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Este Informativo, elaborado a partir de notas tomadas nas sessões de julgamentos, contém resumos não oficiais de 
decisões proferidas pelo Tribunal. A fidelidade dos resumos ao conteúdo efetivo das decisões, embora seja uma das 
metas perseguidas neste trabalho, somente poderá ser aferida após a sua publicação no Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho. 
 

SEÇÃO ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS COLETIVOS 
 
Ação anulatória. Pedido de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em razão da 
sucumbência do Ministério Público do Trabalho. Impossibilidade. Art. 18 da Lei nº 7.347/1985. 
Aplicação por analogia. 
Não cabe condenação de honorários advocatícios na ação anulatória em que a parte sucumbente na 
ação é o Ministério Público do Trabalho, salvo comprovada má-fé. Aplica-se, por analogia, o art. 18 
da Lei nº 7.347/1985 (lei da ação civil pública), uma vez que o Parquet, ao ajuizar a ação 
anulatória, não defende interesse próprio, mas atua em favor dos direitos dos trabalhadores, 
exercendo sua função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e 
dos interesses individuais indisponíveis, cumprindo a função que lhe foi constitucionalmente 
atribuída (art. 127 da CF e art. 83, IV, da LC nº 75/1993).  Sob esse entendimento, a SDC, por 
unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo, 
portanto, o indeferimento do pagamento de honorários sucumbenciais pelo MPT. TST-RO-513-
28.2017.5.08.0000, SDC, rel. Min. Dora Maria da Costa, 8.10.2018 
 

SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Competência territorial. Término das atividades da filial da empresa na localidade da 
contratação e da prestação dos serviços. Reclamação trabalhista ajuizada no foro do domicílio da 
reclamante. Possibilidade. Garantia de acesso à justiça. Preservação do direito de defesa.  
É possível reconhecer a competência territorial do foro do domicílio da reclamante quando a 
atribuição da competência ao juízo do Trabalho da contratação ou da prestação dos serviços 
inviabilizar a garantia do exercício do direito de ação. As regras do art. 651 da CLT não devem ser 
interpretadas de forma literal, mas sistematicamente, de modo a concretizar os direitos e garantias 
fundamentais insculpidos na Constituição da República. Na hipótese, a autora foi contratada e 
prestou serviços em Altamira/PA, mas ajuizou a ação na cidade de Uberlândia/MG, local para onde 
se mudou após a dispensa. Além disso, a filial da empresa, na cidade de Altamira/PA, encerrou suas 
atividades, mantendo-as apenas na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Assim, para a autora, o 
processamento do feito no município em que reside atualmente garante-lhe o acesso à justiça, sem 
causar prejuízo ao direito de defesa da ré, pois o deslocamento do Rio de Janeiro até Uberlândia é 
mais viável que até Altamira, principalmente porque suas atividades nesta cidade foram encerradas, 
pressuposto que legitimava a competência deste local. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por 
unanimidade, conheceu dos embargos interpostos pela reclamante, por divergência jurisprudencial, 
e, no mérito, por maioria, deu-lhes provimento para declarar a competência territorial de uma das 
Varas do Trabalho de Uberlândia/MG e determinar a remessa dos autos para essa localidade, a fim 
de que julgue os pedidos como entender de direito. Vencidos os Ministros Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Márcio 
Eurico Vitral Amaro. TST-E-RR-11727-90.2015.5.03.0043, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas 
Brandão, 18.10.2018 
 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=513&digitoTst=28&anoTst=2017&orgaoTst=5&tribunalTst=08&varaTst=0000
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Empregada doméstica acometida de neoplasia maligna. Dispensa coincidente com o término do 
benefício previdenciário. Ausência de discriminação. Súmula nº 443 do TST. Não incidência. 
A SBDI-I, por unanimidade, conheceu de embargos, por divergência jurisprudencial e, no mérito, 
deu-lhes provimento para restabelecer o acórdão do Tribunal Regional que julgara improcedente o 
pedido de reconhecimento de dispensa discriminatória, afastando-se, portanto, a aplicação da 
presunção a que se refere a Súmula nº 443 do TST. Na espécie, embora reconhecido que a neoplasia 
maligna (câncer) enquadra-se no conceito de doença estigmatizante, registrou-se que a reclamante 
foi demitida apenas no dia do término do benefício previdenciário (e não no curso da enfermidade), 
não havendo provas de que ela ainda estivesse em tratamento médico ou tenha restado alguma 
incapacidade para o trabalho. Ademais, consignou-se que os reclamados não se recusaram a dar o 
apoio necessário ao diagnóstico e ao tratamento da doença e já haviam admitido outra empregada 
na residência, não existindo obrigação legal de permanecer com duas empregadas ou de despedir a 
segunda trabalhadora para dar sequência ao contrato de trabalho que se encontrava suspenso. TST-
E-RR-465-58.2015.5.09.0664, SBDI-I, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 18.10.2018 
 
Citação. Nulidade. Não ocorrência. Notificação entregue no endereço correto da reclamada.  
Ausência de identificação do recebedor no aviso de recebimento (AR). Irrelevância.  
No processo do trabalho, a notificação por via postal não se sujeita à pessoalidade, bastando o 
encaminhamento para o endereço correto da parte reclamada. Assim, não há falar nulidade por 
ausência de identificação do recebedor no aviso de recebimento (AR). Sob esse fundamento, a 
SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, deu-
lhes provimento para, afastando a nulidade da citação declarada na decisão recorrida, restabelecer o 
acórdão do Tribunal Regional e determinar o retorno dos autos à Turma, para que prossiga no 
julgamento das matérias que restaram prejudicadas em sede de recurso de revista. Vencidos os 
Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Guilherme Augusto Caputo Bastos, Márcio Eurico 
Vitral Amaro e Brito Pereira. TST- E-ED-RR-4-54.2013.5.07.0004, SBDI-I, rel. Min. Breno 
Medeiros, 18.10.2018 
 

SUBSEÇÃO II ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS 
 
Ação rescisória. Demissão por justa causa. Conduta faltosa. Única ocorrência. Possibilidade. 
Art. 482, “h”, da CLT. Não violação. 
A ruptura contratual por justa causa motivada em uma única conduta faltosa do trabalhador não se 
revela desproporcional quando demonstrada a gravidade da falta cometida. No caso, o autor 
descumpriu normas empresariais de segurança ao enviar informações confidenciais de clientes para 
seu e-mail pessoal, com evidente quebra de confiança necessária à continuidade do vínculo de 
emprego com a instituição financeira. Assim, não há falar em ofensa ao art. 482, “h”, da CLT. Sob 
esse fundamento, a SBDI-II, por unanimidade, conheceu do recurso ordinário e, no mérito, por 
maioria, negou-lhe provimento, mantendo, portanto, a improcedência da ação rescisória. Vencida a 
Ministra Delaíde Miranda Arantes. TST-RO-101576-28.2016.5.01.0000, SBDI-II, rel. Min. 
Douglas Alencar Rodrigues, 25.9.2018 
 
Ação rescisória. Advogado. Prestador de serviço autônomo. Relação de emprego não 
configurada. Manifesta incompetência da Justiça do Trabalho. Art. 114 da CF. Art. 485, II, do 
CPC de 1973. 
A SBDI-II, por unanimidade, admitiu a ação rescisória, e, no mérito, julgou-a procedente para 
rescindir acórdão proferido pela 1ª Turma do TST, declarar a incompetência absoluta da Justiça do 
Trabalho para processar e julgar causa em que se discute situações advindas de contrato de 
prestação de serviços advocatícios, e, ante a anulação de todo o feito, determinar a remessa dos 
autos à Justiça comum para que aprecie, inclusive, o pedido de indenização por danos morais. No 
caso concreto, não obstante a turma tenha aplicado a Súmula nº 126 do TST, a decisão rescindenda 
evidenciou os fatos que levaram o TRT de origem a concluir que não houve relação de emprego 

http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=465&digitoTst=58&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0664&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=465&digitoTst=58&anoTst=2015&orgaoTst=5&tribunalTst=09&varaTst=0664&submit=Consultar
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=4&digitoTst=54&anoTst=2013&orgaoTst=5&tribunalTst=07&varaTst=
http://aplicacao4.tst.jus.br/consultaProcessual/consultaTstNumUnica.do?consulta=Consultar&conscsjt=&numeroTst=101576&digitoTst=28&anoTst=2016&orgaoTst=5&tribunalTst=01&varaTst=0000
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entre as empresas autoras e o advogado contratado, pois consignada a atuação do causídico como 
prestador de serviço autônomo, com alto padrão remuneratório e sem qualquer subordinação 
jurídica ou a presença dos demais requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT. Assim, ante a patente natureza 
civil do vínculo estabelecido entre as partes, revela-se manifesta a incompetência absoluta da 
Justiça do Trabalho, nos moldes do art. 114 da CF e do art. 485, II, do CPC de 1973, cabendo à 
Justiça comum apreciar e dirimir o feito. TST-AR-11702-25.2017.5.00.0000, SBDI-II, rel. Min. 
Alexandre Agra Belmonte, 16.10.2018 
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