serviços, bem como que restaram comprovados os elementos 
configuradores da relação de emprego. Nesse contexto, a Corte de origem manteve a sentença em 
que reconhecido o vínculo empregatício com a segunda Reclamada (TNL PCS S.A.), com amparo 
na Súmula 331, itens I e III, parte final, do TST. 2. Interposto agravo regimental pela segunda 
Reclamada, em face da decisão em que negado provimento ao agravo de instrumento, este 
Colegiado, nos termos do acórdão às fls. 722/728, negou-lhe provimento, sob o fundamento de que 
o acórdão do Tribunal Regional, no sentido de considerar ilícita a terceirização, encontrava-se em 
consonância com a Súmula 331, I, do TST. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 30/8/2018, 
ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 324 e o Recurso Extraordinário 
958.252, com repercussão geral e efeito vinculante, firmou entendimento no sentido de ser lícita 
a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se estabelecendo relação de 
emprego entre o tomador de serviços e o empregado da empresa prestadora. 4. No caso concreto, 
todavia, ainda que se considere lícito o objeto da terceirização, o fato é que restou evidenciada 
a existência de onerosidade, pessoalidade, habitualidade e subordinação direta capaz de atrair 
o reconhecimento do vínculo de emprego direto com a tomadora, nos termos da Súmula 331, I, 
do TST. De se notar que o STF, ao reconhecer lícita a possibilidade de terceirização das atividades 
finalísticas ou das componentes do “core business” das empresas, não chancelou a fraude advinda 
da assunção pela empresa contratante do poder diretivo inerente à figura do empregador. Afinal, 
essa singular situação de fraude não foi considerada no julgamento proferido pela excelsa Corte, 
nem tampouco as Leis 13.429/2017 e 13.467/2017 impuseram a revogação dos artigos 2º, 3º e 9º, 
todos da CLT, nos quais, além de fixados os conceitos de empregador e empregado, está assentada 
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a nulidade absoluta de todos os atos que impeçam a vigência dos dispositivos da legislação 
social. Em síntese, a possibilidade de ampla terceirização, reconhecida pela Excelsa Corte e pelo 
legislador ordinário, não autoriza a fusão das figuras do contratante de serviços terceirizados e 
da própria empresa de prestação desses serviços. Desse modo, para se alcançar conclusão em 
sentido diverso, seria necessário revolver fatos e provas, o que não é possível ante o óbice de que 
trata a Súmula 126 deste TST. 5. Logo, deve ser mantida a decisão em que negado provimento ao 
agravo de instrumento da segunda Reclamada, sem efetuar o juízo de retratação de que trata 
o art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.041, § 1º, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos 
autos à Vice-Presidência desta Corte, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso 
extraordinário, como entender de direito.” (TST-AIRR-1043-96.2012.5.03.0048, 5ª Turma, rel. Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, julgado 12.6.2019)

Motorista. Transporte de combustível. Imposição de obrigação de não fazer sem lastro 
legal. “(...) Recurso de Revista de Ipiranga Produtos de Petróleo S.A.. Processo regido pela 

Lei 13.015/2014. Ação Civil Pública. Motorista. Capacitação para o transporte de carga 
especial. Carregamento de combustível. Obrigação de não fazer imposta. Vulneração do 

princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF). Caracterização.”

A 5ª turma do TST, no bojo de ação civil pública, decidiu que motoristas devidamente 
capacitados podem realizar a atividade de carregamento de combustível em caminhões-
tanque, observadas as normas e instruções de segurança e saúde do trabalho estabelecidas 
pelo MTE.
(TST. 5ª Turma. ARR-2-25.2010.5.04.0020, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
19.06.2019, Informativo nº 199 do TST).

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

Hipóteses de cabimento da ação civil pública

 O artigo 1º da Lei nº 7.347, de 1985, estabelece, em seu artigo primeiro, que a ação civil pública 
terá por objeto a responsabilização por danos morais e patrimoniais causados ao meio-
ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico, à ordem urbanística, à honra e à dignidade de grupos raciais, étnicos ou religiosos, 
ao patrimônio público e social, a qualquer outro interesse difuso ou coletivo ou por infração à 
ordem econômica.
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Especificamente na Justiça do Trabalho, nos moldes do artigo 83, inciso III, da LC nº 75, de 1993, 
a ação civil pública é cabível para a defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os 
direitos sociais constitucionalmente garantidos.
 
A Justiça do Trabalho tem competência para julgar ações civis públicas?

SIM! A competência funcional para julgamento das ações civis públicas trabalhistas é das Varas 
do Trabalho.
 
Já a competência territorial é objeto da OJ 130 da SDI-II do TST:

 
OJ 130 da SDI-II do TST
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA. LOCAL DO DANO. LEI Nº 7.347/1985, ART. 2º. 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, ART. 93.
I – A competência para a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano.
II – Em caso de dano de abrangência regional, que atinja cidades sujeitas à 
jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a competência será de qualquer das 
varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a Tribunais Regionais do 
Trabalho distintos.
III – Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há competência 
concorrente para a Ação Civil Pública das varas do trabalho das sedes dos Tribunais 
Regionais do Trabalho.
IV – Estará prevento o juízo a que a primeira ação houver sido distribuída.

 
Temos, assim, que a competência territorial para o julgamento da ação civil pública é fixada 
pela extensão do dano, de modo que: (a) dano local: Vara do Trabalho do local do dano; (b) 
dano regional: qualquer das Varas do Trabalho das localidades atingidas, ainda que vinculadas 
a Tribunais Regionais do Trabalho distintos; e (c) dano suprarregional ou nacional: a compe-
tência é concorrente de qualquer uma das Varas do Trabalho das sedes dos Tribunais Regionais 
do Trabalho das áreas atingidas.
 
Uma peculiaridade da competência territorial das ações civis públicas é que é de natureza 
absoluta, “pois não se trata de mera competência territorial, mas sim de competência funcional-
territorial, porquanto o objetivo da lei é de tutelar o interesse público e não meramente 
particular, como ocorre na competência relativa. Portanto, tal competência é inderrogável e 
improrrogável pela vontade das partes”.
 
E a legitimidade? Quem pode propor a ação civil pública?
 
Os legitimados para a propositura da ação civil pública estão enumerados no artigo 5º da Lei 
nº 7.347, de 1985. Dentre eles, destacam-se o Ministério Público do Trabalho e os sindicatos.
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ATENÇÃO 

Como lembra Élisson Miessa, “(...) a doutrina entende que, embora o sindicato seja uma 
modalidade de associação, ele não se submete aos requisitos descritos no item V (...). 
Noutras palavras, o sindicato não tem necessidade de ser constituído há pelo menos 1 ano 
para ter legitimidade, vez que a Constituição Federal conferiu tratamento diferenciado a esta 
entidade, autorizando-a, expressamente, no art. 8º, a representar a categoria. Além disso, a 
finalidade institucional do sindicato é presumida, qual seja tutelar os interesses e direitos 
coletivos e individuais da categoria (CF/88, art. 8º, III)”.

Qual foi o caso analisado pelo TST?

O caso concreto envolve ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em face 
de renomada distribuidora de combustíveis em que se denunciam supostas irregularidades na 
prestação de serviços por motoristas, os quais estariam sendo compelidos a realizar atividade 
de carregamento dos caminhões-tanque, o que violaria as normas de segurança do trabalho. 

O Tribunal Regional do Trabalho “concluiu que o carregamento de material combustível os 
sujeita a riscos adicionais, não inerentes à atividade profissional contratual, em contrariedade 
ao que dispõe a norma fundamental inscrita no art. 7º, XXII, da CF.” Nesses termos, manteve a 
“obrigação de não fazer imposta na origem, quanto à execução da atividade de carregamento 
de combustível pelos próprios motoristas.”

Constituição Federal/1988
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 
melhoria de sua condição social:
XXII - redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança;

Ou seja, tanto o juízo de primeiro grau, quanto o Tribunal Regional, determinaram que os 
motoristas não poderiam realizar a atividade de carregamento de combustível, porque isso 
representava o oferecimento de riscos adicionais ao labor, o que violaria o art. 7º, XXII, da 
CF/88 - o qual determina a redução dos riscos inerentes ao trabalho.

Qual foi a decisão da 5ª turma do TST quanto ao assunto? Manteve a obrigação de não fazer?

NÃO! O órgão fracionário do TST reformou o acórdão regional para afastar a obrigação de não 
fazer imposta na sentença e ratificada pela Corte Regional, julgando, portanto, improcedentes 
os pedidos deduzidos na ação civil pública.
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Ou seja, a 5ª turma do TST determinou que os motoristas podem realizar a atividade de 
carregamento de combustível.

Para tanto, utilizou como fundamentos, em suma: a) que o TRT reconheceu “que o carrega-
mento dos caminhões com combustível, exercitado pelos motoristas, encontrava-se em con-
sonância com as normas e instruções de segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pelo 
Ministério do Trabalho e Emprego – MTE (art. 19 Decreto 96.044/88 c/c o art. 25 da Resolução 
ANTT 3886/2012)”; e b) que a imposição de obrigação de não fazer, no caso concreto, represen-
ta violação ao artigo 5º, II, da CF/88.

No que concerne a este último fundamento, a 5ª Turma do TST entendeu, em síntese, que o 
artigo 7º, XXII, da CF/88 deve ser interpretado de forma completa, vale dizer, a “redução dos 
riscos inerentes ao trabalho” deve ocorrer por meio de “normas de saúde, higiene e segurança”. 
Em outras palavras, a redução dos riscos deve ser implementada conforme as normas editadas 
pelo Poder Público, no exercício do poder de polícia (artigo 21, XXIV, da CF/88). Nesse passo, o 
Poder Judiciário não possui competência político-institucional para dispor sobre a questão. 
Com efeito, o TRT impôs obrigação de não fazer sem lastro normativo, com fulcro na leitura 
fracionada do artigo 7º, XXII, da CF/88 (somente a primeira parte), situação que viola o artigo 5º, 
II, da CF (princípio da legalidade).

Com base nesses fundamentos, a 5ª turma do TST afastou a obrigação de não fazer imposta 
na origem, o que significa que os motoristas podem realizar a atividade de carregamento de 
combustível.

O que é importante lembrar?

Que a 5ª turma do TST, no bojo de ação civil pública, decidiu que motoristas devidamente 
capacitados podem realizar a atividade de carregamento de combustível em caminhões-tanque, 
desde que observadas as normas e instruções de segurança e saúde do trabalho estabelecidas 
pelo MTE. 

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Motorista. Transporte de combustível. Imposição de obrigação de não fazer sem lastro legal. 
“(...) III. RECURSO DE REVISTA DE IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A.. PROCESSO REGI-
DO PELA LEI 13.015/2014. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MOTORISTA. CAPACITAÇÃO PARA O TRANS-
PORTE DE CARGA ESPECIAL. CARREGAMENTO DE COMBUSTÍVEL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 
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IMPOSTA. VULNERAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ART. 5º, II, DA CF). CARACTERIZAÇÃO. 
Caso em que a Corte Regional, embora reconhecendo que o carregamento dos caminhões com 
combustível, realizado pelos motoristas, era executado em consonância com as normas e ins-
truções de segurança e saúde do trabalho, estabelecidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE (art. 19 Decreto 96.044/88 c/c o art. 25 da Resolução ANTT 3886/2012), manteve a senten-
ça em que imposta obrigação de não fazer, ligada ao exercício da referida atividade, com base 
na parte inicial do artigo 7º, XXII, da CF. Tal preceito dispõe que constitui direito dos trabalhado-
res urbanos e rurais a “redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança”. Ao assim decidir, a Corte Regional conferiu autonomia normativa à fração 
descritiva do bem jurídico objeto da tutela constitucional, desconsiderando que o próprio le-
gislador vinculou a realização daquele objetivo às normas de segurança e proteção ao trabalho. 
Em outras palavras, na forma disposta no Texto da Constituição, a redução dos riscos inerentes 
ao trabalho há de ser implementada em conformidade com as normas editadas pelo Poder 
Público, no exercício do poder de polícia assegurado no art. 21, XXIV, da própria Constituição 
Federal. A técnica de interpretação adotada na esfera regional, portanto, acabou impondo a 
ruptura da unidade de sentido do texto normativo, alcançando resultado contrário ao próprio 
procedimento inscrito no dispositivo constitucional. A reserva de conformação administrativa 
constitucionalmente expressamente prevista no art. 7º, XXII, da CF, impede a adoção de vias 
outras para a realização daquele ideal – redução de riscos no ambiente laboral, disso resul-
tando a ausência de competência político-institucional do Poder Judiciário para dispor sobre 
a questão. Consequentemente, ao impor obrigação de não fazer sem lastro legal, fundada na 
leitura fracionada do preceito constitucional (CF, art. 7º XXII), a Corte de origem malferiu o ar-
tigo 5º, II, da Constituição Federal que consagra o princípio da legalidade, autorizando a inter-
venção desta Corte para a adequação cabível. Recurso de revista conhecido e provido.” (TST-
-ARR-2-25.2010.5.04.0020, 5ª Turma, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 19.6.2019)

Caracteriza transcendência econômica o arresto de quantia significativa de entidade 
pública sem que o débito com a prestadora de serviços tenha sido liquidado.

IMPORTANTE: PROCURADORIAS!
Caracteriza transcendência econômica o arresto de quantia significativa de entidade 
pública mediante tutela provisória em caráter antecedente, sem que o débito para com a 
prestadora de serviços tenha sido liquidado.
É impróprio o bloqueio de valor de dívida de ente público para com prestadora de serviços 
(empregadora dos requerentes) sem que tenha havido a prévia liquidação.
(TST. 5ª Turma. RR 568-62.2017.5.10.0019, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 19.06.2019, 
Informativo TST nº 199).
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O que é transcendência?

O recurso de revista é o recurso de natureza extraordinária e de fundamentação vinculada, 
cabível das decisões proferidas em grau de recurso ordinário, em dissídio individual, pelos 
Tribunais Regionais do Trabalho, quando houver divergência jurisprudencial ou violação literal 
de disposição da Constituição ou de lei federal. É previsto nos artigos 896 a 896-C da CLT.

É importante pontuar que, além dos pressupostos genéricos de admissibilidade de qualquer 
recurso trabalhista, a revista depende da presença de dois pressupostos de admissibilidade 
específicos: o prequestionamento e a transcendência.

Para entendermos este julgado, o que nos interessa é a transcendência.

O artigo 896-A da CLT exige que o recurso de revista também apresente transcendência em 
relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica. É, grosso modo, 
uma “repercussão geral trabalhista”.

São indicadores de transcendência, entre outros: (a) econômica: o elevado valor da causa; (b) 
política: o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência sumulada do Tribunal Superior do 
Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal; (c) social: a postulação, por reclamante-recorrente, 
de direito social constitucionalmente assegurado; e (d) jurídica: a existência de questão nova 
em torno da interpretação da legislação trabalhista (CLT, art. 896-A, §1º, acrescido pela Lei nº 
13.467, de 2017).

Com o tempo, iremos ver o que o TST entende caracteriza transcendência ou não.

Qual o caso analisado pelo TST?

Discute-se a possibilidade do arresto de uma quantia significativa da entidade pública, cuja 
destinação era o pagamento de uma prestadora de serviços, empregadora dos requerentes, 
pois a dívida não havia, ainda, sido liquidada (fase da despesa pública, ver abaixo). A decisão foi 
sendo questionada até chegar ao TST, por meio de recurso de revista. 

E o TST entendeu que houve transcendência?

SIM! A 5ª Turma do TST entendeu que restou caracterizada a existência de transcendência 
econômica, uma vez que houve arresto de quantia significativa de entidade pública mediante 
tutela provisória em caráter antecedente, no valor de R$ 4.187.870,57 (quatro milhões, cento e 
oitenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), sem que o débito para 
com a prestadora de serviços tenha sido liquidado (TST. 5ª Turma. RR 568-62.2017.5.10.0019, 
rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 19.06.2019, Informativo TST nº 199).
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E, no mérito, há possibilidade de manter o arresto?

NÃO!  Não obstante o valor retido se origine de crédito da empregadora dos substituídos, é 
certo que também constitui dívida do ente público para com ela, cujo bloqueio representa, para 
este, o seu efetivo pagamento, sem o cumprimento da exigida liquidação. Logo, o bloqueio não 
deve subsistir. 

Explica melhor! Não entendo nada de Direito Financeiro...

A despesa pública “é o conjunto de gastos realizado pelo Poder Público para a consecução de 
suas atividades principais, com o objetivo de financiar as ações do governo, sempre com foco 
na satisfação das necessidades públicas. É, assim, o desembolso realizado pela Estado para 
atender os serviços públicos e os encargos assumidos no interesse geral da sociedade”5.

Sem muito aprofundamento, a realização da despesa pública exige um procedimento que 
engloba, basicamente, três fases: (a) empenho (artigo 58 da Lei nº 4.320, de 1964): ato emanado 
de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não 
de implemento de condição, ou seja, consiste em uma reserva a ser feita no orçamento que 
não poderá mais ser gasta a não ser pelo motivo que a justificou; (b) liquidação (artigo 63 da 
Lei nº 4.320, de 1964): é a verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos 
e documentos comprobatórios do respectivo crédito, isto é, é certificar que o interessado 
cumpriu aquilo que foi pactuado nos seus exatos termos; e (c) pagamento: é o ato pelo qual a 
Administração entrega o numerário devido e recebe a quitação. Segundo o artigo 62 da Lei nº 
4.320, de 1964, o pagamento da despesa só será efetuado após a regular liquidação. 

No julgado analisado, o TST entendeu que o bloqueio do valor devido pela entidade pública à 
empresa terceirizada (empregadora dos requerentes) equipar-se-ia ao pagamento da tomadora 
à prestadora de serviços, o que, como visto acima, depende de prévia liquidação da despesa. 
Como a liquidação ainda não havia ocorrido, decidiu-se que a manutenção do arresto seria 
irregular.

A decisão foi unânime?

NÃO! Foi vencido o Min. Douglas Alencar Rodrigues.

Como foi veiculado no informativo?

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 
13.467/2017. ART. 896-A DA CLT. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA CARACTERIZADA. TUTELA CAUTELAR 
EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. BLOQUEIO DE VALOR EXTRAÍDO DE CRÉDITO DA 
EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PERANTE O ENTE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NO 
5  LEITE. Harrisson. Manual de Direito Financeiro. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 384. 
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ÂMBITO DO TJDFT ACERCA DO VALOR DEVIDO EM FAVOR DA EMPRESA. Caracterizada a existência 
de transcendência econômica, uma vez que houve arresto de quantia significativa de entidade 
pública mediante tutela provisória em caráter antecedente, no valor de R$ 4.187.870,57 (quatro 
milhões, cento e oitenta e sete mil, oitocentos e setenta reais e cinquenta e sete centavos), sem que 
o débito para com a prestadora de serviços tenha sido liquidado, dá-se provimento ao agravo de 
instrumento, por possível ofensa ao art. 62 da Lei nº 4.320/64, para determinar o prosseguimento 
do recurso de revista. Agravo de instrumento provido. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO 
NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 - TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO. 
BLOQUEIO DE VALOR EXTRAÍDO DE CRÉDITO DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PERANTE O 
ENTE PÚBLICO. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA NO ÂMBITO DO TJDFT ACERCA DO VALOR DEVIDO 
EM FAVOR DA EMPRESA. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de bloqueio, mediante tutela 
cautelar antecedente, de crédito devido pelo DETRAN à empresa SEARCH, empregadora dos 
substituídos, na circunstância de estar pendente de julgamento processo, em trâmite no TJDFT, 
para definição exata do referido débito. O Tribunal Regional interpretou o conteúdo do documento, 
em que a recorrente informou a existência de controvérsia acerca da quantificação exata do 
crédito devido em favor da empresa por ela contratada, pendente de julgamento no TJDFT, como 
reconhecimento da dívida no valor em que disponibilizado ao juízo. Tal informação, entretanto, 
não se confunde com o reconhecimento do valor em si, mas apenas da dívida. Com efeito, o art. 62 
da Lei nº 4.320/64 impõe ao ente público que o pagamento de despesa somente se efetue após a 
sua regular liquidação, o que é, justamente, o objeto da ação que tramita no TJDFT. Não obstante 
o valor retido se origine de crédito da empregadora dos substituídos, é certo que também constitui 
dívida do ente público para com ela, cujo bloqueio representa, para este, o seu efetivo pagamento, 
sem o cumprimento da exigida liquidação. Releva notar que, não obstante a tutela cautelar tenha 
sido posteriormente extinta, sem resolução do mérito, o juízo de piso determinou a transferência 
do valor de forma equitativa entre as ações principais individualizadas, aspecto fático que reforça 
a impropriedade da manutenção do bloqueio efetuado. Recurso de revista conhecido e provido.” 
(TST-RR-568-62.2017.5.10.0019, 5ª Turma, rel. Min. Breno Medeiros, julgado em 19.6.2019).

Transporte de valores irregular. dano moral. “(...) 2. acidente de trabalho. empregado da 
empresa reclamada acompanhado por segurança responsável pelo transporte de valores. 

transporte irregular. exposição a situação de risco. dano moral.

A atividade episódica ou habitual de transporte de valores sem a observância das 
respectivas regras legais alusivas (Lei 7.102/83) gera inescusável risco à integridade física 
dos empregados e caracteriza ato ilícito empresarial, o que justifica a responsabilização da 
empresa por eventuais danos morais e materiais (pensionamento).
(TST. 5ª Turma. RR-1523- 26.2015.5.06.0391, rel. Min. Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 
19.6.2019, Informativo nº 199 do TST).
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Danos morais - breve revisão.

“Dano moral corresponde a toda dor psicológica ou física injustamente provocada em uma 
pessoa humana.”

“O dano moral decorrente da violação da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas 
– e sua respectiva indenização reparadora – são situações claramente possíveis de ocorrência 
no âmbito empregatício (por exemplo, procedimento discriminatório, falsa acusação de 
cometimento de crime, tratamento fiscalizatório ou disciplinar degradante ou vexatório, etc.)”
Ademais, na linha do escólio de Vólia Bomfim Cassar, dano moral “é o resultado de uma ação, 
omissão que causa lesão ou magoa bens ou direitos da pessoa, ligados à esfera jurídica do 
sujeito de direito (pessoa física, pessoa jurídica, coletividade etc.). É o que atinge o patrimônio 
ideal da pessoa ou do sujeito de direito. Seu fato gerador é o ato ilícito, abusivo ou quando 
decorrente de uma atividade de risco”

Requisitos para a caracterização dos danos morais 

Para nascer o direito indenizatório, é necessária a presença de três requisitos: (a) conduta 
humana, (b) o dano e (c) o nexo de causalidade. 

A conduta humana é todo ato, ação e comportamento humano, voluntário, positivo (comissivo) 
ou negativo (omissivo). 

O dano traduz a violação a um interesse jurídico moral. O dano para ser indenizável tem que ser 
certo, não podendo ser hipotético. A certeza está na existência do dano, e não na sua intensidade. 

O nexo de causalidade é o liame que une o agente ao dano. 

Importante ressaltar e recomendar a leitura dos seguintes dispositivos acerca do tema:

Constituição Federal

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 
dano material, moral ou à imagem;
X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado 
o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
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Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  
VI - as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de 
trabalho; 

Código Civil
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 
direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou 
pelos bons costumes.
Art. 188. Não constituem atos ilícitos:
I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;
II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover 
perigo iminente.
Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstân-
cias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável 
para a remoção do perigo.
(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado 
a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor 
do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
(...)
Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.
Parágrafo único. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 
poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização.
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua 
indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com 
a do autor do dano.
CLT
DO DANO EXTRAPATRIMONIAL
Art. 223-A.  Aplicam-se à reparação de danos de natureza extrapatrimonial decorrentes 
da relação de trabalho apenas os dispositivos deste Título.                      (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017)
Art. 223-B.   Causa dano de natureza extrapatrimonial a ação ou omissão que ofenda a 
esfera moral ou existencial da pessoa física ou jurídica, as quais são as titulares exclusivas 
do direito à reparação.                  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Art. 223-C.   A honra, a imagem, a intimidade, a liberdade de ação, a autoestima, a 
sexualidade, a saúde, o lazer e a integridade física são os bens juridicamente tutelados 
inerentes à pessoa física.                         (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
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Art. 223-D.  A imagem, a marca, o nome, o segredo empresarial e o sigilo da correspondência 
são bens juridicamente tutelados inerentes à pessoa jurídica.                      (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017)
Art. 223-E.   São responsáveis pelo dano extrapatrimonial todos os que tenham 
colaborado para a ofensa ao bem jurídico tutelado, na proporção da ação ou da omissão.                     
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
Art. 223-F.  A reparação por danos extrapatrimoniais pode ser pedida cumulativamente 
com a indenização por danos materiais decorrentes do mesmo ato lesivo.                  
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 1o   Se houver cumulação de pedidos, o juízo, ao proferir a decisão, discriminará os 
valores das indenizações a título de danos patrimoniais e das reparações por danos de 
natureza extrapatrimonial.                 (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2o  A composição das perdas e danos, assim compreendidos os lucros cessantes e os 
danos emergentes, não interfere na avaliação dos danos extrapatrimoniais.                    (Incluído 
pela Lei nº 13.467, de 2017)
Art. 223-G.  Ao apreciar o pedido, o juízo considerará:               (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)
I - a natureza do bem jurídico tutelado;                   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)
II - a intensidade do sofrimento ou da humilhação;                   (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)
III - a possibilidade de superação física ou psicológica;                      (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)
IV - os reflexos pessoais e sociais da ação ou da omissão;                 (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)
V - a extensão e a duração dos efeitos da ofensa;                      (Incluído pela Lei nº 13.467, 
de 2017)
VI - as condições em que ocorreu a ofensa ou o prejuízo moral;                    (Incluído pela Lei 
nº 13.467, de 2017)
VII - o grau de dolo ou culpa;                      (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
VIII - a ocorrência de retratação espontânea;                   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)
IX - o esforço efetivo para minimizar a ofensa;                (Incluído pela Lei nº 13.467, de 
2017)
X - o perdão, tácito ou expresso;                  (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
XI - a situação social e econômica das partes envolvidas;                   (Incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017)
XII - o grau de publicidade da ofensa.                   (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 1o   Se julgar procedente o pedido, o juízo fixará a indenização a ser paga, a cada 
um dos ofendidos, em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação:                 
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
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I - ofensa de natureza leve, até três vezes o último salário contratual do ofendido;                               
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
II - ofensa de natureza média, até cinco vezes o último salário contratual do ofendido;                                  
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
III - ofensa de natureza grave, até vinte vezes o último salário contratual do ofendido;                              
(Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
IV - ofensa de natureza gravíssima, até cinquenta vezes o último salário contratual do 
ofendido.                (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 2o   Se o ofendido for pessoa jurídica, a indenização será fixada com observância dos 
mesmos parâmetros estabelecidos no § 1o deste artigo, mas em relação ao salário 
contratual do ofensor.               (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)
§ 3o   Na reincidência entre partes idênticas, o juízo poderá elevar ao dobro o valor da 
indenização.          (Incluído pela Lei nº 13.467, de 2017)

O que aconteceu no caso concreto?

A 5ª turma do TST foi instada a decidir se é cabível reparação por dano moral ao espólio de 
trabalhador que laborava como supervisor de postos de combustíveis (deslocava-se entre as 
unidades da empresa a fim de realizar a contabilidade e o transporte de documentos e boletos) e 
faleceu durante a jornada laboral em decorrência de tentativa de assalto. 

A peculiaridade fática determinante no caso concreto é o fato de que, na ocasião do sinistro 
que resultou no seu falecimento, agindo no interesse da empresa, o reclamante (de cujus) 
forneceu carona a outro empregado da reclamada que exercia a função de segurança e que era 
responsável pelo transporte de valores.

Segundo consta da decisão, “O Tribunal Regional afastou a culpa da empresa Reclamada sob 
o fundamento de que a atividade desempenhada pela empresa (comercialização de combus-
tível) não é considerada de risco a ponto de adotar a responsabilidade objetiva”, bem como 
“Consignou que toda a prova dos autos foi no sentido de que o de cujus não era responsável 
pelo transporte de valores, destacando que ficou comprovado que não houve desvio de função 
no caso em apreço. ”

A 5ª turma do TST concordou com o Tribunal Regional? 

NÃO! A turma do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que o de cujus, “ainda que não fosse 
responsável pelo transporte de valores, naquele dia participava da atividade forma irregular, 
em total descumprimento às regras de segurança estabelecidas na Lei 7.102/83”.

Além disso, o órgão fracionário do TST pontuou que “Ainda que o assalto configure fato de 
terceiro, sobre o qual o empregador não poderia prever ou resistir, é certo que o transporte de 
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valores -- que foi a causa motriz do lamentável episódio -- representa atividade essencial do 
negócio explorado, não havendo, por isso, como excluir a responsabilidade da empresa. Ao 
descumprir as regras legais alusivas à atividade (Lei 7.102/83), incorrendo em clara ilegalidade, 
a empresa agravou o risco a que sujeitava os empregados envolvidos no transporte de valores, 
pouco importando se o trabalhador falecido a exercia de forma habitual ou episódica.”

Ou seja, a turma do TST entendeu que a empresa agravou o risco ao determinar que o 
reclamante (de cujus) participasse da atividade de transporte de valores em desrespeito aos 
ditames da Lei 7.102/83 (que regulamenta essa atividade, exigindo, por exemplo, a contratação 
de empresa especializada, bem como a presença de vigilante treinado e aprovado em cursos 
específicos e em exames de saúde física, mental e psicotécnico, entre outros requisitos). 

Nessa senda, pouco importa se o trabalhador (de cujus) exerceu essa função somente de forma 
episódica (no dia do sinistro) ou habitual, pois o desrespeito à Lei 7.102/83 - com o claro propó-
sito de reduzir custos para o transporte de valores - causou “inescusável risco à integridade física 
de seus empregados, caracterizando o ato ilícito empresarial e gerando risco elevado de assaltos 
com desdobramentos imprevisíveis”, o que justifica a responsabilização da empresa. 

Sob estes fundamentos, a 5ª turma do TST reformou o acórdão do TRT para restabelecer a 
sentença e condenar a parte ré ao pagamento de reparação por danos morais e danos materiais 
(pensionamento).

O que é importante lembrar?

Que a atividade episódica ou habitual de transporte de valores sem a observância das respec-
tivas regras legais alusivas (Lei 7.102/83) gera inescusável risco à integridade física dos empre-
gados e caracteriza ato ilícito empresarial, o que justifica a responsabilização da empresa por 
eventuais danos morais e materiais (pensionamento).

A decisão foi unânime?

SIM!

Como foi veiculado no informativo?

Transporte de valores irregular. Dano moral. “(...) 2. ACIDENTE DE TRABALHO. EMPREGADO DA 
EMPRESA RECLAMADA ACOMPANHADO POR SEGURANÇA RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE 
DE VALORES. TRANSPORTE IRREGULAR. EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO DE RISCO. DANO MORAL. 
Hipótese em que o trabalhador (de cujus) atuava na função de supervisor de postos de 
combustível, deslocando-se entre as unidades da empresa a fim de realizar a contabilidade 
e o transporte de documentos e boletos. Em determinada ocasião, o Empregado, agindo no 
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interesse da empresa, forneceu carona a empregado que exercia a função de segurança e que 
era responsável pelo transporte de valores, quando, no trajeto, sofreram tentativa de assalto 
que resultou no seu falecimento. 2. Diante da ocorrência de tentativa de assalto a veículo 
utilizado a serviço da empresa, tendo como vítimas, dentre elas uma fatal, dois empregados 
prepostos da empresa, não há como fragmentar os fatos como se fossem hipóteses diversas. 
O empregado supervisor, ainda que não fosse responsável pelo transporte de valores, naquele 
dia participava da atividade de forma irregular, em total descumprimento às regras de 
segurança estabelecidas na Lei 7.102/83. Ainda que o assalto configure fato de terceiro, sobre 
o qual o empregador não poderia prever ou resistir, é certo que, a par de descumprir as regras 
legais alusivas à atividade (Lei 7.102/83), o transporte de valores -- que foi a causa motriz do 
lamentável episódio -- representa atividade essencial do negócio explorado, não havendo 
como excluir a responsabilidade da empresa. Logo, ainda que se reconheça eventual ação de 
terceiro, é certo que o sinistro ocorreu no desenvolvimento regular da atividade laboral, não 
havendo falar em excludente de responsabilidade da empresa. Ao descumprir a legislação 
de regência, reduzindo custos, o transporte de valores oferecia risco à integridade física de 
seus empregados, gerando risco elevado de assaltos com desdobramentos imprevisíveis. 3. 
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de reconhecer o dano moral nas situações 
em que realizado o transporte de valores à margem da Lei 7.102/83, na medida em que expõe 
os empregados a grau de risco superior ao da atividade para a qual contratado. 4. Presentes os 
requisitos da responsabilização civil do empregador, impõe-se a condenação da Reclamada ao 
pagamento de indenização. Violação do artigo 927 do CCB reconhecida. Julgados desta Corte. 
Recurso de revista conhecido e provido.” (TST-RR-1523- 26.2015.5.06.0391, 5ª Turma, rel. Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, julgado em 19.6.2019)


