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INFORMATIVO Nº 196
TST - RESUMIDO

Período: de 20 a 27 de maio de 2019

TRIBUNAL PLENO

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

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

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

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

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

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

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

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

O lixo oriundo de apartamentos ou casas de condomínio residencial, ainda que em grande 
quantidade, não se equipara ao lixo urbano produzido em banheiros em que há grande 
circulação de pessoas, pois não intensifica a exposição do empregado a agentes infecciosos. 
Inaplicável, portanto, o item II da Súmula nº 448 do TST. Incabível, por conseguinte, o 
pagamento de adicional de insalubridade. 
(TST. SBDI-I. RR-635-17.2012.5.15.0131, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 
23.05.2019, Informativo TST nº 196).
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Ação civil pública. Dano moral coletivo. Greve. Ajuizamento simultâneo de interditos 
proibitórios. Abuso do direito de ação. Não configuração

O mero ajuizamento simultâneo de vários interditos proibitórios por diversas instituições 
financeiras não configura, por si só, dano moral coletivo. 
(TST. SBDI-I. E-ED-ED-RR-253840-90.2006.5.03.0140, rel Min. Augusto César Leite de Carvalho, 
red. p/ acórdão Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho, julgado em 23.05.2019, Informativo 
TST nº 196).

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

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

Passível de ação rescisória. 

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

DECISÕES DE TURMAS DO TST CITADAS NO INFORMATIVO

2ª TURMA TST

Licitude das provas obtidas no processo. 

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

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

3ª TURMA TST

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

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

6ª TURMA TST

A suspensão de desjejum não configura dano moral coletivo. 

A suspensão de desjejum, em que pese representar inquestionável conduta antijurídica, 
não se apresenta com gravidade o bastante que possa configurar dano moral coletivo.
(TST. 6ª Turma. ARR-166-39.2015.5.17.0121, rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, julgado em 
22.05.2019, Informativo TST nº 196).
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8ª TURMA TST

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

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

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

Terceirização. Instituição financeira. Call center. Atividade-fim. Licitude da terceirização 
em todas as etapas do processo produtivo. Entendimento consagrado pelo STF em sede de 

repercussão geral.

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


