


2

INFORMATIVO Nº 199
TST - RESUMIDO

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).

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).

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).
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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).

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).

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). 
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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).

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).

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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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).


