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� ÍNDICES SINDICAIS 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO QUE A FIESP COORDENA OU É PARTE 
INTEGRANTE - 2011 

Categoria Data 
Base Reajuste (%)  Salário Normativo  INPC Aumento 

Real 

Mobiliário de 
Ribeirão Preto 1/jan  9,00% R$ 795,00 6,47% 2,38% 

Alimentação de 
Bragança 1/fev 7,00% R$ 710,60 6,53% 0,44% 

Extrativas de metais 01/fev 7,50% R$ 693,00 6,53% 0,91% 

 
 
� INDICADORES ECONÔMICOS 
 

• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 2009/2010 
 

 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

INPC 2010 0,88% 0,70% 0,71% 0,73% 0,43% -0,11 -0,07 -0,07 0,54% 0,92% 1,03% 0,60%

INPC 2011 0,94% 0,54% 0,66%

INPC Mensal
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� NOVIDADES LEGISLATIVAS 

 

Piso Salarial para o Estado de São Paulo 

Foi publicada no DOE de 02/04/2011 a Lei 
Estadual nº 14.394/2011 que revaloriza os pisos 
salariais mensais dos trabalhadores do Estado de 
São Paulo, instituídos pela Lei nº 12.640 de 11 de 
julho de 2007. 

Com a alteração do artigo 1º da citada lei, os 
pisos salariais passam a vigorar com os seguintes 
valores: 

I) R$ 600,00 para os trabalhadores 
domésticos, serventes, trabalhadores 
agropecuários e florestais, pescadores, 
contínuos, mensageiros e trabalhadores de 
serviços de limpeza e conservação, entre 
outros; 

 
II) R$ 610,00 para os operadores de máquinas 

e implementos agrícolas e florestais, de 

máquinas da construção civil, de mineração 
e de cortar e lavrar madeira, entre outros; 

 
III) R$ 620,00 para os administradores 

agropecuários e florestais, trabalhadores de 
serviços de higiene e saúde, chefes de 
serviços de transportes e de comunicações, 
entre outros. 

 
 

Os referidos pisos salariais não se aplicam aos 
trabalhadores que tenham outros pisos definidos 
em lei federal, convenção ou acordo coletivo, aos 
servidores públicos estaduais e municipais, bem 
como aos contratos de aprendizagem. 
 
Os referidos valores passam a vigorar a partir de 1º 
de abril de 2011.  
 

 
 
 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

INPC 2010 4,36% 4,77% 5,30% 5,49% 5,31% 4,76% 4,44% 4,29% 4,68% 5,39% 6,08% 6,47%

INPC 2011 6,53% 6,36% 6,31%

INPC acumulado
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Novos valores Seguro-Desemprego 
 
Foi publicada no DOU de 01/03/2011 e retificada 
no DOU de 17/03/2011, a Resolução CODEFAT nº 
663/2011 que dispões sobre o reajuste do valor do 
benefício do seguro desemprego. 
 
Por meio da Resolução foi estabelecido que a 
partir 1º de março de 2011, para cálculo do valor 
do benefício do Seguro-Desemprego, serão 
aplicados os seguintes critérios: 
 
a) média salarial até R$ 899,66 - o valor da parcela 
será o resultado da aplicação do fator 0,8; 
 
b) média salarial compreendida entre R$ 899,67 e 
R$ 1.499,58 - aplicar-se-á o fator 0,8 até o limite da 
linha "a" e, no que exceder, o fator 0,5. O valor da 
parcela será a soma desses dois valores; 
 
c) média salarial superior a R$ 1.499,58 - o valor da 
parcela será, invariavelmente, R$ 1.019,70. 
 
Foi revogada a Resolução CODEFAT 658/2010 que 
disciplinava a matéria. 
  

 
Ponto Eletrônico. 

 

Foi publicada no DOU de 28 de fevereiro de 2011 a 
Portaria MTE nº373 de 25 de fevereiro de 2011 
que dispõe sobre a possibilidade de adoção pelos 
empregadores de sistemas alternativos de controle 
de jornada de trabalho. 

 
A antiga Portaria cuja obrigatoriedade de adoção 
do Registro Eletrônico de Ponto- REP era 1º de 
março deste ano, foi alterada passando a 
obrigatoriedade para 1º de setembro de 2011. 

 
Revogou-se a Portaria MTE 1.120/1995, e esta 
Portaria entra em vigor na data da publicação. 
 

 
Salário Mínimo Nacional. 
 
Foi publicada no DOU de 28 de fevereiro de 2011 a 
Lei nº 12.382 de 25 de fevereiro de 2011 que 
dispõe sobre o valor do salário mínimo em 2011 e 
a sua política de valorização de longo prazo; 
disciplina a representação fiscal para fins penais 

nos casos em que houve parcelamento do crédito 
tributário; altera a Lei nº 9.430/1996 e revoga a Lei 
12.255/2010. 
 
Dentre as novidades promovidas destacamos: 

 
- O Salário Mínimo Nacional passa a corresponder 
ao valor de R$545,00 (quinhentos e quarenta e 
cinco reais), o valor diário do salário mínimo 
corresponderá a R$18,17 (dezoito reais e 
dezessete centavos) e o valor horário, a R$2,48 
(dois reais e quarenta e oito centavos) e, 

 
- Os reajustes corresponderão à variação do Índice 
Nacional de Preços ao consumidos – INPC, 
acumulados nos doze meses anteriores ao mês de 
reajuste e, 

 
A lei entre em vigor no primeiro dia do mês 
subsequente à data da sua publicação, ou seja, 
entra em vigor à partir de 01 de março de 2011. 
 

 
Cadastramento de empresas para emissão ou 
renovação do Certificado de Aprovação (CA) de 
EPI, e normas técnicas. 
 
Foi publicada no DOU de 15/02/2011 a Portaria SIT 
nº 205/2011 que alterou as Portarias SIT nºs 
126/2009 e 121/2009 que estabelecem, 
respectivamente, os procedimentos para o 
cadastro de empresas e para a emissão ou 
renovação do Certificado de Aprovação (CA) de 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e as 
normas técnicas de ensaios e os requisitos 
obrigatórios aplicáveis aos EPI enquadrados no 
Anexo I da Norma Regulamentadora (NR) nº 06 
(Equipamentos de Proteção Individual - EPI). 
 
Dentre as alterações promovidas, destacam-se:  
 
a) o prazo de validade do Certificado de Aprovação 
(CA); 
 
b) dos anexos da Portaria nº 126/2009: II 
(Requerimento de cadastro de empresas 
fabricantes ou importadoras de EPI), III 
(Requerimento de alteração cadastral de empresas 
fabricantes ou importadoras de EPI), IV 
(Requerimento de emissão de CA), V 
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(Requerimento de renovação de CA) e VI 
(Requerimento de alteração de CA); 
 
c) do anexo II da Portaria nº 121/2009 que trata de 
normas técnicas aplicáveis aos EPI.Tal norma 
revogou o inciso II do art. 3º da Portaria nº 
126/2009 que tratava da apresentação de 
formulário único para o cadastramento prevista no 

anexo III da NR-6 devidamente preenchido pela 
empresa fabricante ou importadora do EPI, quando 
do seu cadastramento junto ao Departamento de 
Segurança e Saúde no Trabalho do Ministério do 
Trabalho e Emprego (DSST/MTE). 

 
 

 

 

� JURISPRUDÊNCIA 

 

18/04/2011 - SIMPI não consegue representação 
patronal de indústria artesanal 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho rejeitou agravo de instrumento do 
Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado 
de São Paulo (SIMPI), que pretendia, em ação 
contra o Sindicato da Indústria de Serrarias, 
Carpintarias, Tanoarias, Madeiras Compensadas e 
Laminadas do Estado de São Paulo (Sindimad), 
representar indústrias do tipo artesanal, que 
empregam até cinquenta trabalhadores na região. 
Segundo o relator do agravo, ministro Horácio de 
Senna Pires, não é possível definir representação 
sindical de categoria profissional (trabalhadores) 
ou econômica (empregadores) com base nas 
dimensões do empreendimento.  

O relator destacou que a Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos (SDC) do TST vem decidindo 
que o SIMPI não tem legitimidade para 
representar as micro e pequenas indústrias 
artesanais do Estado de São Paulo. Isso significa 
que, como a questão está superada pela 
jurisprudência do Tribunal e a parte não 
demonstrou a existência de divergência, o 
sindicato não poderia rediscutir a matéria por 
meio de recurso de revista. 

Na Justiça do Trabalho, o SIMPI reivindicou o 
recebimento das contribuições sindicais de todas 
as indústrias de até 50 empregados no Estado de 
São Paulo (incluindo serrarias, carpintarias, 
tanoarias, madeiras compensadas e laminadas). O 
problema é que esses ramos de atividade já 
possuíam como representante o Sindimad. 

Pelo entendimento do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (SP), o SIMPI não tinha 
direito a nenhum pagamento ou repasse de 
contribuições sindicais. Para o TRT, se as 
empresas de até 50 empregados elegeram o 
Sindimad como legítimo representante, com 
recolhimento de contribuição para essa entidade, 
não existe norma legal ou convenção coletiva que 
as obrigue a alterar a representatividade em favor 
do SIMPI. 

O TRT afirmou que não havia a possibilidade de 
determinar que o SINDIMAD repassasse ao SIMPI 
os recolhimentos feitos de vontade própria pelas 
indústrias, pois o pagamento das contribuições 
sindicais ao Sindimad prova que as empresas não 
querem ser representadas pelo SIMPI. Na opinião 
do Regional, a representatividade pretendida pelo 
SIMPI, além de ampla e genérica, está 
fundamentada no porte da empresa, sem conexão 
com a sua atividade.  

Como o TRT também negou seguimento ao 
recurso de revista do SIMPI, a entidade 
apresentou agravo de instrumento no TST na 
tentativa de reabrir a discussão.  

No entanto, o ministro Horácio observou que, 
quando o SIMPI obteve o registro junto ao 
Ministério do Trabalho e Emprego, não foi feito o 
controle quanto à unicidade sindical, uma vez que 
essa atribuição não cabia ao órgão na época. De 
qualquer forma, a Justiça constatou a existência 
de outro sindicato representante dos mesmos 
ramos de atividade na região pretendida pelo 
SIMPI.  
 
O relator explicou que a criação do SIMPI não se 
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originou de uma separação nas categorias 
econômicas existentes, nem da definição de uma 
categoria distinta de indústrias (no caso, a dos 
micro e pequenos industriais do tipo artesanal). O 
que ocorreu foi a criação de um ente 
representativo das indústrias que empregam até 
cinquenta trabalhadores, com a permissão para 
que os empregadores se associassem a ele 
próprio ou ao sindicato tradicional de cada 
categoria econômica. 

Ainda de acordo com o ministro Horácio Pires, a 
norma geral para a organização e dissociação 
sindical fundamenta-se na especificidade do 
trabalho ou da atividade empresarial (artigos 570 
e 571 da CLT). Logo, não se considera a 
quantidade de trabalhadores da empresa como 
fator diferenciador da categoria patronal, como 
alega o SIMPI. O TST tratou desse tema na 
Orientação Jurisprudencial nº 23 da SDC, segundo 
a qual “a representação sindical abrange toda a 
categoria, não comportando separação fundada 
na maior ou menor dimensão de cada ramo ou 
empresa”.  

(Lilian Fonseca) Processo: AIRR-20140-
28.2007.5.02.0067  

Fonte: Notícias TST 

18/04/2011 - Sindicato pode negociar dias 
parados de greve em ação civil pública 

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de São Paulo conseguiu reverter na 
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho decisão 
que havia declarado sua ilegitimidade para atuar 
como substituto processual em ação civil pública 
movida contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A 
ação tinha como objeto o pagamento do salário 
dos dias em que os bancários não trabalharam por 
motivo de greve.  

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (SP) 
declarou a ilegitimidade do sindicato para atuar 
como substituto processual sob o argumento de 
que não teriam sido atendidos os pressupostos 
legais exigidos para a entidade representar 

judicialmente os trabalhadores. A Quinta Turma 
do TST manteve esse entendimento. Para a 
Turma, nenhum dos dispositivos legais apontados 
foram violados pelo Regional quando decidiu 
sobre a questão.  

O Sindicato interpôs então embargos à SDI-1. 
Apontou como violado o artigo 8º, inciso III, da 
Constituição Federal, que concede autorização 
aos sindicatos para representar a categoria na 
defesa dos direitos e interesses coletivos ou 
individuais, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas.  
 
Segundo o relator dos embargos na SDI-1, 
ministro Lelio Bentes Corrêa, o artigo 8º, inciso III, 
da Constituição autoriza a substituição processual 
de forma ampla e irrestrita, para abranger todos 
os seus integrantes, associados ou não ao 
sindicato, quanti estabelece que ao sindicato cabe 
a defesa dos direitos referentes ”à categoria”.  

O relator lembrou que a jurisprudência do TST e 
do STF já pacificou o entendimento referente à 
substituição processual ampla e que a SDI-1 já 
decidiu no sentido da legitimidade dos sindicatos 
de trabalhadores quando do ajuizamento de ação 
civil pública, na condição de substituto processual, 
quando atuar em defesa de direitos individuais 
homogêneos da categoria. 

Para Lelio Bentes, a decisão que declarou a 
ilegitimidade do sindicato violou a Constituição, e 
a Turma, ao deixar de conhecer do recurso de 
revista, violou o disposto no artigo 896 da CLT.  

O voto do relator foi seguido por unanimidade 
pela seção, que, ao conhecer e dar provimento ao 
recurso, determinou o retorno dos autos à Vara 
do Trabalho retomar o julgamento. 

(Dirceu Arcoverde) Processo: RR-6440900-
24.2002.5.02.0900  

Fonte: Notícias TST 
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05/04/2011 - Acordo coletivo revoga 
estabilidade garantida por norma interna da 
empresa 

O acordo coletivo tem o poder de revogar 
estabilidade de ex-empregada da 
Telecomunicações do Paraná - Telepar, atual 
Brasil Telecom S.A., garantida por norma interna 
da empresa. Com essa decisão, a Terceira Turma 
do Tribunal Superior do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) acolheu recurso da Brasil Telecom 
e restabeleceu julgamento de primeiro grau que 
negou pedido de reintegração da trabalhadora.  

Admitida em outubro de 1978, quando a Telepar 
ainda era uma estatal (empresa de economia 
mista), a trabalhadora foi demitida em 2001, já na 
Brasil Telecom, após 23 anos de serviço. Antes 
disso, em 1981, a Telepar emitiu norma 
garantindo que só haveria demissão na empresa 
em caso de “incompetência profissional, 
negligência no trabalho ou faltas éticas”. No 
entanto, no dissídio coletivo da categoria de 1984 
(DC-24/84), a estabilidade foi revogada. 

Após a demissão, a ex-empregada entrou com 
ação trabalhista solicitando algumas verbas e a 
reintegração que lhe seria garantida pela norma 
de 1981. O juiz de primeiro grau negou o pedido 
mas, ao julgar recurso contra essa decisão, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região 
(TRT/PR) entendeu que a estabilidade já estaria 
incorporada ao contrato de trabalho da 
empregada e, por isso, “não era mais suscetível de 
ser arredada, quer por ato unilateral da empresa, 
quer em negociação coletiva”. 

Mas não foi esse o entendimento da Terceira 
Turma do TST. De acordo com a relatora, ministra 
Rosa Maria Weber, as decisões do Tribunal 
(jurisprudência) têm sido no sentido contrário à 
tese regional, ou seja, a favor da possibilidade de 
revogação de dispositivo que assegura o direito à 
estabilidade por meio de norma coletiva.  

“Em casos tais, tem-se por inaplicável a diretriz 
consagrada na Súmula 51 do TST [que disciplina os 
casos de revogação de normas regulamentares 
relativas a vantagens deferidas anteriormente], na 

medida em que a norma interna não foi objeto de 
alteração unilateral perpetrada pela empresa”, 
concluiu a relatora. A Terceira Turma decidiu, 
então, pelo retorno do processo ao Tribunal 
Regional para a análise de “indenização 
compensatória”, devido ao não acolhimento do 
pedido de reintegração da ex-empregada.  

(Augusto Fontenele) Processo: (RR - 187400-
54.2003.5.09.0010)  

Fonte: Notícias TST 

01/04/2011 - Fiat pagará horas extras por turnos 
ininterruptos de revezamento 

A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
reformou decisões das instâncias ordinárias da 
Justiça do Trabalho para condenar a Fiat 
Automóveis S/A a pagar a um operador de 
processo industrial, que realizava suas atividades 
em turnos ininterruptos de revezamento, as horas 
trabalhadas além da sexta diária como extras.  

A Orientação Jurisprudencial nº 360 da SDI-1do 
TST garante a jornada especial de seis horas 
(prevista no artigo 7º, inciso XIV, da Constituição 
Federal) ao trabalhador que exerce suas 
atividades em sistema de alternância de turnos, 
ainda que em dois turnos de trabalho que 
compreendam, em todo ou em parte, o horário 
diurno e noturno. No caso, ainda que o trabalho 
do operador, segundo a Turma, não fosse 
realizado em turnos diurnos e noturnos, ficou 
demonstrado o sistema de turnos ininterruptos de 
revezamento e, portanto, deve-se considerar a 
jornada especial de seis horas prevista na 
Constituição Federal. 

A jornada cumprida era das 6h às 15h48 e de 
15h48 até 1h09, de segunda a sexta-feira. Em 
alguns dias ele chegava ao trabalho cerca de vinte 
minutos mais cedo e também saía além do 
horário normal, sem receber como horas extras 
aquelas excedentes à sexta diária. Em 2009, após 
sete anos na empresa, foi demitido sem justa 
causa.  
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As horas extras foram indeferidas pela Segunda 
Vara do Trabalho de Betim (MG), que não 
reconheceu a jornada como turno ininterrupto de 
revezamento. Idêntica foi a compreensão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região 
(TRT/MG), para o qual o caso do operador não 
abrange as situações previstas na OJ nº 360. 
Considerando válida a jornada pactuada, o 
Regional entendeu que o empregado não tinha 
direito à jornada especial para os turnos. 

No TST, o empregado conseguiu reverter as 
decisões desfavoráveis. A relatora na Sétima 
Turma, juíza convocada Maria Doralice Novaes, 
entendeu quen a decisão contrariou a 
jurisprudência do TST, pois não é necessário o 
trabalho em três turnos para a caracterização de 
turnos ininterruptos de revezamento: basta que 
ocorra em dois para “ensejar gravames à saúde do 
trabalhador”, afirmou.  

A juíza observou, ainda, que a alternância de 
horários forçou o empregado a trabalhar nos 
turnos da manhã, tarde e parte da noite. 
“Caracterizados os turnos ininterruptos de 
revezamento, são devidas como extras, as horas 
trabalhadas além da sexta diária”, concluiu. 

(Lourdes Côrtes) Processo: RR-146700-
40.2009.5.03.0027  

Fonte: Notícias TST 

31/03/2011 - Segunda Turma não extingue 
processo sem conciliação prévia 

A Segunda Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST) não acatou recurso da Atento 
Brasil S/A e, com isso, manteve decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região 
(TRT/SP) que não extinguiu o processo pelo fato 
da disputa entre as partes não ter sido submetida 
antes à Comissão de Conciliação Prévia.  

Embora o artigo 625-D da CLT determine que 
“qualquer demanda de natureza trabalhista será 
submetida à Comissão de Conciliação Prévia”, o 
Tribunal Regional entendeu que esse artigo não 

instaurou uma “condição de ação”. Se esta fosse a 
intenção da lei, haveria fixação de pena em caso 
de descumprimento”. O TRT/SP acrescentou ainda 
que, como o acesso ao Poder Judiciário é 
assegurado pela Constituição Federal (artigo 5º, 
inciso XXXV), o descumprimento do artigo 625-D 
não impede a instauração do processo. 

No caso em questão, após ser condenado pelo 
TRT/SP a pagar horas extras a um ex-empregado, 
autor da ação trabalhista, a empresa interpôs 
recurso de revista ao TST sob a alegação de que a 
não submissão do conflito à Comissão de 
Conciliação Prévia resultaria na extinção do 
processo sem o julgamento do mérito. No 
entanto, o Tribunal Regional negou seguimento 
ao recurso de revista com o entendimento, 
uniformizado no TST, de que, embora “não se 
possa desestimular a atuação das comissões de 
conciliação”, o processo que tem a tramitação 
regular, frustradas as tentativas de acordo, não 
pode ser levado à extinção. 

Inconformada, a empresa interpôs agravo de 
instrumento, na tentativa de ver seu recurso 
examinado pelo TST. Mas o ministro José Roberto 
Freire Pimenta, relator do processo na Segunda 
Turma, não deu provimento ao recurso da Atento 
Brasil S/A. De acordo com ele, foi correto o 
entendimento do TRT/SP no caso.  

(Augusto Fontenele) Processo: AIRR - 44840-
75.2008.5.02.0021  

Fonte: Notícias TST 

28/03/2011 - Dirigente sindical não terá 
estabilidade indenizada após extinção da 
empresa 

A Subseção 1 Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do Tribunal Superior do 
Trabalho não conheceu de recurso de um 
dirigente sindical demitido da Empresa 
Interagrícola S.A. (EISA), extinta durante a vigência 
de seu mandato. Ele pretendia receber 
indenização correspondente ao período de 
estabilidade garantido pela Constituição Federal 
(artigo 8º, inciso VIII), do registro da candidatura 
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até um ano após o término do mandato. O órgão 
colegiado seguiu o voto da relatora, ministra 
Maria de Assis Calsing, que aplicou ao caso a 
jurisprudência do TST, no sentido de que, com a 
extinção da atividade empresarial, não há razão 
para ser mantida a estabilidade.  

A indenização, reconhecida inicialmente pela 
Justiça do Trabalho da 15ª Região (Campinas/SP), 
foi excluída da condenação imposta à empresa 
pela Sexta Turma do TST, em julgamento de 
recurso de revista. O entendimento da Turma foi 
o de que a finalidade da lei, ao estipular a garantia 
de emprego, foi proteger o líder sindical de 
dispensas arbitrárias e tentativas de impedir sua 
atuação. No caso, como a empresa fechou as 
portas na base territorial do dirigente, a dispensa 
não teve esse objetivo. 

Ao interpor embargos à SDI-1, o sindicalista 
insistiu que, na condição de membro da diretoria 
do sindicato, teria direito à estabilidade, 
independentemente da extinção da empresa em 
sua base. A relatora, porém, assinalou que o 
entendimento da Súmula 369, item IV, é 
justamente o oposto. “Ora, a consequência lógica 
do não reconhecimento ao direito à estabilidade 
provisória é a ausência de direito à percepção, a 
título indenizatório, dos salários que seriam 
devidos até o término da estabilidade”, concluiu. 

(Carmem Feijó) Processo: RR 83700-
97.2006.5.15.0072 (Fase atual: E)  

Fonte: Notícias TST 

23/03/2011 - Sem assistência sindical, pedido de 
demissão vira dispensa imotivada 

Sem a homologação da rescisão contratual pelo 
sindicato da categoria do trabalhador, é inválido o 
pedido de demissão. Por ter descumprido esta 
etapa, a microempresa Lacélia da Costa Moreira 
Colchões terá de pagar parcelas rescisórias 
próprias à rescisão contratual imotivada, como 
aviso prévio e indenização compensatória de 40% 
do FGTS, a um trabalhador que inicialmente teria 
pedido demissão.   

A Quinta Turma do TST, ao não conhecer do 
recurso de revista da empresa quanto a essa 
questão, acabou por manter decisão do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que 
acolheu o pedido do trabalhador de 
reconhecimento da rescisão contratual sem justa 
causa, devido à falta de assistência do sindicato. O 
pedido havia sido indeferido na primeira 
instância, que aplicou ao trabalhador a pena de 
confissão ficta por não ter comparecido à 
audiência. 

Ao recorrer ao TRT/RS, o autor alegou que cabia à 
empresa provar a existência do pedido de 
demissão, devido ao princípio da continuidade das 
relações de emprego, mas não havia nos autos 
nenhum documento nesse sentido. O TRT, ao 
julgar procedente o recurso, enfatizou que a 
empresa não cumpriu requisito formal e 
decorrente de lei. O artigo 477, parágrafo 1º, da 
CLT, estabelece que o pedido de demissão ou 
recibo de quitação de rescisão do contrato de 
trabalho, firmado com empregado com mais de 
um ano de serviço, só é válido quando feito com 
assistência do sindicato da categoria do 
trabalhador ou diante de autoridade do Ministério 
do Trabalho. O Regional destacou que esse 
procedimento tem como objetivo resguardar os 
direitos dos trabalhadores e preservar o 
empregador de futuras demandas judiciais, em 
decorrência de quitações contratuais irregulares. 

No recurso de revista ao TST, a empresa 
contestou a condenação alegando violação do 
mesmo artigo da CLT e contrariedade à Súmula nº 
74, que trata da confissão ficta, e apresentou 
julgados para comprovar divergência 
jurisprudencial. Ao analisar o recurso, a ministra 
Kátia Magalhães Arruda, relatora, esclareceu que 
o entendimento do TST é o de que a exigência da 
assistência sindical não é mera formalidade, e, na 
sua ausência, o pedido de demissão deve ser 
convertido em dispensa sem justa causa. 

(Lourdes Tavares) Processo: RR - 38500-
64.2008.5.04.0020  

Fonte: Notícias TST 
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18/03/2011 - Oitava Turma mantém 
ilegitimidade de sindicato em ação sobre horas in 
itinere 

Por entender que o Sindicato dos Trabalhadores 
nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de 
Telêmaco Borba não tinha legitimidade para 
propor ação na qual pleiteava o pagamento de 
horas in itinere para seus representados, a Oitava 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, não 
conheceu (negou) recurso do sindicato, e dessa 
forma, manteve decisão do Tribunal Regional do 
Trabalho da 9ª Região (PR), que julgou extinto o 
processo sem julgamento de mérito.  
 
Para o regional, o sindicato não defende direito 
individual homogêneo (pressupõe a existência de 
uma questão coletiva), mas somente direitos 
individuais puros ou heterogêneos (não têm 
origem comum e dependem da análise concreta 
de específica e particular relação juridical), não 
possuindo portanto, legitimidade para ajuizar a 
ação coletiva pedindo as horas à Madetel 
Artefatos de Madeiras Ltda. 

Ao analisar o recurso do sindicato ao TST, no qual 
buscava o reconhecimento de sua legitimidade, a 
relatora, ministra Dora Maria da Costa, observou 
que o pedido referente as horas in itinere, não 
atinge todos os trabalhadores beneficiários da 
mesma forma, pois cada um possui uma situação 
fática e jurídica própria, retirando o caráter 
homogêneo do direito pleiteado.  
 
Para a relatora a decisão regional de afastar a 
atuação do sindicato como substituto processual 
foi correta na ação coletiva. Cumpre ressaltar que 
a legitimidade extraordinária concedida ao 
sindicato, visa facilitar a execução, no caso de 
situações uniformes. No presente caso, porém, 
seria necessária a individualização de cada 
empregado, a fim de se determinar o valor 
devido, salientou a ministra. 

Conforme o artigo 8º, III, da Constituição Federal, 
cabe ao sindicato a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria 
que representa, inclusive em questões judiciais ou 
administrativas.  

Para o Supremo Tribunal Federal, o referido artigo 
concede ao sindicato legitimidade para ajuizar, 
como substituto processual, ação pleiteando a 
tutela de direitos e interesses individuais 
homogêneos, provenientes de causa comum ou 
de política da empresa, que atingem o universo 
dos trabalhadores substituídos. O Tribunal 
Superior do Trabalho já adequou sua 
jurisprudência a este entendimento.  

Dirceu Arcoverde - Matéria republicada com 
alterações. (RR-56500-95.2007.5.09.0671)  

Fonte: Notícias TST 

17/03/2011 - Inédito na SDI-1, tempo gasto a pé 
em percurso interno na VW gera debate 

O pagamento das horas de percurso – também 
chamadas de horas in itinere – gastas no trajeto 
da portaria ao local de trabalho por um 
empregado da Volkswagen do Brasil Indústria de 
Veículos Automotivos Ltda. originou uma longa 
discussão na sessão de hoje (17) da Subseção 1 
Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1) do 
Tribunal Superior do Trabalho. A originalidade do 
caso é que o trabalhador fazia esse percurso a pé, 
e não por meio de transporte oferecido pela 
empregadora. Após vários ministros expressarem 
seus entendimentos a respeito do tema, o 
julgamento do recurso de embargos da empresa 
foi suspenso por pedido de vista regimental do 
ministro Lelio Bentes Corrêa.  

O empregado pleiteou o pagamento de 30 
minutos diários de horas de percurso, indeferido 
na primeira instância e no Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT/SP). Ao chegar ao TST, 
a Sexta Turma aplicou, por analogia, a Orientação 
Jurisprudencial Transitória n.º 36 da SDI-1, que 
trata do tempo gasto pelo trabalhador “para 
alcançar seu local de trabalho a partir da portaria 
da Açominas”, e concedeu o pagamento das 
horas.  

A empresa, então, recorreu com embargos. A 
relatora, ministra Maria de Assis Calsing, 
observou, com base no registro feito pelo TRT dos 
depoimentos de testemunhas do trabalhador e da 
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empresa, que o empregado ia a pé da portaria até 
o seu setor de trabalho, gastando nesse percurso 
de cinco a dez minutos. Para a ministra, não se 
aplica ao caso a OJ 36, porque o percurso não era 
feito em transporte fornecido pela empregadora, 
como prevê a jurisprudência do TST (Súmula 90). 
Seu voto foi no sentido de dar provimento aos 
embargos para restabelecer o acórdão regional.  

O ministro Aloysio Corrêa da Veiga, relator do 
processo na Sexta Turma, abriu divergência, 
entendendo que as horas gastas pelo trabalhador 
em trânsito dentro da empresa devem ser pagas 
como extraordinárias. Ao se pronunciar, o 
ministro Lelio Bentes Corrêa acompanhou a 
divergência, observando que o TST tem 
reiteradamente condenado a Volkswagen a pagar 
as horas in itinere no mesmo trajeto, quando 
realizado em transporte da empresa.  
 
A preocupação manifestada pelo ministro Lelio foi 
a de que, se for decidido que a caminhada exime 
o empregador do pagamento das horas de 
percurso, a consequência será a empresa parar de 
fornecer a condução a quem a está recebendo 
atualmente, para não mais pagar as horas in 

itinere. Ele destacou que, por tratamento 
isonômico, é imperativo assegurar o direito ao 
pagamento das horas de percurso àqueles que 
fazem o trajeto, independentemente do meio de 
transporte, ressaltando que não há transporte 
público regular dentro do pátio da empresa.  

O ministro José Roberto Freire Pimenta, num 
breve histórico, explicou a criação jurisprudencial 
do conceito de horas in itinere, a partir do 
desdobramento do artigo 4 da CLT, que trata do 
tempo à disposição do empregador. Destacou 
que, ao ser integrado pela legislação, no artigo 58, 
parágrafo 2º, da CLT, o conceito pressupôs uma 
hipótese concreta: o fornecimento de condução 
pelo empregador. Votou, assim, com a relatora, 
seguido pela ministra Maria Cristina Peduzzi, que 
presidiu a sessão no período da tarde.  

Acompanharam a divergência os ministros 
Horácio de Senna Pires, Augusto César Leite de 
Carvalho e Delaíde Miranda Arantes. Por fim, o 
ministro Lelio Bentes, considerando o quórum 

apertado da sessão de hoje e o fato de ser a 
primeira vez que a SDI discutia o assunto, solicitou 
que fosse desconsiderado seu voto e pediu vista 
regimental. 

(Lourdes Tavares) Processo: E-ED-RR - 188700-
14.2004.5.02.0462  

Fonte: Notícias TST 

25/02/2011 - TST decide sobre estabilidade de 
dirigente sindical 

No dia seguinte em que recebeu a comunicação 
de que um de seus empregados tinha sido eleito 
dirigente de sindicato, a Indústria Química e 
Farmacêutica Schering-Plough o demitiu. Como 
constatou a Seção I de Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho em julgamento 
recente, a empresa não observou a garantia de 
emprego do trabalhador a partir do registro da 
candidatura a cargo de direção sindical até um 
ano após o final do mandato, prevista na 
Constituição Federal (artigo 8º, VIII).  

Por consequência, a SDI-1 acompanhou o 
entendimento do relator do recurso de embargos 
do trabalhador, ministro Horácio Senna Pires, 
para reconhecer a estabilidade provisória do 
dirigente e, assim, condenar a empresa ao 
pagamento dos créditos salariais decorrentes 
desse direito. Segundo o relator, é justamente no 
momento de formação do sindicato que os seus 
líderes mais necessitam de proteção, do contrário 
seria ineficaz a garantia constitucional.  
 
Na hipótese examinada, a formação de um novo 
sindicato, a partir do desmembramento de outro, 
coincidiu com a eleição e posse dos dirigentes. Em 
09/07/2004 (sexta-feira), aconteceu a criação do 
sindicato, o lançamento da candidatura, a eleição 
e a posse do dirigente. Na segunda-feira, dia 
12/07/2004, o empregador recebeu telegrama 
com a comunicação do ocorrido. No dia seguinte, 
em 13/07/2004, a empresa dispensou o 
empregado dirigente sindical.  

Na Justiça do Trabalho do Espírito Santo, o 
empregado alegou que tinha direito à estabilidade 
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provisória, pois tinha comunicado ao empregador 
a sua nova condição de dirigente sindical antes da 
demissão, nos termos do artigo 543, § 5º, da CLT. 
A empresa, por outro lado, sustentou que esse 
requisito tinha sido descumprido, uma vez que o 
dispositivo celetista exige comunicação por 
escrito ao empregador, dentro de 24 horas, do dia 
e da hora do registro da candidatura do 
empregado e, em igual prazo, da eleição e posse.  

De acordo com o juízo de primeiro grau, a falta de 
comunicação do registro da candidatura não 
desautorizava a concessão da estabilidade 
provisória ao dirigente sindical, porque o objetivo 
da norma é a proteção do trabalhador, ou seja, se 
foi feita a comunicação apenas da eleição, 
somente a partir dessa data existe a estabilidade 
até um ano após o término do mandato.  
 
O Tribunal do Trabalho da 17ª Região também 
reconheceu o direito do dirigente à estabilidade 
provisória mesmo sem a comunicação da 
candidatura. Ainda na avaliação do TRT, o fato de 
o sindicato original discordar da criação da nova 
entidade, como argumentou a empresa, não 
interfere no direito do dirigente. No mais, o 
registro do novo sindicato no Ministério do 
Trabalho e Emprego em 19/07/2004 atendeu à 
necessidade de controle da unicidade sindical 
prevista na Constituição (artigo 8º, II), não 
constituindo obstáculo à garantia no emprego do 
trabalhador.  

Os julgamentos no TST - Entretanto, quando o 
caso chegou ao TST, a Oitava Turma deu razão à 
empresa, por avaliar que a comunicação da 
candidatura do empregado era condição 
indispensável para a aquisição do direito à 
estabilidade provisória de dirigente ou 
representante sindical. Como essa formalidade 
tinha sido descumprida, o colegiado afastou a 
estabilidade provisória reconhecida pelo Regional 
e excluiu da condenação os pagamentos 
decorrentes.  
 
Durante o julgamento do recurso do empregado 
na SDI-1, a ministra Maria Cristina Irigoyen 
Peduzzi divergiu do relator, ao manter a 
interpretação adotada pela Turma que preside. 

Para a ministra Cristina, o telegrama com a 
comunicação da criação do sindicato e eleição do 
dirigente foi recebido pelo empregador fora do 
prazo certo, logo o requisito do artigo 543, §5º, da 
CLT não tinha sido preenchido.  

O presidente do TST, ministro Milton de Moura 
França, concordou com os argumentos da 
divergência. Ele destacou que a norma da CLT ao 
mesmo tempo em que assegura ao empregado o 
direito à estabilidade, por outro garante ao 
empregador que ele deve ter cautela para não 
demitir empregado com estabilidade no emprego 
sob pena de ter que arcar com os débitos salariais 
decorrentes desse ato. 

Mas o relator do processo na SDI-1, ministro 
Horácio Senna Pires, destacou que o Supremo 
Tribunal Federal já julgou recurso extraordinário 
no qual ficou estabelecido que a garantia no 
emprego assegurada aos diretores eleitos em 
assembleia constitutiva do sindicato deve ser 
reconhecida antes mesmo do registro da entidade 
no Ministério do Trabalho e Emprego. Para o STF, 
o registro tem finalidade cadastral, de publicidade 
e de controle da unicidade sindical prevista no 
artigo 8º, II, da Constituição.  

A ministra Rosa Maria Weber também concluiu 
que o empregado tinha direito à estabilidade, 
apesar de desatendido o prazo de comunicação 
estabelecido no artigo 543, §5º, da CLT. A ministra 
Maria de Assis Calsing observou que não havia 
como o dirigente eleito fazer a comunicação à 
empresa em momento anterior ao que fez, na 
medida em que a criação do sindicato, o 
lançamento da candidatura, a eleição e a posse 
ocorreram no mesmo dia.  

O ministro Augusto César Leite de Carvalho 
lembrou que a decisão do STF não restringe o 
direito do trabalhador à estabilidade ao registro 
no Ministério do Trabalho, pelo contrário. O 
ministro José Roberto Freire Pimenta considera 
que a comunicação feita pelo empregado atingiu a 
finalidade da norma da CLT. Na mesma linha, 
votou o juiz convocado Flávio Sirangelo.  
 
Para o ministro João Batista Brito Pereira, se a 
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comunicação precede à dispensa, essa dispensa é 
irregular, afinal a empresa foi comunicada da 
eleição e posse. O ministro Renato de Lacerda 
Paiva considera inclusive que a conduta da 
empresa foi antissindical, ao dispensar o 
trabalhador tão logo tomou conhecimento de que 
ele tinha sido eleito dirigente sindical. 

O ministro Lelio Bentes Corrêa ressaltou que a 
jurisprudência do TST evolui no caminho da 
Convenção nº 98 da Organização Internacional do 
Trabalho, ratificada pelo Brasil, para considerar o 
caráter discriminatório da despedida do 
empregado, se ocorre com a ciência formal do 
empregador. Por fim, o ministro Aloysio Corrêa da 
Veiga afirmou que a garantia de emprego nasce 
com o registro da candidatura, e não com a 
comunicação, que serve para dar conhecimento a 
terceiros que não participaram da relação.  

Desse modo, vencidos os ministros Maria Cristina 
Peduzzi e Milton de Moura França, por maioria de 
votos, a SDI-1 restabeleceu a decisão do TRT que 
reconhecera o direito do empregado dirigente 
sindical à estabilidade provisória no emprego. (E-
ED-ED-RR- 108600-62.2004.5.17.0007)  

Fonte: Notícias TST 

21/02/2011 - Dirigente sindical tem estabilidade 
desde a criação do sindicato  

A falta de registro do sindicato no Ministério do 
Trabalho e Emprego não é empecilho para a 
concessão da estabilidade a dirigente sindical, 
tendo início a garantia de emprego na data de 
depósito dos atos constitutivos no Cartório de 
Pessoas Jurídicas. Com esse entendimento, a 
Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
rejeitou agravo de instrumento de duas empresas 
da área de construção naval que contestam a 
determinação de reintegrar um ajudante de 
mecânico demitido após a criação de um novo 
sindicato, e para o qual ele foi eleito dirigente.  

O Consórcio Marlim Leste e a Quip S.A. alegam 
que a nova entidade - Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria da Construção, Reparação e 

Manutenção Naval de Rio Grande (Sindinaval) - 
não representa a categoria profissional dos seus 
empregados, representados, segundo as 
empresas, pelo Sindicato dos Trabalhadores das 
Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Rio Grande. 

Contratado em 16/01/2007, o ajudante de 
mecânico foi eleito membro da diretoria do 
Sindinaval, fundado em 08/10/2007. Em 
19/10/2007 ele foi demitido sem justa causa, 
junto com outros integrantes do recém formado 
sindicato. Em 03/04/2008 o trabalhador foi 
reintegrado, em cumprimento à sentença da 2ª 
Vara do Trabalho de Rio Grande (RS), ressalvando 
que o sindicato, enquanto não obtém o registro 
sindical, não pode representar os trabalhadores 
em negociação coletiva junto aos empregadores, 
que continuam vinculados às normas coletivas 
decorrentes das negociações travadas com o 
sindicato primitivo. 

No entanto, o juízo de primeira instância ressaltou 
que a falta de registro no MTE não impede o 
reconhecimento de que os diretores eleitos pelo 
novo sindicato detenham o direito à estabilidade 
provisória, pois, de acordo com a 2ª Vara, “é 
exatamente no período que antecede a concessão 
do registro que os trabalhadores mais precisam 
contar com a garantia do emprego, para que 
possam lutar pela efetiva criação do sindicato que 
entendem ser legítimo para representar a 
categoria profissional”.  

As empresas, então, recorreram ao Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), que 
manteve a sentença. Ao analisar o recurso, o 
Regional verificou que a controvérsia envolve a 
criação de uma nova entidade sindical, que tem 
como objetivo representar especificamente os 
interesses dos empregados que atuam no ramo 
da construção naval, dissociada do sindicato que 
representava genericamente as indústrias 
metalúrgicas naquela base territorial. O TRT 
entendeu que, apesar de até a data da demissão 
ainda não ter sido concedido o registro ao 
Sindinaval no Cadastro Nacional de Entidades 
Sindicais do Ministério do Trabalho, o trabalhador 
faz jus à estabilidade provisória no emprego 
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concedida aos dirigentes sindicais, pois foi 
comprovado o registro do sindicato no Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas e o ajudante de 
mecânico foi eleito dirigente na data da 
constituição do novo sindicato.  
TST  
A decisão provocou a interposição de recurso de 
revista pelas empregadoras, cujo seguimento foi 
negado pelo TRT, originando então o agravo de 
instrumento ao TST. Para o relator do agravo, 
ministro Mauricio Godinho Delgado, a concessão 
da garantia de estabilidade do dirigente faz-se 
necessária “desde o início do processo de criação 
do sindicato, como forma de dar máxima 
efetividade ao direito constitucional”.  

Nesse sentido, o relator frisou que, “a partir do 
momento em que a entidade sindical é criada, 
organizada e registrada perante o cartório 
competente, já é possível afirmar que se iniciou o 
processo de criação e regularização do sindicato”. 
Além disso, o ministro informou que, ao apreciar a 
matéria, a interpretação do Supremo Tribunal 
Federal foi no sentido de que o sindicato novo 
deve ser resguardado com especial atenção, 
“considerando que o início de sua criação, a partir 
do ato constitutivo, é o momento em que a 
entidade mais necessita de proteção”.  
 
O ministro Godinho Delgado destacou que, ainda 
que a formação Sindinaval esteja sub judice, pois 
o pedido de registro perante o Ministério do 
Trabalho e Emprego foi impugnado, essa situação 
“também deve ser abrangida pela proteção ao 
sindicato novo, já que, enquanto pendente a ação 
que envolve a disputa de representatividade dos 
entes sindicais, o ente sindical continua em plena 
atividade, pelo que necessária a manutenção das 
garantias mínimas como forma de viabilizar a sua 
subsistência até a final decisão”. 

Por fim, o relator na Sexta Turma ressaltou que o 
dirigente do sindicato novo não pode ser 
penalizado pela demora na resolução judicial da 
disputa entre os sindicatos envolvidos, porque, 
“durante o curso do processo, ele continua 
exposto aos riscos de atuar abertamente em prol 
dos interesses da categoria profissional, que 
muitas vezes são contrários aos interesses da 

categoria econômica. Seguindo o voto do ministro 
Godinho Delgado, a Sexta Turma negou 
provimento ao agravo de instrumento. (AIRR - 
116240-20.2007.5.04.0122)  

Fonte: Notícias TST 

18/02/2011 - Trajeto interno deve ser calculado 
como horas extras 
 
O trabalhador tem direito ao pagamento do 
tempo gasto no trajeto entre a portaria da 
empresa e o posto de serviço. A garantia está 
prevista no artigo 4º da Consolidação das Leis do 
Trabalho e foi aplicada em julgamento recente na 
Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho.  
 
Segundo a ministra Dora Maria da Costa, relatora 
do recurso de revista de ex-empregado da 
Volkswagen do Brasil, a norma da CLT estabelece 
que o período em que o trabalhador está à 
disposição do empregador, aguardando ou 
executando ordens, é considerado de serviço 
efetivo.  
 
O trabalhador requereu, na Justiça do Trabalho 
paulista, entre outros créditos salariais, a 
contagem do percurso interno da empresa como 
tempo à disposição do empregador. Por 
consequência, pediu o pagamento de trinta 
minutos diários como horas extras.  
 
O Tribunal do Trabalho (2ª Região) manteve a 
sentença de origem que negara o pedido do 
empregado. Para o TRT, a jurisprudência citada 
pelo trabalhador (Orientação Jurisprudencial 
Transitória nº 36 da Seção I de Dissídios 
Individuais do TST) destina-se exclusivamente ao 
pessoal da Açominas. No mais, afirmou que não 
havia amparo legal para a pretensão e que a 
Súmula nº 90 do TST trata do deslocamento da 
moradia do trabalhador até a empresa. 
 
Já na interpretação da ministra Dora Costa, uma 
vez que ficou comprovado no Regional que o 
empregado despendia um tempo no trajeto entre 
a portaria e seu posto de trabalho, ele tinha 
direito aos créditos decorrentes. A partir do 
momento em que o trabalhador passa pelos 
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portões da empresa e percorre o caminho entre a 
portaria e o local de efetiva prestação de serviço 
(a pé ou em transporte fornecido pelo 
empregador) considera-se que está à disposição 
da empresa.  
 
Assim, por unanimidade de votos, a Oitava Turma 
deu provimento ao recurso do trabalhador para 
que sejam apuradas as horas extras referentes ao 
percurso entre a portaria e o local da prestação de 
serviço, observado o pedido de trinta minutos 
diários e a prescrição quinquenal. (RR - 115700-
70.2007.5.02.0463)  

Fonte: Notícias TST 

15/02/2011 - Adicional de periculosidade deve 
ser pago sobre todo tempo de exposição ao risco 

Um acordo coletivo não pode fixar pagamento de 
adicional de periculosidade apenas sobre parte do 
tempo de trabalho do empregado em área de 
risco. No entanto, foi o que ocorreu no caso 
relatado pelo ministro José Roberto Freire 
Pimenta. Por essa razão, a Segunda Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho rejeitou recurso da 
Silcom Engenharia, Projetos e Construções contra 
a condenação de pagar a ex-empregado o 
adicional sobre todo o tempo de serviço com 
exposição ao risco. 

Como forma de compensação, a legislação 
brasileira prevê o pagamento de um adicional ao 
salário para os trabalhadores que exercem 
atividades consideradas perigosas. No acordo 
coletivo firmado pela categoria ao qual o ex-
empregado da Silcom pertencia, ficou 
estabelecido que o adicional de periculosidade 
seria pago pelo empregador no percentual de 30% 
sobre 50% do tempo de serviço com exposição ao 
risco de vida. Ou seja, um trabalhador que fique 
oito horas diárias exposto ao risco tinha direito a 
30% de adicional sobre metade desse tempo 
(quatro horas).  

Na Justiça, o empregado alegou que o acordo lhe 
retirou garantias legais e constitucionais de 
proteção ao seu trabalho. A empresa, então, foi 
condenada a pagar o adicional de periculosidade 

sobre todo o salário-base, pois, segundo laudo 
pericial, o empregado estava permanentemente 
exposto ao risco. O Tribunal do Trabalho de 
Campinas (15ª Região) afirmou ainda que as 
cláusulas de acordos coletivos que estipulam 
pagamento de adicional de periculosidade em 
percentual inferior ao previsto em lei não são 
aplicáveis. 

O ministro José Roberto Freire Pimenta, relator do 
recurso de revista da empresa no TST, também 
entendeu que a questão diz respeito ao 
descumprimento de regras relativas ao trabalho 
em condições de periculosidade, que são normas 
de ordem pública, de caráter imperativo e que 
não podem ser suprimidas pela vontade das 
partes. Na avaliação do relator, se fosse admitida 
a negociação do direito ao adicional de 
periculosidade, os prejuízos para os trabalhadores 
seriam enormes, equivalendo à renúncia dos 
salários correspondentes ao tempo de exposição 
ao risco.  

Embora a empresa tenha sustentado que a 
decisão do TRT desrespeitara princípios 
constitucionais e legais, o relator concluiu que isso 
não ocorreu. A garantia constitucional de 
reconhecimento dos acordos e convenções 
coletivas de trabalho (nos termos do artigo 7º, 
XXVI, da Constituição), por exemplo, não foi 
violada, disse o ministro, porque as normas 
coletivas são resultado de concessões entre 
patrão e empregado, logo não podem ser 
utilizadas para estabelecer condições menos 
favoráveis aos trabalhadores do que aquelas 
previstas em lei.  

A empresa argumentou ainda que a Súmula nº 
364, item II, do TST foi contrariada pelo Regional. 
Mas o ministro explicou que a súmula trata da 
validade da fixação, por norma coletiva, do 
adicional de periculosidade em percentual inferior 
ao legal e proporcional ao tempo de exposição ao 
risco, o que é diferente da situação examinada em 
que a negociação coletiva estabeleceu percentual 
para pagamento do adicional de periculosidade 
independentemente do tempo de trabalho efetivo 
do empregado em área de risco.  
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Por fim, o relator destacou que a jurisprudência 
do TST não admite pacto coletivo que implique 
supressão de direitos relativos à proteção da 
segurança e da saúde do trabalhador, como é o 
caso do pagamento do adicional de periculosidade 
ao empregado exposto a condições de risco. E 
como a empresa não apresentou exemplos de 
decisões divergentes para caracterizar confronto 

jurisprudencial, a Segunda Turma não conheceu 
do recurso, à unanimidade, com ressalva de 
entendimento do presidente do colegiado, 
ministro Renato de Lacerda Paiva. (RR-166100-
89.2002.5.15.0079)  

Fonte: Notícias TST 

 


