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VIII SIMPÓSIO DE DIREITO DO TRABALHO da ABRAT 

Curitiba, 19/08/2011 

 

José Affonso Dallegrave Neto 

 

- A iniciativa de Rever a Jurisprudência Trabalhista do TST 

(Sessão extraordinária do TP em 24/5/2011 - DEJT 30/05/2011) 

 

- Composição do TST: 8 Turmas de 3 Ministros 

- Perfil dos últimos seis Ministros, em ordem de antiguidade: 
 
Min. Walmir Oliveira da Costa  
Min. Mauricio Godinho Delgado 
Min. Kátia Magalhães Arruda 
Min. Augusto César Leite de Carvalho 
Min. José Roberto Freire Pimenta 
Min. Delaíde Alves Miranda Arantes  

 
 

- O que mudou?  

- 4 OJs da SDI-1 canceladas (OJ-Transitória n.4; OJ-215; OJ-273; OJ-301). 

- 1 OJ da SDI-1 convertida em Súmula (Súm. n. 428) 

- 1 OJ da SDI-1 (cancelada) incorporada à Súmula (OJ-156 na SUM-327). 

- 2 OJs alteradas (OJ-SDI-1-191 e OJ-TP-7) 

- 1 Súmula cancelada (SUM-349). 

- 9 Súmulas alteradas (74; 291; 327; 387; 364; 369; 85; 219; 331) 

- 3 Súmulas novas (426; 427; 429) 

- 1 Precedente Normativo novo (PN-120) 

 

Total = 22 alterações 

 

- Uniformização da jurisprudência trabalhista. Utilidade e Espécies: 

a) OJ (só existe na JT; menos rígida para aprovar, alterar e cancelar) 

b) OJ Transitória (OJs aplicadas a casos específicos; categorias, empresas ou leis especiais);  

c) Súmula (antigo Prejulgado; critério mais rígido de aprovação, alteração e cancelamento)  

d) Precedentes Normativos (são Súmulas de Dissídios Coletivos) 

*Vide: arts 159 a 173 do Regimento Interno do TST – Art. 896, § 6º da CLT (sumaríssimo) 
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- Efeito vinculante   

- das decisões do STF em ADC e ADIn – Lei 9868/99 e art. 102 da CF; 

- das Súmulas Vinculantes do STF (art. 103-A, da CF; arts. 354-A e ss do Regimento do STF) 

(*) Não existe efeito vinculante para as OJs e Súmulas do TST;  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PONTUAIS da recente REFORMA : 

1) JORNADA DOS OPERADORES DE TELEMARKETING 

 

OJ-SDI1-273.   "TELEMARKETING". OPERADORES. ART. 227 DA CLT. INAPLICÁVEL. A 

jornada reduzida de que trata o art. 227 da CLT não é aplicável, por analogia, ao operador de 

televendas, que não exerce suas atividades exclusivamente como telefonista, pois, naquela 

função, não opera mesa de transmissão, fazendo uso apenas dos telefones comuns para 

atender e fazer as ligações exigidas no exercício da função. (OJ CANCELADA) 

 

- A retórica do cancelamento (alteração de posicionamento sem o condão de ser nova OJ) 

- Os serviços de teleatendimento e telemarketing estão regulamentados pelo Anexo II da NR-17; 

- As NRs do MTE que dispõem s/ prevenção de doenças e acidentes cumprem expressa delegação 

normativa (art. 200, I, da CLT e art. 7º., XXII, da CF)  

- NR 01.1: as NRs devem ser “aplicadas às empresas privadas e públicas e pelos órgãos públicos de 

administração e dos poderes legislativo e judiciário, que possuam empregados regidos pela CLT"  

 

Anexo II da NR-17: 

5.3. O tempo de trabalho em efetiva atividade de teleatendimento / telemarketing é de, no máximo, 06 

(seis) horas diárias, nele incluídas as pausas, sem prejuízo da remuneração. 

 

5.4. Para prevenir sobrecarga psíquica, muscular estática de pescoço, ombros, dorso e membros 

superiores, as empresas devem permitir a fruição de pausas de descanso e intervalos para repouso e 

alimentação aos trabalhadores.  

 

5.4.1. As pausas deverão ser concedidas:  

a) fora do posto de trabalho;  

b) em 02 (dois) períodos de 10 (dez) minutos contínuos;  
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JURISPRUDÊNCIA APLICANDO O NOVO ENTENDIMENTO: 

 

OPERADOR DE TELEMARKETING. JORNADA REDUZIDA. APLICAÇÃO. Os trabalhadores 

nas atividades de telemarketing tem direito a jornada de seis horas diárias, consoante a 

previsão contida na NR-17, anexo II. Posicionamento jurisprudencial que já se evidenciava 

majoritário e que deu causa, certamente, ao cancelamento da OJ nº 273, da SBDI-1, do C. 

TST. (TRT 2ª R.; RO 0087500-79.2009.5.02.0076; Ac. 2011/0960038; 8ª. T.; Rel. Des. Fed. Sidnei Alves Teixeira; 

DJESP 08/08/2011) 

 

[...] HORAS EXTRAS. OPERADOR DE TELEMARKETING.  (...) Além disso, registrado pelo 

Regional que o autor, como operador de telemarketing, permanecia grande tempo fazendo 

atividades que se mostravam tanto quanto ou mais desgastantes que as desempenhadas pelas 

telefonistas, o reconhecimento da jornada reduzida e das pausas para descanso previstas nos 

artigos 227 e 229 da CLT, em virtude da sua aplicação analógica, não propicia a evidência de 

afronta a esses dispositivos. Registra-se, a propósito, o cancelamento por esta Corte da 

Orientação Jurisprudencial nº 273 da SBDI-1, em sessão extraordinária do Tribunal Pleno, 

ocorrida em 24/05/2011, que preconizava ser inaplicável aos operadores de telemarketing a 

jornada reduzida do artigo 227 da CLT. [...] (TST; RR 39200-87.2006.5.03.0036; 2ª T.; Rel. Min. José 

Roberto Freire Pimenta; DEJT 05/08/2011; Pág. 511) 

 

 

 

2) INDENIZAÇÃO PELA SUPRESSÃO PARCIAL OU TOTAL DE 

HORAS EXTRAS HABITUAIS 

 

NOVA REDAÇÃO: 

 

Súmula n. 291 - HORAS EXTRAS. HABITUALIDADE. SUPRESSÃO. INDENIZAÇÃO. A supressão 

total ou parcial, pelo empregador, de serviço suplementar prestado com habitualidade, durante 

pelo menos 1 (um) ano, assegura ao empregado o direito à indenização correspondente ao 

valor de 1 (um) mês das horas suprimidas, total ou parcialmente, para cada ano ou fração igual 

ou superior a seis meses de prestação de serviço acima da jornada normal. O cálculo 

observará a média das horas suplementares nos últimos 12 (doze) meses anteriores à 

mudança, multiplicada pelo valor da hora extra do dia da supressão. 
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Exemplo: - 1 ano e 7 meses = 50 HE/mês (em média); 

      - Redução para = 20 HE/mês (em média); 

     - Indenização = 2 meses de 30 HE pelo valor-hora do dia da supressão 

 

 

JURISPRUDÊNCIA que foi PRECEDENTE DA ALTERAÇÃO: 

 

RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAS. REDUÇÃO. SUPRESSÃO PARCIAL.                 

“Se o entendimento desta corte objetivava proteger a remuneração obreira das perdas, há de 

se entender que tal garantia também se aplica nos casos em que houve apenas a redução das 

horas extras prestadas pelo empregado. Não se verifica, portanto, a alegada contrariedade à 

Súmula n. º 291 do TST, que é perfeitamente aplicável à situação dos autos. Precedentes 

desta corte”. (TST; RR 180000-68.2007.5.08.0012; 4ª. Turma; Relª Minª Maria de Assis Calsing; DEJT 18/03/2011; 

Pág. 897) 

 

 

 

3) TRAJETO DA PORTARIA DA EMPRESA ATÉ O LOCAL DE 

TRABALHO 

 

Súmula n. 429: TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4º DA CLT. PERÍODO DE 

DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE TRABALHO. “Considera-se à 

disposição do empregador, na forma do art. 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento 

do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 

10 (dez) minutos diários”. 

 

- Trata-se de nova Súmula inspirada em duas OJs: 

OJ-SDI-1T n.36. HORA "IN ITINERE". TEMPO GASTO ENTRE A PORTARIA DA EMPRESA E O LOCAL 

DO SERVIÇO. DEVIDA. AÇOMINAS.  Configura-se como hora “in itinere” o tempo gasto pelo obreiro para 

alcançar seu local de trabalho a partir da portaria da Açominas.  

*Idem OJ-SDI-1 n. 98 

 

- A Súmula acaba relativizando os efeitos do art. 4º da CLT; 
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CONSIDERAÇÕES: 

 

- A nova Súmula manteve-se fiel ao artigo 58, § 1º, da CLT, verbis: 

“Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limite máximo de 
dez minutos diários.” 

 

- A nova Súmula 429 deverá ser interpretada à luz da Súmula n. 366, segundo a qual, “se 

ultrapassado esse limite (de 10 minutos), será considerada como extra a totalidade do tempo que 

exceder a jornada normal”. 

 

JURISPRUDÊNCIA APLICANDO A NOVA SÚMULA: 

“Recentemente foi editada por esta col. Corte a Súmula nº 429. Dessa feita, uma vez 

constatado que o Reclamante despendia, de fato, 20 minutos diários, nos trajetos de ida e 

volta, entre a portaria da Empresa e o seu posto de trabalho, imperiosa a condenação da 

Reclamada ao pagamento, como extra, do tempo gasto pelo Obreiro, nos termos do 

mencionado verbete sumular.” (TST; RR 96500-82.2004.5.02.0463; 4ª. T.; Rel. Min. Maria de Assis Calsing; 

DEJT 05/08/2011; p. 1057) 

 

 
 

 

 

 

4) NÃO CARACTERIZAÇÃO DA JORNADA EM SOBREAVISO PELO USO DE 

APARELHO DE INTERCOMUNICAÇÃO 

 

Súmula n. 428. SOBREAVISO. O uso de aparelho de intercomunicação, a exemplo de BIP, 

“pager” ou aparelho celular, pelo empregado, por si só, não caracteriza o regime de 

sobreaviso, uma vez que o empregado não permanece em sua residência aguardando, a 

qualquer momento, convocação para o serviço. (conversão da Orientação Jurisprudencial n.º 

49 da SBDI-1) 

 

CONSIDERAÇÕES: 
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O entendimento que já estava consolidado na jurisprudência, restringe a aplicação do artigo 

244, § 2º, da CLT, que diz: 

 

“Considera-se de "sobreaviso" o empregado efetivo, que permanecer em sua própria casa, aguardando a 

qualquer momento o chamado para o serviço. Cada escala de "sobreaviso" será, no máximo, de vinte e quatro 

horas, As horas de "sobreaviso", para todos os efeitos, serão contadas à razão de 1/3 (um terço) do salário 

normal.” 

 

 

JURISPRUDENCIA APLICANDO A NOVA SÚMULA: 

[...] SOBREAVISO. USO DE APARELHO CELULAR. Nos termos da novel Súmula nº 428 do 

TST, o uso de aparelho de intercomunicação, a exemplo de bip, pager ou aparelho celular, pelo 

empregado, por si só, não caracteriza o regime de sobreaviso, uma vez que o empregado não 

permanece em sua residência aguardando, a qualquer momento, convocação para o serviço. 

[...] (TST; RR 46900-95.2007.5.04.0701; 6ª. T.; Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado; DEJT 05/08/2011; Pág. 1589) 

 

 

Horas de sobreaviso x Horas efetivas: 
 

[...] QUANTIDADE DE HORAS DE SOBREAVISO. Não podem ser remuneradas duplamente, 

como extras e como de sobreaviso, horas de trabalho compreendidas nos mesmos períodos. O 

sobreaviso corresponde apenas ao tempo à disposição, não incluindo as horas de efetivo 

chamamento ao trabalho, que devem ser remuneradas como extras e, por conseqüência, 

excluídas dos períodos de sobreaviso. (TRT 4ª R.; AP 01035-1999-662-04-00-3; 8ª T.; Relª Juíza Ana Luíza 

Heineck Kruse; Julg. 27/09/2007; DOERS 08/10/2007) 

 

 

 
Doutrina de Vólia Bonfim Cassar: 
 
“O trabalhador tem direito à ‘desconexão’, isto é, a se afastar totalmente do ambiente de trabalho, 
preservado seus momentos de relaxamento, de lazer, seu ambiente domiciliar contra as novas 
técnicas invasivas que penetram na vida íntima do empregado.” 
 
“Apesar do trabalhador não permanecer em casa aguardando ordens, como os antigos ferroviários, 
deve ter remunerado este desconforto de ficar preocupado todo o tempo com a área de atuação do 
aparelho, com o sinal, com o local onde está, com os chamados não atendidos, com os problemas 
que terá de resolver a distância etc.”  
 
(Direito do trabalho. 3. ed. Niterói: Impetus, 2009.) 
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5) BANCO DE HORAS IMPOSSIBILIDADE DE INSTITUIÇÃO 

MEDIANTE ACORDO INDIVIDUAL 

 

Súmula n. 85 - COMPENSAÇÃO DE JORNADA  

I - A compensação de jornada de trabalho deve ser ajustada por acordo individual escrito, 

acordo coletivo ou convenção coletiva.  

II - O acordo individual para compensação de horas é válido, salvo se houver norma coletiva 

em sentido contrário.  

III - O mero não atendimento das exigências legais para a compensação de jornada, inclusive 

quando encetada mediante acordo tácito, não implica a repetição do pagamento das horas 

excedentes à jornada normal diária, se não dilatada a jornada máxima semanal, sendo devido 

apenas o respectivo adicional.  

IV - A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser 

pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser 

pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário.  

V - As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na 

modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. 

 

 

CONSIDERAÇÕES: 

 Dispõe a CLT:  

 

Art. 59: A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em 

número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito entre empregador e 

empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho. 

§ 2º:  Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força de acordo ou 

convenção coletiva de trabalho, o excesso de horas em um dia for compensado pela 

correspondente diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no período 

máximo de um ano, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas, nem seja 

ultrapassado o limite máximo de dez horas diárias.  

 

Hesitação: redação do caput “acordo escrito” x redação do § 2º “por força de acordo ou CCT”; 
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JURISPRUDÊNCIA APLICANDO O NOVO POSICIONAMENTO: 

 

RECURSO DE REVISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BANCO DE HORAS. 

COMPENSAÇÃO ANUAL DE JORNADA. Invalidade. Não tem validade o sistema de 

compensação anual de horários, realizado mediante banco de horas, quando não estipulado 

por instrumento coletivo. Incide a Súmula nº 85, V, do TST. Recurso de revista não conhecido. 

(TST; RR 44300-52.2007.5.15.0004; 1ª. T.; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 05/08/2011; Pág. 188) 

 

- E como ficam os efeitos do Banco de Horas que não fechou a 

compensação ao final de um ano? 

 

1ª corrente:  

Acordo nulo = horas extras cheias excedentes da 8ª diária 

A prestação de horas extras habituais descaracteriza o regime de compensação de horas 
trabalhadas por meio do banco de horas. Nessa hipótese, são devidas como extras a hora com 
o respectivo adicional, pois, por força do item V da Súmula nº 85 do TST, recentemente 
incluído por esta Corte, não se aplica ao regime de banco de horas a atenuação do cálculo da 
sobrejornada previsto nos itens III e IV da referida Súmula. (TST; RR 987400-25.2007.5.09.0513; 8ª. T.; 

Rel. Min. Carlos Alberto Reis de Paula; DEJT 27/06/2011; Pág. 515) 

 

 

2ª corrente:  

Acordo nulo = horas extras evitando o “bis in idem” 

COMPENSAÇÃO. BANCO DE HORAS. “A prestação de horas extras habituais descaracteriza 
o acordo de compensação de jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada 
semanal normal deverão ser pagas como horas extraordinárias e, quanto àquelas destinadas à 
compensação, deverá ser pago a mais apenas o adicional por trabalho extraordinário. Súmula 
nº 85/TST. Conhecido e, no particular, provido[...] (TST; RR 578300-62.2007.5.09.0594; 5ª. T.; Rel. Min. 

Emmanoel Pereira; DEJT 03/06/2011; Pág. 1473) 

 
 

REGIME DE BANCO DE HORAS. “Considerando que os cartões-ponto trazidos aos autos 
demonstram a realização habitual de horas extras, bem como trabalho, em inúmeras 
oportunidades, em jornadas superiores a 10 horas diárias, ofendendo o previsto no art. 59, § 
2º, da CLT, cumpre declarar a invalidade dos regimes compensatórios adotados. Deste modo, 
defere-se o pagamento do adicional de horas extras sobre as horas irregularmente 
compensadas (assim entendidas como sendo as prestadas além da 8ª até a 44ª semanal), 
conforme Súmula nº 85, IV, do TST, bem como o pagamento da hora mais o adicional sobre as 
horas excedentes da jornada semanal (além da 44ª semanal)”. (TRT 4ª R.; RO 0001087-

77.2010.5.04.0333; 7ª T.; Rel. Juiz Conv. Marçal dos Santos Figueiredo; DEJTRS 21/07/2011; Pág. 89) 

 
 
 
 

- Neste caso a melhor interpretação do inciso V é a de que não se aplica ao banco de 

horas apenas a primeira parte do inciso IV da Súmula 85 do TST. 
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IV - A prestação de horas extras habituais descaracteriza o acordo de compensação de 

jornada. Nesta hipótese, as horas que ultrapassarem a jornada semanal normal deverão ser 

pagas como HE e, quanto àquelas destinadas à compensação, deverá ser pago a mais apenas 

o adicional por trabalho extraordinário.  

V - As disposições contidas nesta súmula não se aplicam ao regime compensatório na 

modalidade “banco de horas”, que somente pode ser instituído por negociação coletiva. 

 

 

 

 

 

6) IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO EM 

ATIVIDADE INSALUBRE SEM INSPEÇÃO PRÉVIA DO MTE 

 

Súmula n. 349 -  ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO EM ATIVIDADE INSALUBRE, 

CELEBRADO POR ACORDO COLETIVO. VALIDADE. A validade de acordo coletivo ou 

convenção coletiva de compensação de jornada de trabalho em atividade insalubre prescinde 

da inspeção prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho (art. 7º, XIII, 

da CF/1988; art. 60 da CLT). (CANCELADA) 

 

CONSIDERAÇÕES: 

 

- A Súmula cancelada estava em conflito com o art. 60 da CLT, in verbis: 

“(...) quaisquer prorrogações só poderão ser acordadas mediante licença prévia das 

autoridades competentes em matéria de higiene do trabalho...”. 

 

 

- Dúvida: doravante o acordo de compensação só pode ocorrer mediante 

norma coletiva e prévia inspeção das autoridades competentes? 

 

- Entendimento recente do TST: 
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“(...) Acrescenta-se que o cancelamento da Súmula nº 349 do TST pelo Tribunal Pleno (DEJT 

30/05/2011) vem consolidar o entendimento desta corte quanto à impossibilidade de 

negociação coletiva de jornada de trabalho em atividade insalubre. RR não conhecido. (TST; RR 

146900-83.2006.5.04.0331; 2ª. Turma; Rel. Min. José Roberto Freire Pimenta; DEJT 05/08/2011; Pág. 655) 

 

“Esta Corte, recentemente, cancelou a Súmula nº 349 (...)   (Assim,) não é mais possível a 

entabulação de Acordo ou Convenção Coletiva de compensação de jornada de trabalho em 

atividades insalubres, notadamente quando há prestação de horas extras habituais em regime 

de 12 horas por 36 de descanso. [...] (TST; RR 276400-09.2008.5.09.0069; 8ª. T.; Rel. Min. Carlos Alberto 

Reis de Paula; DEJT 27/06/2011; Pág. 506) 

 

 

 

 

7) IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DO ADICIONAL DE 

PERICULOSIDADE EM PERCENTUAL INFERIOR AO LEGAL POR 

MEIO DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

 

ANTIGA REDAÇÃO: 

 

SUM-364. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. EXPOSIÇÃO EVENTUAL, PERMANENTE E 

INTERMITENTE. I – Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto 

permanentemente ou que, de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, 

apenas, quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, 

sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. II - A fixação do adicional de 

periculosidade, em percentual inferior ao legal e proporcional ao tempo de exposição ao risco, 

deve ser respeitada, desde que pactuada em acordos ou convenções coletivos. 

(cancelado o inciso II) 

 

CONSIDERAÇÕES: 

- Normas de caráter público (vg: adicional de periculosidade) não podem ser 

flexibilizadas mediante negociação coletiva.  

- O art. 7º, XXII, da CF, garante a redução dos riscos inerentes ao labor, motivo pelo 

qual não se pode abolir o patamar mínimo imposto pela lei. 
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- Neste sentido é a OJ-SDI-1, n. 342, inciso I, do TST: 

I - É inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho contemplando a supressão 
ou redução do intervalo intrajornada porque este constitui medida de higiene, saúde e 
segurança do trabalho, garantido por norma de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7º, XXII, da 
CF/1988), infenso à negociação coletiva. 
 
 

 

JURISPRUDÊNCIA ATUAL: 

 

[...] Adicional de periculosidade. Redução do percentual por norma coletiva. Com o 

cancelamento do item II da Súmula nº 364 do TST, pela resolução nº 175/2011, não mais 

prevalece o entendimento de que norma coletiva pode estipular redução do percentual previsto 

em Lei, para pagamento do adicional de periculosidade, porquanto é inadmissível ajuste 

prejudicial sobre condições de trabalho que envolvam a saúde e a segurança do trabalhador. 

Recurso de revista de que não se conhece. (TST; RR 84600-82.2008.5.03.0092; 5ª. T.; Rel. Min. Kátia 

Magalhães Arruda; DEJT 12/08/2011; Pág. 1177) 

 

Exposição intermitente e eventual: 

 

- O texto não alterou o inciso I, verbis: 

 

I – Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, 

de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. Indevido, apenas, quando o contato dá-

se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se por tempo 

extremamente reduzido. 

 

Assim, é devido quando: 

a) exposto de forma permanente: 

b) exposto de forma intermitente, mas desde que sujeito ao risco; 

 

Não é devido, quando: 

a) contato eventual (fortuito); 

b) contato habitual mas em tempo extremamente reduzido 

 

Jurisprudência recente: 



 
12 

“Esta corte superior firmou entendimento, por meio da Súmula nº 364, de que o empregado 
sujeito, permanente ou intermitentemente, a condição de risco faz jus à percepção do adicional 
de periculosidade. O mero contato eventual com o agente perigoso, assim considerado o 
contato fortuito ou que, sendo habitual, se dá por tempo extremamente reduzido, exclui o 
direito em tela. Na hipótese dos autos, o reclamante faz jus à percepção do adicional de risco, 
porquanto adentrava área de risco por inflamáveis, por aproximadamente dez minutos diários, 
tempo suficiente para que o obreiro se colocasse em verdadeira situação de risco. Precedentes 
da sbdi-1. (TST; RR 140300-82.2005.5.15.0102; 1ª. T.; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 17/06/2011; Pág. 560) 

 
 

“Na hipótese dos autos, em que o reclamante manejava cilindros de “GLP”, abastecendo uma 
empilhadeira, por duas ou três vezes por semana, levando cada operação de três a cinco 
minutos, há direito à percepção do referido adicional, porquanto a exposição se dava de forma 
habitual e o tempo era suficiente para que o obreiro se colocasse em verdadeira situação de 
risco, notadamente diante do agente perigoso ao qual estava exposto. Precedentes da SBDI-
1”. (TST; RR 153300-13.2006.5.15.0039; 1ª. T.; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 01/04/2011; Pág. 290) 

 
 

“A expressão permanente, utilizada no artigo 193 da CLT, não significa que a atividade em 
exposição a risco somente tenha amparo legal com a exposição constante e ininterrupta. A 
eventual intermitência da exposição habitual ao risco potencial não exclui o direito ao adicional 
de periculosidade integral, face à impossibilidade em prever a ocorrência do sinistro, que não 
escolhe hora ou lugar. (TRT 9ª R.; Proc. 15686-2006-004-09-00-3; Ac. 12773-2011; Quarta Turma; Rel. Des. 

Sérgio Murilo Rodrigues Lemos; DJPR 19/04/2011) 
 

 
 
 
 

8) HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: DEVIDOS EM AÇÃO 

RESCISÓRIA E EM AÇÔES QUE O SINDICATO FIGURE COMO 

SUBSTITUTO PROCESSUAL 

 

NOVA REDAÇÃO: 

Súmula 219 - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HIPÓTESE DE CABIMENTO.  

I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nunca 

superiores a 15% (quinze por cento), não decorre pura e simplesmente da sucumbência, 

devendo a parte estar assistida por sindicato da categoria profissional e comprovar a 

percepção de salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se em situação 

econômica que não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva 

família.  

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no 

processo trabalhista. 

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como 

substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.  

(Nova redação do Item II e inserido o item III à redação) 
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CONSIDERAÇÕES QUANTO AO ITEM II: 

II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no 

processo trabalhista. 

 

- A alteração decorre do entendimento firmado (em meados de 2010) na Súmula 425 do TST, 

segundo a qual o jus postulandi limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do 

Trabalho, “não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os 

recursos de natureza extraordinária”.  

 

- Logo, se o advogado é imprescindível na AR devem ser devidos os honorários advocatícios; 

 

 

JURISPRUDÊNCIA APLICANDO O NOVO ENTENDIMENTO (ITEM II): 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. I. O item II da 

Súmula nº 219 desta Casa foi substancialmente alterado pela Resolução nº 174/2011, DEJT 

divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. II. A partir de então, passou-se a considerar cabível a 

condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação rescisória no processo 

trabalhista, diferentemente, portanto, do posicionamento anteriormente prevalecente, segundo 

o qual a referida condenação não era permitida, salvo se preenchidos os requisitos da Lei nº 

5.584/1970. III. Sem as restrições antes estabelecidas, aplica-se a regra geral da sucumbência, 

tratada no art. 20 do CPC. (TST; RO 3716-53.2010.5.04.0000; Segunda Subseção de Dissídios Individuais; Relª 

Minª Maria de Assis Calsing; DEJT 23/06/2011; Pág. 339) 

 

 

CONSIDERAÇÕES QUANTO À PRIMEIRA PARTE DO ITEM III: 

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como 

substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.  

 

Justificativas:  

- forma de incentivar a defesa judicial dos interesses e direitos da categoria representada; 

- a comprovação dos requisitos da L. 5584/70 constitui “exigência juridicamente incompatível 

com a substituição processual ampla” 
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JURISPRUDÊNCIAS recentes 

 

RECURSO DE REVISTA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Honorários 

advocatícios. O tribunal pleno desta corte superior, na sessão extraordinária do dia 24/5/2011, 

firmou o entendimento de que são devidos os honorários advocatícios nas causas em que o 

ente sindical figure como substituto processual, acrescendo à Súmula nº 219 desta casa o item 

III. Deve ser assegurado às entidades sindicais, que atuam em substituição processual, o 

pagamento de honorários advocatícios, como forma de incentivo à promoção da defesa judicial 

dos direitos e interesses individuais e coletivos da categoria profissional por essa via. Por outro 

lado, não se há de falar em comprovação dos requisitos do art. 14 da Lei nº 5.584/70, pois 

seria exigência material juridicamente incompatível com a substituição processual ampla. (TST; 

RR 47900-46.1992.5.04.0511; Primeira Turma; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 12/08/2011; pág. 366) 

 

 

[...] 3. Honorários advocatícios assistenciais. Extensão ao sindicato substituto processual. No 

direito processual do trabalho, a percepção de honorários advocatícios não decorre da mera 

sucumbência, mas da demonstrada insuficiência financeira e da necessária assistência de 

entidade sindical. Nada obstante, no caso de ação trabalhista em que o sindicato atua como 

substituto processual, compreende-se que ambos os requisitos encontram-se atendidos, seja 

porque a substituição configura um plus perante a simples assistência sindical, seja pela 

circunstância de a hipossuficiência ser presumida nessas situações. Nesse sentido, esta corte 

superior consolidou na Súmula nº 219, III/TST (aprovada pelo pleno, na sessão do dia 

24/05/2011) a compreensão de que é cabível a condenação ao pagamento de honorários 

advocatícios em processo trabalhista no qual o sindicato atuou na qualidade de substituto 

processual. No presente caso, portanto, o sindicato tem direito ao pagamento de honorários 

advocatícios, incidindo a parcela classicamente adotada pela ordem jurídica (Lei nº 5.584/70; 

Súmula nº 219/TST). (TST; RR 102600-71.2007.5.17.0191; 6ª T.; Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado; DEJT 

12/08/2011; pág. 1350) 

 

 

“Não seria razoável admitir que o sindicato quando atua como assistente (rectius, 

representante) dos trabalhadores em ações individuais plúrimas seja destinatário de honorários 

advocatícios decorrentes de sucumbência e quando age como substituto processual em defesa 

de interesses individuais homogêneos (que é demanda muito mais importante do ponto de 

vista do acesso coletivo ao aparelho judiciário) não seja merecedor de tal verba. (TRT 17ª R.; RO 

44900-21.2010.5.17.0131; Rel. Des. Carlos Henrique Bezerra; DOES 20/07/2011; Pág. 24) 
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CONSIDERAÇÕES QUANTO À SEGUNDA PARTE DO ITEM III: 

 

III - São devidos os honorários advocatícios nas causas em que o ente sindical figure como 

substituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.  

 

- Tal já era o entendimento consolidado pela Instrução Normativa n. 27/2005 do TST: 

Art. 5º. Exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são 

devidos pela mera sucumbência. 

 

 

JURISPRUDÊNCIA RECENTE: 

 

“Nos termos do art. 5º da Instrução Normativa nº 27/05 do TST, os honorários advocatícios, 

exceto nas lides decorrentes da relação de emprego, os honorários advocatícios são devidos 

pela mera sucumbência”. (TRT 17ª R.; RO 98701-09.2010.5.17.0014; Rel. Des. Carlos Henrique Bezerra; DOES 

09/08/2011; Pág. 15) 

 

 

 [...] HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISTINÇÃO ENTRE RELAÇÃO DE EMPREGO E 

RELAÇÃO DO TRABALHO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 27/05 E Súmula Nº 219 DO TST. 1- 

A lide decorrente da relação de emprego é aquela cujos pedidos sejam oriundos do contrato de 

trabalho firmado sob o regime celetista, não importando que a controvérsia tenha que ser 

resolvida sob o enfoque do Direito Civil; a lide que não decorre da relação de emprego é 

aquela oriunda da nova competência da Justiça do Trabalho (EC nº 45/04), que abrange outras 

relações de trabalho não disciplinadas pela CLT. 2 - No caso dos autos, trata-se de empregado 

de empresa prestadora de serviços (arts. 2º e 3º da CLT), a qual firmou contrato de empreitada 

com empresa tomadora de serviços (art. 455 da CLT). Logo, não há como determinar o 

pagamento dos honorários advocatícios apenas com base na sucumbência. (TST; RR 131600-

70.2006.5.12.0004; Quinta Turma; Relª Minª Kátia Magalhães Arruda; DEJT 26/11/2010; Pág. 1398) 

 

 

 


