De ordem do Exmo. Sr. Presidente, Mmisips-Míí-Xíandía da
Silva Martins Filho, à SEGJUD, Eiju-á^s p/ovid^cías e
manifesteçãOj ^

Eml7/Jl./2017.
ANNE FLORIANÍ DAlEiSCÔSSIAY.lMA
Secretária-Geral da Presidência
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Brasília, 13 de novembro de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor
Ministro IVES GANDRA DA SILVA MARTINS FILHO
Presidente do Tribunal Superior do Trabalho

Assunto: Projetos de revisão da jurisprudência consolidada do TST

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158 do Regimento Interno do Tribunal Superior do
Trabalho, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos encaminha a Vossa
Excelência as seguintes propostas de revisão da jurisprudência consolidada do TST, aprovadas
na 5^ Reunião Ordinária de 2017, realizada em 10 de novembro do ano corrente:

1. Proposta de alteração da Súmula n° 86 do TST;
2. Projeto de alteração da Súmula n° 122 do TST;
3. Projeto de alteração da Súmula n° 294 do TST;
4. Proposta de alteração da Súmula n° 389 do TST;
5. Proposta de alteração da Súmula n° 409 do TST;
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6. Projeto de alteração da Súmula n° 426 do TST;
7. Proposta de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 14 da SBDI-I;
8. Projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial Transitória n° 36 da
SBDl-I;
9. Proposta de cancelamento da Orientação Jurisprudencial n° 16 da SDC;
10. Projeto de cancelamento do Precedente Normativo n° 100 do TST;
11. Projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 355 da SBDI-I;
12. Proposta de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 388 da SBDI-I;
13. Proposta de alteração da Súmula n° 330 do TST;
14. Projeto de cancelamento da Súmula n° 452 do TST;
15. Proposta de alteração da Súmula n° 219 do TST;
16. Projeto de cancelamento da Súmula n° 329 do TST;
17. Proposta de alteração da Súmula n° 277 do TST;
18. Projeto de alteração da Súmula n° 437 do TST;
19. Projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 418 da SBDI-I;
20. Proposta de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 41 da SBDI-I;
21. Proposta de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 413 da SBDI-I;
22. Projeto de cancelamento da Súmula n° 268 do TST;
23. Proposta de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 392 do TST;
24. Projeto de alteração da Súmula n° 429 do TST;
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25. Proposta de alteração da Súmula n° 366 do TST;
26. Projeto de alteração da Súmula n° 449 do TST.
Atenciosamente

Z
rOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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1 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 86 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inscrlo no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 86 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corle às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n" 86 do TST:
DESERÇÃO.
MASSA
FALIDA.
EMPRESA
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRA.rUDICIAL (incorporada a Orientação Jurisprudenciiil n" 31 ila SBDI-I) Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.20Ü5
Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falia de pagamento de custas ou de
depósito do valor da condenação. Esse privilegio, lodavía. não se aplica ã empresa em
liquidação extrajudicial. (Primeira parte - ex-Siiniula n" 86 - RA 69/78, DJ 26.09.1978;
segunda paile - ex-OJ n" 31 da SBDI-I - inserida em 14.03.1994)
Assim, consoante o entendimento pacífico do TST, não se estende às empresas em
liquidação extrajudicial a isenção do pagamento de custas e do depósito recursal assegurada à
massa falida.
Relativamente às entidades filantrópicas e aos beneficiários da justiça gratuita,
recorde-se que a jurisprudência desta Corte apenas os isenta do pagamento das despesas
processuais que, como sabemos, não inclui o depósito recursal, cuja finalidade é a garantia do
juízo.
Sucede, entretanto, que o art. \° da Lei n" 13.467/2017 acrescentou o § 10 ao art.
899 da CLT, o qual recebeu a seguinte redação:
Art. 899.

t-]
§ 10. São isentos do depósito recursal os beneficiários da justiça gratuita, as ciiüdadcs
filantrópicas e as empresas em recuperação judicial.
Constala-se, pois. que a nova lei expressamente isentou ''os beneficiários da justiça
"raliiita. as entidades filanlrópicas e as empresas em recuperação judiciar' da comprovação do
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depósito recursal, adotando, por conseguinte, diretriz
posiciotiamento atual do Tribunal Superior do Trabalho.

diamelralmcníe

oposta

ao

Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito inlertemporal ou transitório: a Lei n" 13.467/2017, com entrada em vigor em
11.11.2017, no tocante às nonnas processuais, incide, ou não, imcdialamcnte, nos recursos já
interpostos?
No que tange à eficácia da lei processual nova em relação aos proce.';sos
pendentes, aplica-sc a regra "tctnpus regit actum". Como ensina CÂNDIDO RANGEL
DINAMARCO, "fatos ocorridos e situações já consumadas no passado não se regem pela lei
nova que entra em vigor, mas continuairi valorados segundo a lei do seu tempo"
("Instituições", Voi. I).
Certo que é próprio da natureza da lei processual, ditada no interesse público, a
aplicação imediata, mas tal não significa retroatividade porque há necessidade de preservação
das situações jurídicas já consumadas sob o império da lei revogada.
De sorte que a aplicação imediata da lei nova dá-se somente no que não afetar
direito processual adquirido da parte. Em suma, a lei nova apanha os atos futuros dos
processos pendentes, sempre de modo a não comprometer o direito processual adquirido da
parte.
No caso da Lei n° 13.467/2017, ao dispensar as empresas em recuperação judicial,
as entidades filantrópicas e os beneficiários da justiça gratuita da realização do depósito
recursal, inegavelmente alterou critério relacionado a pressuposto de admissibilidade de
recurso.
Assim, afigura-se tecnicamente apropriado adotar a doutrina e jurisprudência
consagradas no cível: rege a admissibilidade do recurso a lei vigente ao tempo da intimação
(publicação) da decisão recorrida, em respeito ao direito adquirido processual das partes.
Do contrário, poderia o recorrido sofrer manifesto prejuízo, uma vez que se faria
tabula rasa do direito adquirido processual de ver examinados os pressupostos de
admissibilidade do recurso estritamente à luz da lei velha.
Faz-se necessário, portanto, modular a Súmula n" 86 do TST, a fim de preservar
as situações consolidadas no período anterior às modificações introduzidas pela Lei n°
13.467/2017.
Nessa senda, impõem-se a inclusão de nova tese (ilem II) na Súmula n" 86, em
atenção às regras de direito interlemporal.
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Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Súmula n" 86 do TST, de modo a que passe a assentar o seguinte
entendimento:
CUSTAS
PROCESSUAIS.
DEPÓSITO
líECURSAL.
ISENÇÃO.
JM^SEltÇÃO. MASS.\ FALn).\. EMPRESA EM
LIQUIDAÇÃO
EXTR\.ll'DICI.\L. {alterada e incluído o item II cm decorrência dii Lei n"
13.467/2017)
I - Não ocorre deserção de recurso da massa falida por falia de pagamento de
custas ou de depósito do valor da condenação. Esse privilégio, todavia, não se
aplica ã empresa em liquidação extrajudicial. (Primeira parte - ex-Súmula n" 86 RA 69/78, DJ 26.09.1978; segunda parte - ex-OJ n° 31 da SBDl-l - inserida em
14.03.1994);
II - Nos recursos interpostos de decisões publicadas a partir de 11 de novembro de
2017. início da vigência da Lei n" 13.467/2017. as empresas em recuperação
judicial, os beneficiários da justiça graluita e as entidades filantrópicas ficam
isentas do recolhimento do depósito recursal (art. 899. Ü 10. da CLl).
Precedentes
Item I - Primeira parte:
RR 406/1969. Ac. l^T 623/1969 - Min. Lima Teixeira
DJ 03.09.1969 - Decisão unânime
RR 5292/1975, Ac. l^T 1148/1976 - Rei. "adhoc" Min. Leão Velloso Ebert
DJ 11.11.1976 - Decisão por maioria
Item I - Segunda parte:
ERR 1420/1990. Ac. 2066/1992 - Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros
DJ 02.10.1992 - Decisão unânime
ERR3171/1989. Ac. 0416/1992 - Min. Hélio Regato
DJ 08.05.1992 - Decisão unânime
ERR 4515/1988. Ac. 0486/1992 - Min. José Luiz Vasconcellos
DJ 10-04.1992 - Decisão unânime
ERR 2223/1989. Ac. 2184/1991 - Min. Cnéa Moreira
DJ 22.11.1991 " Decisão unânime
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Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho
Delgado, que aplicava a tese do item 11 apenas aos processos ajuizados após a vigência da Lei
n" 13.467/2017.
Brasíli

de novembro de 2017

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

DA COSTA
WALMIROLIVEII
Ministro membro da Comissll de Jurisprudência
^recedení
.tivos

MAURICIO^GOIÍINHÔ DELGADO
-meníbfo da ComissãoVe Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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2 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N" 122 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos aris. 54, 111, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserlo no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 122 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n" 122 do TST:
REVELIA. ATESTADO MÉDICO (incorporada a Orientação Jurispriicicnciai n" 74
tia SBDI-I) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005
A reclamada, ausente à audiência em qne deveria apresentar defesa, é revet, amda que
presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a revelia mediante a
apresentação de atestado médico, que devera declarar, expressainente, a impossibilidade
de locomoção do empregador ou do seu preposto no dia da audiência, (primeira parte ex-OJ n" 74 da SBDI-I - inserida cm 25.11.1996; segunda parte - ex-Súmula n° 122 alterada pela Res. 121/2003, DJ 21.11.2003)
Como se recorda, o art. 844. capiil, da CLT dispõe expressamente que o não
comparecimento do Reclamado ã audiência importa revelia, além de confissão quanto à
matéria de fato.
Sucede, contudo, que o art. T da Lei n" 13.467/2017 acrescentou os §§ 4" e 5° ao
art. 844 da CLT, com a seguinte redação:
Art. 844 - O não-comparecimento do reclamante à audiência importa o arquivamento da
reclamação, e o não-comparecimento do reclamado importa revelia, além de conlissão
quanto à matéria de fato.

§ 4" A revelia não protiiix o efeitu mencionado no 'ciiput' deste artigo se:
I - liavencio pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação;
II - o filígio versar sobre direitos indisponíveis;
III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumenlo que a lei considere
indispensável à prova do ato;
IV - as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem
em ccmlradição com a prova constante dos autos;
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§ 5" Ainda que ausente o reclamatio, presente o advogado na iiudiência, serão aceitos
a contestação e os documentos eventualmente aprcsenlados. (sem grifos no original)

Como se pode ver, a nova lei pacificou antiga controvérsia em íorno da
possibilidade de o advogado, presente à audiência, apresentar contestação e documentos,
mesmo quando ausente o Reclamado.
Inegável, todavia, que, nesse caso, a entrega da contestação e de documentos não
afasta a revelia.
Tanto que o § 4° do art. 844 da CLT, igualmente inserido pela Lei n° 13.467/2017,
não contempla tal hipótese entre aquelas em que a revelia não produz o efeito da confissão
ficta quanto à matéria de fato.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão parcial da Súmula n° 122 do TST, de modo a que passe a consagrar
o seguinte enunciado:
REVELIA. ADVOGADO PRESENTE À AUDIÊNCIA. CONTESTAÇÃO E
DOCUMENTOS. APRESENTAÇÃO. ATESTADO MÉDICO. EFEITO DA
REVELIA (alterada c incluídos os itens II c III, cm decorrência dii Lei n"
13.467/2017)
I - A reclamada, ausente à audiência em que deveria apresentar defesa, e reveí,
ainda que presente seu advogado munido de procuração, podendo ser ilidida a
revelia mediante a apresentação de atestado médico, que deverá declarar,
expressamente, a impossibilidade de locomoção do empregador ou do seu
preposto no dia da audiência, (primeira parte - ex-OJ n" 74 da SBDI-1 - inserida
em 25.11.1996; segunda parte - ex-Súmula n° 122 - alterada pela Res. 121/2003,
DJ 21.11.2003)
II - A partir da vigência da Lei n° 13.467/2017, em 11 de novembro de 2017. a
revelia não gera confissão quanto à matéria de falo se (art. 844. § 4", da CL I):
a) havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a pretensão:
b) o litígio versar sobre direitos indisponíveis;
c) a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere
indispensável à prova do ato:
d) as alegações de fato formuladas pelo reclamante Ibretn inverossímeis ou
estiverem cm contradição com a prova constante dos autos;
III - Nas ações ajuizadas a partir da vigência da Lei n" 13.467/2017. cm 11 de
novembro de 2017. ainda que ausente o reclamado, presente o advogado a
audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente
apresentados, sem que lal afaste a revelia (art. 844, § 5°, da CLT).
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Precedentes:
Item I
ERR 18/1973, Ac. TP 1620/1974 - Min. C. A. Barata Silva
DJ 15.01.1975-Decisão por maioria
ERR 4002/1970., Ac. TP 448/1972 - Min. Jeremias Marrocos
DJ 05.06.1972 - Decisão unânime
ERR 94242/1993. Ac. 2310/1996 - Min. Nelson Daiha
DJ 13.12.1996-Decisão por maioria
ERR 75497/1993. Ac. 2394/1996 - Min. Nelson Daiha
DJ 29-11.1996 - Decisão unânime
ERR 324/1989. Ac. 1573/1991 - Min. Ennes Pedro Pedrassani
DJ 27.09.1991 - Decisão unânime
ERR 1606/1988. Ac. 1166/1990 - Min. José Ajuricaba da Costa e Silva
DJ 08.02.1991 - Decisão unânime
RR 5032/1978., Ac. VT 1311/1979 - Min. Marcelo Pimentel
DJ 21.09.1979 - Decisão unânime
RR 2926/1978. Ac. f'T 2991/1978 - Rei. "ad hoc" Min. Marcelo Pimentel
DJ 30.03.1979 - Decisão por maioria
RR4195/1980, Ac. 2^T 2421/1981 - Min. Marcelo Pimentel
DJ 18.09.1981 - Decisão unânime
RR 3955/1980. Ac. 2'T 2084/1981 - Min. Mozart Viclor Ru,ssomano
DJ 28.08.1981 - Decisão unânime
RR 1038/1979. Ac. 2'T 1082/1980 - Rei. "ad hoc" Min. Marcelo Pimentel
DJ 29.08.1980 - Decisão por maioria
RR 3667/1973., Ac. 2'T 655/1974 - Min. Thclio da Costa Monteiro
DJ 14.06.1974-Decisão por maioria
RR 2369/1973.. Ac. 2"T 2059/1973 - Min. Thélio da Costa Monteiro
DJ 1 8.02.1974 - Decisão unânime
RR 2309/1979.- Ac. 3''T 500/1980 - Min. Expedito Amorim
DJ 06.06.1980 - Decisão unânime
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Al 592/1978., Ac. 3"! 1493/1978 - Min. Ary Campista
DJ 16.03.1979 - Decisão unânime
RR 4004/1977., Ac. 3"T 231/1978 - Min. Coqueijo Costa
DJ 02.06.1978 - Decisão unânime
Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho
Delgado, que aplicava a tese do item II apenas aos processos ajuizados após a vigência da Lei
n° 13.467/2017.
Brasília,

vembro de 2017

tt

JÕAO ORESTE DALAZEN^
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Norrtialivos

WALMIR-DLIVEIRA DA COSTA
Ministro membro da Comissão de Jurisprudência
rinattvos
recedcnti

MA1íltíCIOGT5DINHaDELGADO
Ministro membro da ComissãoVe Jurisprudência
c de Precedentes NornRilivos

:a*
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3 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N" 294 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item Vil
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do fribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 294 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n" 294 do TST:
PRESCRIÇÃO. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. TRABALHADOR URBANO
(mantida) - Res. 121/2003, DJ 19,20 e 21.11.2003
Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração
do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também
assegurado por preceito de lei.
Ocorre que o art. 1° da Lei if
conferindo-lhe a seguinte redação:

13.467/2017 modificou o art. II da CLT,

Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho
prescreve em cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de
dois anos após a extinção do contrato de trabalho.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 2° Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas
decorrente de alteração ou dcscumprimento do pacluado, a prescrição é total,
exceto quando o direito ã parcela esteja lambem assegurado por preceito de lei.
(destaque acrescido)
Sabe-se que a Súmula n" 294 do TST distingue duas situações, ambas
relacionadas à alteração do pactuado.
A primeira, refere-se ás parcelas asseguradas por preceito de lei (cuja fonte é a
lei em sentido estrito).
Nesse caso, a alteração contratual lesiva aos interesses do empregado c nula,
operando-se a prescrição parcial do direito de ação, isto é: a prescrição não atinge o direito em
si, alcançando apenas diferenças.
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Em outras palavras, em caso de violação de norma imperativa que protege
interesse público, é nula a alteração do pactuado, atraindo, por conseguinte, a incidência da
prescrição parcial, periódica e sucessiva da pretensão.
A segunda situação contemplada na Súmula n" 294 do TST diz respeito à
alteração contratual que atitija direito cuja fonte é o próprio contrato (ou seja, resultante do
simples ajuste ou acordo de vontade entre as pmles).
Nessa hipótese, o prazo prescricional começa a fluir do momento em que o
empregado (oma conhecimento da alteração contratual. Decorridos cinco anos da alteração
lesiva, consuma-se a nrescrição lotai do direito de ação.
Ou seja: cuidando-sc de violação de cláusula que resguarda o interesse individual
privado, o prazo de prescrição do direito de ação para anular o ato começa a fiuir a partir da
ciência da violação do direito, operando-se a prescrição total com o simples decurso do
tempo.
Como se pode ver, sob a ótica da alteração do pactuado, a redação da lei nova
apenas incorporou o enunciado da Súmula n° 294 do TST.
Houve expressiva mudança, todavia, na prescrição trabalhista, no campo do
descumprimento do pactuado. Neste passo, a Lei n. 13.467/2017 ampliou e recrudesceu a
tese da Súmula n° 294 do TST, ao considerar que o referido descumprimento também é
passível de acarretar a prescrição total.
Parece-nos que a aludida inovação impada frontalmente na Súmula n° 452 do
TST — a ser oportunamente analisada —, ao assentar a tese da prescrição parcial, e não total,
no caso de inobservância dos critérios de promoções estabelecidos em plano de cargos e
salários.
No que concerne à Súmula n° 294 do TST, embora não tenha sido superada pela
Lei n. 13.467/2017, não contempla o reconhecimento da prescrição total no caso de
descumprimento do pactuado. Impòe-se, pois, a consagração dessa lese juridiea em seu
enunciado.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a alteração da Súmula rf 294 do TST, nos seguintes termos:
PRESCRIÇÃO.
ALTERAÇÃO
CONTRATUAL.
íMtARALHADOR
URBANO, (alterada e incluído o iíeni II cm decorrência da Lei n"
13.467/2017)
I - Tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de
alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja
também assegurado por preceito de lei.
II - No caso de descumprimento do pacluado, a prescrição é lotai.
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Precedente
Itcml
lUJ-RR 6928/1986. Ac. TP 556/1989 - Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello
DJ 19.05.1989 - Decisão por maioria
Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho
Delgado- que aplicava a tese do item II apenas aos processos ajuizados após a vigência da Lei
nM3.467/2017.
Brasília,

novembro de 2017

SUKO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão/de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

/OLIVEIRA DA COSTA
MinisífÕmembro da Comissão de/Jurisprudcncia
"e de Precedenf^^Norniatiyos

O
MAURÍCIO GOINNHO DELGADO
-Ministf^membro da CoiiÜssão de Jurisprudência
e de Precedente^ Normativos
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4 - PROJETO DE A L T E R A Ç Ã O DA SÚMULA N" 389 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO T R A B A L H O

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nonnalivos, nos lermos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RIfST, e, em decorrência do preceito inserto no ilcm Vil
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 389 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n° 389 do TST:
SEGURO-DESEMPREGO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
DIREITO À INDENIZAÇÃO POR NÃO LIBERAÇÃO DE GUIAS (conversão das
Oriüntaçücs Jurisprudenciais n"s 210 e 211 tia SBDl-í) - Res. 129/2005, DJ 20, 22 e
25.04.2005
I - Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre empregado e
empregador tendo por objeto indenÍ7-ação pelo não-fornecimento das guias do segiirodesemprego. (ex-OJ n" 210 da SBDl-I - inserida em 08.1 1.2000)
II - O não-fornecimento pelo empregador da guia necessária para o recebimento do
seguro-desemprego dá origem ao direito à indenização. (ex-OJ n° 211 da SBDI-I inserida em 08.11.2000)
Sucede, entretanto, que o art. 1" da Lei n° 13.467 alterou a redação do "caput" e
do § 6° ao art. 477 da CLT bem assim acrescentou o § 10 ao aludido preceito de lei,
atribuindo-lhes a seguinte redação:
Art. 477. Na extinção do contrato de trabalho, o enipregador licveni proceder à
anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, comnnicar a dispensa aos
órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas rescisórias no prazo e na forma
estabelecidos neste artigo.
§ 6" A entrega ao empregado de documentos que comprovem a conuinicação da
extinção contratual aos órgãos competentes bem como o pagamento dos valores
constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados até dez
dias conlados a partir do término do contrato.

I-]
§ 10. A anotação da extinção do contrato na Carteira de Ti-aballni e Previdência
Social é documento hábil para requerer o beneficio do seguro-desem prego e a
movimentação da conta vinculada no Fimdo de Garantia do Tempo de Serviço, nas
hipóteses legais, desde que a comunicação prevista no caput deste artigo tcnim sido
realizada. (NR) (sem grifos no original)
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Como se percebe, a nova redação do art. 477 da CLT, advinda da Lei n"
13.467/2017, impôs ao empregador novas exigências para o empregado auferir o segurodesemprego: a anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho c Previdência
Social, acompanhada de comunicação da dispensa aos órgãos competentes, providências por
si sós hábeis à percepção do beneficio, segundo a lei.
De sorte que tomadas tais providências não há prejuízo causado ao empregado e,
portanto, não emerge a obrigação de indenizar.
E se a anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho e Previdência Social é
"documento hábil" para requerer o beneficio, conforme expressamente reza a Lei, parece-nos que
logicamente desapareceu a obrigação de o empregador fornecer as guias do seguro de desemprego.
Assim, revela-se necessário revisar a redação da Súmula n" 389 do TST para
contemplar as novas obrigações de fazer atribuídas ao empregador pela Lei n° 13.467/2017,
cujo descumprimento gera direito à indenização por dano material em favor do empregado.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanitnidade, propõe a revisão da Súmula n° 389 do TST, nos seguintes termos:
SEGURO-DESEMPREGO. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETÊNCIA
M.ATERIAL. INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA DA .lUSTICA DO
ERAÇÃO-DE
GUIAS.
PROVIDÊNCIAS
A
CARGO
DO
EMPREGADOR
INDISPENS.\VE1S À F R U I Ç . \ 0 DO BENEFÍCIO.
NÃO ADOÇÃO
(alterada em decorrência da Lei n" 13.467/2017)
I - Inscreve-se na competência material da Justiça do Trabalho a lide entre
empregado e empregador, tendo por objeto indenização pela não-adoçào de
providências necessárias ao reccbimenio do seguro-desemprego. (ex-OJ n" 210 da
SBDI-I - inserida em 08.11.2000)
H—9-Hã0-feffieeHaeHte-pel0-eRípFegadeMÍa-gttk-4ieeessáHa-pai^a-e-Feeebiffl
de-segure-desemprege-dá-erigem ao direito à-indeHÍzaçã&r-(-e-x OJ n" 211 da
SDDI I inserida em 08.11.2000)
II ~ A partir da vigência da Lei 13.467/2017, em 11.11.2017. o empregador
responde pelo pagatnenlo de indenização substitutiva do seguro-desetnprego em
caso de falta de anotação da extinção do contrato na Carteira de Trabalho c
Previdência Social e de comunicação da dispensa do empregado aos órgãos
competentes.
Precedentes
ItemI
ERR 205237/1995 - Min. Rider de Brito
DJ 18.09.1998 - Decisão unânime
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RR 249360/1996. I^T - Min. Regina Rezende Ezequicl
DJ 16.10.1998 - Decisão unânime
RR 303599/1996, 2''T - Min. José Bráulio Bassini
DJ 26.03.1999 - Decisão unânime
RR 295642/1996, 3"T - Min. José Zito Calasãs Rodrigues
DJ 19.02.1999 - Decisão unânime
RR 221408/1995, Ac. 4''T 7997/1997 - Min. Milton de Moura França
DJ 03.10.1997 - Decisão unânime
RR 394844/1997, 5"^ - Min. Antônio Maria Thaumaturgo Cortizo
DJ 05.06.1998 - Decisão unânime

Brasília

.novembro de 2017

DALAZEN
Ministro Presidente da Comissãp'de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

WAnVIIWOLIVEIRA DACOSTA
Ministro n^jibDXjdaJ^omi^ão^d^Jurisprudè
e de Precedentes NíJlt«ati\

MApRferó GODIÍ^HO DELGADO
4>,4trtKfnrmembro da Com^ão de Jurisprudência
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5 - P R O J E T O DE A L T E R A Ç Ã O DA SÚMULA N" 409 D O TRIBUNAL
SUPERIOR DO T R A B A L H O

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54. III. e 158, do RITST, e, em decon'ência do preceito inserto no ilem VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 409 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei if 13.467/2017.
A Súmula n° 409 do TST estabelece que:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TOTAL OU PARCIAL.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
7",
XXIX,
DA
CF/1988.
MATÉRIA
EVFRACONSTITÜCIONAL (conversão da Orientação .lurisprudeneial n" 119 da
SBDI-2) - Res. 137/20Ü5, DJ 22, 23 e 24.08.2005
Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7°, XXIX, da CF/1988 quando a
questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional aplicável aos créditos
trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole infraconstitucional,
construída, na Justiça do Trabalho, no plano jurisprudencial. (ex-OJ n° I 19 da SBDI-2 DJ II.Ü8.2003)
Da análise dos precedentes que originaram o enunciado de súmula em foco, podese extrair o seguinte raciocínio jurídico: uma vez que o inciso XXIX do art. 7" da Constituição
Federal limita-se a estipular o prazo prescricional, sem estabelecer, contudo, a natureza da
prescrição, não rende ensejo ao acolhimento de pedido de rescisão fundamentado no art. 966,
V, do CPC/2015 (CPC/1973, art. 485, V).
Vale registrar que a definição da espécie de prescrição aplicável aos créditos
trabalhistas, se parcial ou total, decorreu da evolução da jurisprudência, sendo objeto, por
exemplo, das Sútnulas n"^ 275, 294, 326 e 327 do TST.
Sucede, contudo, que o art. 1° da Lei n" 13.467/2017 acrescentou o § 2" ao art. 11
da CLT, coníerindo-lhe a seguinte redação;
Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em
cinco anos para os traballiadoies urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho.
[.-J
g 2° Tratando-se ãc pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas
decorrente de alteração ou desciimiiriniento do pactuado, a |»rescrÍção é total, exceto
quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. (sem grifos
no original)
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Percebe-se que a nova lei, conquanto haja elevado à estatura legal a matéria
relacionada à espécie de prescrição aplicável aos créditos trabalhistas, se parcial ou lotai,
antes restrita ao plano exclusivamente jurisprudencial, não atingiu o fundamento juridico da
Súmula n" 409 do TST, uma vez que prevalece a atual redação do art. 7", XXIX, da CF.
Apesar disso, entendemos que o enunciado da Súmula n" 409 desta Corte
necessita de ajustamento, para expungir da sua redação a parte final, uma vez que a matéria já
conta com disciplinamento em lei.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe a alteração da Súmula n° 409 do TST, nos seguintes termos:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. TOTAL OU PARCIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 7", XXIX, DA CF/1988. MATÉRIA
INFRACONSTITUCIONAL (alterada em decorrência da Lei n" 13.467/2017)
Não procede ação rescisória calcada em violação do art. 7°, XXIX, da CF/1988
quando a questão envolve discussão sobre a espécie de prazo prescricional
aplicável aos créditos trabalhistas, se total ou parcial, porque a matéria tem índole
infraconstitucional. conüirnída-na^nstiçn do Trabalho, no plftHe-juri^prndunciiil. (ex OJ
nMlQdaSI^Üi: DJ 11.08.2003)
Precedentes
ROAR 643892/2000 - Min. Renato de Lacerda Paiva
DJ 21.03.2003 - Decisão unânime
ROAR 39111/2002-900-10-00.5 - Min. Barros Levenhagen
DJ 29.11.2002 - Decisão unânime
No mesmo sentido:
Al-AgR569103-RS. STF - Min. Carios Britto
DJ 10.08.2006 - Decisão unânime
AI-AiiR 559476-DF. STF - Min. Carios Britto
DJ 08.09.2006 - Decisão unânime
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Brasíliaí-I^e novembro de 2017

[ESTE DAj^AZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

WALMlRj)LIVE][RA DA COSTA
Minis^ii-nTemBro"da ComÍspD-de-Jiii1sprudência
e de Precedentes Nomiativos

ICIO GODÍNHO DELGADO
^_J4inÍsSó membro daffiomissãode Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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6 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N" 426 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, 111, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 426 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
A Súmula n° 426 do TST assim assenta:
DEPÓSITO RECURSAL. UTILIZAÇÃO DA GUIA GFIP. OBRIGATORIEDADE
(editada em decorrência do julgamento do processo TST-IU.IEEDRR 9I70Ü09.2006.5.18.0006) - Res. 174/2011, DEJT divulgado cm 27, 30 c 31.05.2011
Nos dissídios individuais o depósito recnrsal será efetivado mediante a utilização da Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações ã Previdência Social - GFIP, nos termos dos §§
4° e S° do art. 899 da CLT, admitido o depósito judicial, realizado na sede do jnízo e à
disposição deste, na hipótese de relação de trabalho não submetida ao regime do FGTS.
Impende anotar que o entendimento consagrado na súmula em apreço foi
construído a partir da sistemática prevista na CLT e com base em Instruções Normativas desta
Corte, segundo as quais o depósito recursal deverá ser recolhido em conta do empregado
vinculada ao FGTS.
Sucede, todavia, que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 aherou o §4" do art. 899 da
CLT, conferindo-lhe a redação seguinte:
Art.899
1-]
§ 4" O depósito recursal será feito em conta vinculada ao jiiizo e corrigido com os
mesmos índices da poupança.
§ 5" (Revogado).
[...]
§ II. O depósito recursal poderá ser substituído por fiança lianeária ou seguro
garantia judicial, (destaques nossos)
Vê-se. pois. que a nova lei alterou substancialmente a fomia de efetivação do
depósito recursal, ao substituir o depósito em conta vinculada ao FGTS pelo depósito cm
conta vinculada ao juízo, corrigido coin os mesmos índices da poupança.
Adotou, portanto, sistemática diferente da consagrada na jurisprudência
consolidada do TST, mudando a forma de comprovação prevista na Súmula n" 426 do T S 1 .
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Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada queslão jurídica concemenle ao
direito interlemporal ou transitório: a Lei n° 13.467/2017, com entrada em vigor em
11.11.2017, no tocante às normas processuais, incide, ou não, imediatamente, nos recursos já
interpostos?
No que tange à eficácia da lei processual nova em relação aos processos
pendentes, aplica-se a regra 'Tempus regit actum". Como ensina CÂNDIDO RANGF.L
DINAMARCO, ''fatos ocorridos e situações já consumadas no passado não se regem pela lei
nova que entra cm vigor, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo"
(''Instituições", Vol. I).
Certo que é próprio da natureza da lei processual, ditada no interesse público, a
aplicação imediata, mas tal não significa retroatividade porque há necessidade de preservação
das situações jurídicas já consumadas sob o império da lei revogada.
De sorte que a aplicação imediata da lei nova dá-se somente no que não afetar
direito processual adquirido da parte. Em suma, a lei nova apanha os atos futuros dos
processos pendentes, sempre de modo a não comprometer o direito processual adquirido da
parte.
No caso da Lei n° 13.467/2017, ao modificar a foi-ma de efetivação do depósito
recursal, substituindo o depósito em conta vinculada ao FGTS pelo depósito em conta
vinculada ao juízo, corrigido com os mesmos índices da poupança, inegavelmente alterou
critério relacionado a pressuposto de admissibilidade de recurso.
Assim, afigura-se tecnicamente apropriado adotar a doutrina e jurisprudência
consagradas no cível: rege a admissibilidade do recurso a lei vigente ao lempo da intimação
(publicação) da decisão recortida, em respeito ao direito adquirido processual das partes.
Do contrário, poderia o recorrido sofrer manifesto prejuízo, uma vez que se faria
tabula rasa do direito adquirido processual de ver examinados os pressupostos de
admissibilidade do recurso estritamente à luz da íei velha.
Nessa senda, faz-se necessário modular a Súmula n" 426 do TST, a fim de
preservar as situações consolidadas no período anterior às modificações introduzidas pela Lci
n" 13.467/2017.
Conclusão

Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a alteração da redação da Súmula n° 426 do TST, nos seguintes lermos:
DEPÓSITO
RECURSAL.
UTILIZAÇÃO
DA
GUIA
GFIP.
OIÍRIGATORIEDADE ATÉ 10.11.2017 (alterada e incluído o item II em
decorrência da Lei n" 13.467/2017)
I - Nos recursos interpostos de decisões publicadas dissídies4HdividHais até 10 de
novembro de 2017, inclusive, é válido o depósito recursal efetivado mediante a
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utilização da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social
- GFIP, nos termos dos §§ 4° e 5" do art. 899 da CLT, admitido o depósito
judicial, realizado na sede do juízo e à disposição deste, na hipótese de relação de
trabalho nào submetida ao regime do FGTS.
II - A partir da vigência da Lei n" 13.467/2017, em 11 de novembro de 2017, o
depósito recursal eictivar-se-á em conta \'inculada ao juízo (art. S96. Ij 4". da
CLT). podendo ser substituído por fiança bancária ou seguro garantia judicial.
Precedentes
Item I
lUJEEDRR 91700-09.2006.5.18.0006 - Min. Leiio Bentes Corrêa
Julgado em 24.05.2011 - Decisão por maioria
RR 88000-35.2009.5.06.0012, T^T - Min. Vieira de Mello Filho
DEJT 19.04.2011 - Decisão unânime
RR 31600-71.2009.5.06.0021, 1"T - Min. Vieira de Mello Filho
DEJT 25.03.2011 - Decisão unânime
AIRR 148740-97.2007.5.1 S.OO 10, 2^T - Juiz Conv. Roberto Freitas Pessoa
DEJT 30.04.2010 - Decisão unânime
RR 51300-i7.2006.5.05.0134. 2"T - Min. Renato de Lacerda Paiva
DEJT 16.04.2010 - Decisão por maioria
AIRR 152840-79.2003.5.09.0659, 2"^ - Min. Renato de Lacerda Paiva
DJ 16.05.2008 - Decisão unânime
RR 54800-49.2009.5.03.0132,4''T - Min. Fernando Eizo Ono
DEJT 04.02.2011 - Decisão unânime
AIRR 205200-61.2003.5.07.0007, 4'T - Min. Maria de Assis Calsing
DEJT 16.09.2010- Decisão unânime
RR 135800-42.2007.5.15.0121, ó^T - Red. Min. Mauricio Godinho Delgado
DEJT 29.10.2009 - Decisão por maioria
RR 70000-50.2007.5.17.0141, ó^T - Red. Min. Mauricio Godinho Delgado
DEJT 09.10.2009 - Decisão por maioria
AIRR 2913700-69.2002.5.05.0900, 7"T - Min. Pedro Paulo Manus
DEJT 20.03.2009 - Decisão por maioria
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Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
oportunamente juntará voto vencido a respeito da aplicação das alterações impostas pela Lei
n° 13.467/2017 apenas aos processos ajuizados após a sua vigência, e da necessidade de
esclarecer que o depósito judicial a que alude o item II ocorra apenas em banco oficial.
Brasília.

vfiinbro de 2017

JÍÍÃO-eiTESTÉ DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes í4onnativos

WAUÚÍR OLIVEIRA DÁ COSTA
Minislr£Lmeníbro-da-€emis5g2;pe Jurisprudência
e de Precedénfò&ísfewTiatiAiDS

M A T ^ e r ô GODÍNHO DELGADO
MinislJ»-ntembro da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes rJonnativos
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7
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N" 14 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA CM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos arls. 54, III. e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inscrto no ilcin XI
do arl. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n" 14 da SBDI-I.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Orientação Jurisprudencial n" 14 da SBDI-I:
AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. VERBAS RESCISÓRIAS. PRAZO
PARA PAGAMENTO (título alterado e inserido dispositivo) - DJ 20.04.20115
Em caso de aviso prévio cumprido em casa, o prazo para pagamento das verbas
rescisórias é até o décimo dia da notificação de despedida.
Como se recorda, a referida orientação jurisprudencial decorre do disposto no art.
477, § 6°, " b " da CLT, segundo o qual o pagamento das parcelas constantes do instrumento de
rescisão ou recibo de quitação deve ser efetuado "até o décimo dia, contado da data da
notificação da demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou
dispensa de seu cumprimento".
Nesse sentido, inclusive, é o Enunciado n" 20 da Secretaria de Relações do
Trabalho (Portaria SRT n" 4/2014), assim redigido:
ENUNCIADO N" 20 - HOMOLOGAÇÃO. AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM
CASA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. EFEITOS.
Inexistc a figura jurídica do "aviso prévio cumprido cm casa". O aviso prcvio ou e
trabalhado ou indenizado. A dispensa do empregado de irabalhar no período de aviso
prévio implica a necessidade de quitação das verbas rescisórias ale o décniio dia, contado
da data da notificação da dispensa, nos lermos cio § 6", alínea "b", do arl. 477, da CLl.
Ref: Ali. 477, § 6°, "b" e art. 487, § 1°, da CLT; Orienlação Jurisprudencial n" 14 do
TST.
Sucede, contudo, que a Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017, além de revogar a
alínea " b " do § 6" do art. 477 da CLT, alterou a redação do § 6" para prever que os "valores
constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação deverão ser efetuados ate dez dias
contados a partir do término do contrato" (grilos nossos).
Cediço que a data do termino do contrato corresponde àquela do fim do pra/o do
aviso prévio (CLT, art. 489).
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Portanto, a Orientação Jurisprudencial n" 14 da SBDI-I, ao estabelecer que, no
caso de aviso prévio cumprido em casa, as verbas rescisórias deverão ser pagas "até o décimo
dia da notificação de despedida" adota prazo em descompasso com a nova lei.
Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito inlertemporat ou transitório: a Lei n" 13.467/2017 - com entrada em vigor em
11.11.2017-aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos?
Sabe-se que no Direito do Trabalho, as questões de direito intertemporal assumem
maior complexidade em virtude de uma das caracterísficas marcantes do contrato de trabalho:
é contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem constantcmenle
direitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a viger enquanto ainda vigente o contrato
de emprego.
Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral, respeitados o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, arl. 6°). A própria Constituição Federal assegura a estabilidade das
situações jurídicas consumadas sob o império da lei velha (art. 5°, inc. XXXVI).
Parece-nos que as mesmas limitações à incidência retroativa da lei nova (art. 5°,
inc. XXXVl da CF/88 e art. 6° da Lei de Introdução) têm lugar para a eficácia imediata da lei
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo, aplica-se a lei nova aos contratos de trabalho
vigentes essencialmente se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador.
O § 2° do art. 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro reza, a
propósito:
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele,
possa exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou
condição preestabelecida inalterável a arbítrio de outrem.
Em síntese, à luz do conceito legal, direito adquirido é aquele que o titular pode
exercer c que, portanto, já ingressou no seu patrimônio quando surge a lei nova. A saudosa
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava:
O direito adquirido distingue-se da expectativa de direito, decorrente de iim falo
aquisitivo incompleto que, por esse motivo, não se incorporou ao patrimônio do
indivíduo e. portanto, será atingido pela lei nova, pois ela representa mera
esperança do direito.
Sobre a eficácia temporal da legislação trabalhista, cumpre recordar que a própria
CLT, em sua redação originária, prcceituou o seguinte no art. 912:
Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações
iniciadas, mas não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.
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Significa que as normas de caráter imperativo da própria CLT, quando entraram
e m vigor, e m 10 de novembro de 1943, aplicaram-se aos contratos de trabalho então vigentes.
De outro lado, a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do TVabalho
inclina-se francamente à aplicação imediata da lei material trabalhista aos contratos em curso,
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto.
M A U R Í C I O GODINI-IO D E L G A D O , após ressalvar que ''a aderência contratual
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou tacilamcnte
convencionadas pelas partes", as quais "não podem ser suprimidas, a m e n o s que a supressão
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (art. 4 6 8 , C L ' l ) ' , assinala:
Por outro lado, a aderência contratual Icnde a ser apenas relativa no tocante às
normas jurídicas. É que as normas não se incmslam nos contratos empregaticios de
modo permanente, ao menos quando referentes a prestações de traio sucessivo. Ao
contrário, tais normas produzem efeitos contratuais essencialmente apenas
enquanto vtgorantes na ordem jurídica. Extinta a norma, cxtinguem-se os seus
efeitos no contexto do conUato de traballio. Tem a norma, desse modo, o
poder/atributo de revogação, com efeitos imediatos - poder/atributo esse que não
se estende às cláusulas conlratuais.
Pelo critério da aderência conUatual relativa (vide alterações da legislação
salarial, por exemplo), as prestações conlratuais já consolidadas não se afetam,
porém as novas prestações sucessivas submetem-se à nova lei. (Curso de Direito do
Trabalho, 3" ed., LTr, pág. 246).
Substancialmente na m e s m a linha, por fundamento distinto, ensinava o saudoso
D É L I O M A R A N H Ã O (sem negrito no original):
As Leis de proteção ao triibalho são de aplicação imciliata e atingem os
contratos em curso. Por cjuê? Importa distinguir, aqui, o coiitriUo ilo estatuto
legal. Uma lei é relativa a um instituto jurídico quando visa a situações jurídicas
que encontram sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam,
criando, diretamente, sobre esta base, uma rede de podcres e de devores suscetíveis
de interessar a coletividade. Por exemplo, o casamento, a adoção, a propriedade
etc. constituem institutos jurídicos, ou seja, estatutos legais. Ao contrário, uma lei é
contralual quando visa a um conjunto de direitos e obrigações entre as partes do
conü-ato, que elas são livres, cm princípio, de determinar por si mesmas, c que, cm
muitos casos, somente a elas interessarão. Comprccnde-se, portanto - escreve
Ronbier - , porque o estabelecimento de um novo cslaliilo lesai pode afclar os
contratos em curso: isto se deve a que o estatuto conslilui a situação jiiridica
primária, eniiuanlo o contrato é a situação jurídica .secundária, eonstiuida
sobre a base da primeira. Assim, quando a lei modifica os instilulos jurídicos,
quando estabelece um novo estatuto legal, os contratos que estavam apoiados
sobre um estatuto diferente perdem sua base: terão, fatalmente, de ser
modificados. Ora, as leis do trabalho di/em respeito a um estatuto lesai, ao
esliiliilo ihi propssâo. Em outros termos, o legislador, indiferente :is eondições do
contrato, regula, diretamente, a situação dos trabalbadores. As leis do trabalho
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visam aos trabalhadores como tais, e não como contratantes. As conseqüências do
falo passado (conlrato cm ctirso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, e
não por um motivo relativo, apenas, àquele fato. Não é o contraio (ato jurídico
individual) que é atingido, mas o estatuto legai, qne se prende a nm inleresse
coletivo, e sobre o qual o contrato se apoiava. Insfituições de Direito do 'í'[aba!lio.
v. l .pág. 172 22-\ ed. São Paulo: LTr, 2005.
N o Direito do Trabalho português essa também é a diretriz que prevalece,
conforme a lição de LUÍS D U A R T E B A P T I S T A M A N S O , apoiada em outros autores (sem
negrito no original):
Partilhando a posição de Lobo Xavier', "o princípio dominante na matéria de
aplicação das normas laborais no tempo é o da imediala sujeição às novas
normas mesmo nos contratos de trabalho celebrados à sombra das normas
anteriores.
Este pensamento assenta na tese do estatuto legal, caracterizado pela dnmnuta
capacidade de intervenção das partes na regulamentação de normas de caráter e
interesse público, como o caso do Direito do Trabalho, em contraposição ao
estatuto contratual, isto é. o predomínio das vontades das partes sobre a
regulamentação normativa do contrato, que o art. 12°, n. 1, do Código Civil
consagra.
,
Em consonância com o mesmo princípio, está. aliás, Baptista Machado" ao
defender a aplicação imediata da lei nova ao conteúdo e efeitos futuros dos
contratos anteriores quando se trate de contratos nomiativos ou contratos ditados,
como os contratos de Iraballio.
Esta doutrina tem subjacente a itieia de que, no Direito do Trabalho, a
imediata aplicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a promover a
igualdade dos trabalhadores quanto às eondições de trabalho - não .sendo
admissível torná-las variáveis eom a data dos respectivos contratos - e diiigcsc também a responder, com rigor, às exigências sociais em contínua
mutação."
O argumento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente c invocado
pelo clássico E R N E S T O K R O T O S C H I N para defender a aplicação imediata da lei nova aos
contratos de trabalho vigentes, em face do Direito argentino (sem negrito no original):
La aplicación mmediala es más diidosa. eii cuaiilo a Ias normas dei derecho
dei irahajo de caracter privado, sobre lodo Ias que solo comprendeii relaciones
coulraciuales. Podria proceder aqui solo furadas ai llamado ordeii público social
mencionado, citando ello parece ohjelivainenle iicccsario para prevenir en inierés
social inconvenientes serias. Para ello liabrá que lener en cuenta ei hccho de que
Ia contimiación de Ia aplicación dei derecho anterior en determinado seclor.
mientras en otro ya se aplica ei derecho inievo, es capaz de entranar
desigualdades contrarias a Ia justicia y a Ia paz social. La idea de uno
uniformidad principal de Ias condiciones de trahajo. que e.slá tanto en iuteres de

1 In BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Curso de Direito do Trabalho, págs. 267 c ss„
2 Cfr. BAPTISTA MkCHADO, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Códisa Civil, 1968, pág. Í22.
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los trabajadores como de los patronos (por razoites de competência), obra
poderosamente en ei sentido de una valide: tambiên uniforme dei derecho en ei
liempa. inclusive dei derecho contractual. máxime cuando se repara en ei caracter
dei contrato de trabajo como tracto sucesivo. Estas razones. junto con Ias
mencionadas dei caracter principalmente reformativo. conforme a Ias necesidades
sociales, de Ias normas laborales. tanto defuente estatal coma de fuente privada,
inducen a atribuir efecto de aplicación inmediata a e.stas normas, en furado mayor
de Io que ocurre generalmentc en ei derecho comiin. KROTOSCIIIN, Ernesto.
Tratado práclico de derecho dei trabajo, 2. ed. rev. e aclual. Buenos Aires:
Depaima, 1962. v. 1. páginas 80, 81 e 82.

Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho pemiite
concluir que, em geral, a Corte admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de
trabalho vigentes, mas preservando o direito adquirido do empregado ou do empregador,
se for o cíiso. Eis alguns exemplos ilustrativos:
1) SUiH-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de
ser\áço somente é assegurado nas rescisões de conlrato de trabalho ocorridas a partir da
publicação da Lei n" 12.506, em 13 de outubro de 2011.
Ou seja: a Súmula assegurou a aplicação da lei nova (direito ao aviso prévio
superior a 30 dias, proporcional ao tempo de serviço) nos contratos de trabalho em curso,
nos casos em que a rescisão do contrato de trabalho haja ocorrido a partir de 13 de
outubro de 2011, quando publicada a lei.
Dessa forma, também implicitamente reconheceu o direito adquirido do
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos easos em que a
rescisão do contrato de trabalho deu-se antes de 13/11/2011.
2) SUM-19I. ADICIONAL DE FERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE
DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens 11 e III) - Res.
214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016.
I - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico c não sobre este
acrescido de outros adicionais.
_
_ ^
II - O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei n^
7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é
válida nonna coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o
salário básico.
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do elctncitano promovida
pela Lei n" 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência,
de modo que. nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico,
conforme determina o § r d o art. 193 da CLT".
É de clareza solar que o item III da referida súmula, ao firmar o entendimento de
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário
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atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, a "contrario sensu",
preserva o direito adquirido do empregado admitido antes da lei nova, ao tempo em que a
base de cálculo era a totalidade das parcelas de natureza salarial.
3) iVIULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. ENTE PÚBLICO.
É certo que, a partir de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provisória n°
2.180-35, passou a viger o parágrafo único do artigo 467 da CLT, expressamente afastando a
aplicação das disposições de seu capu! à União, aos Estados, ao Distrito Federai, Municípios,
autarquias e fundações públicas:
Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre
o montante das verbas rescisórias, o empregador c obrigado a pagar ao trabalhador,
á data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parle incontroversa dessas
verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Redação dada pela
Leín" 10.272, de 5.9.2001)
Parágrafo único. O disposto noca/71/fnão se aplica à União, aos Estados, ao
Distrito Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas."
A jurisprudência do TST também nesse caso preserva o direito adquirido na
aplicação da lei nova.
De modo que se, por exemplo, à época do comparecimento do Municípioreelamado em juízo, ou seja, na audiência inaugural, quando, em lese, nasceria a obrigação
constante do artigo 467 da CLT. vigia a redação antiga do referido dispositivo legal, a questão
deve ser dirimida à luz da antiga redação do artigo 467 da CLT, plenamente vigente à época
do comparecimento em juízo do Município-reclamado.
Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do arl. 467
em sua redação antiga.
Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei
nova aos contratos de trabalho vigentes:
1") Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução histórica do
Direito do Trabalho, é defensável a aplicação imediata e irrestrita da Lei n" 13.467/2017, a
partir de sua vigência, aos contratos de trabalho então em curso, seja porque se trata de
alteração do estatuto legal do conlrato, seja pelo propósito de promover a igualdade dos
traballiadorcs quanto às condições de trabalho.
2") A Lei n" 13.467/2017 aplica-se imediatamente aos contratos de trabalho em
curso em 11.11.2017. quando passou a viger, desde que não afete o direito adquirido do
empregado ou do empregador. Sem prejuízo da aplicação cumulativa da primeira conclusão,
esle o critério decisivo e fio condutor do intciprctc, mais afinado com a Constituição Federa!
(art. 5°, inciso XXXVl), com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro c com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho.
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Nessa linha, parece-nos autorizado concluir que, no caso sob análise, a Lei n°
13.467/2017, ao estatuir que os "valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação deverão ser efetuados até dez dias contados do término do contrato", somente se
aplica aos avisos prévios concedidos a partir de 11.11.2017, início da vigência da nova lei.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Orientação Jurisprudencial n° 14 da SBDI-I para que passe a
assentar o seguinte entendimento:
AVISO PRÉVIO CUMPRIDO EM CASA. VERBAS RESCISÓRIAS.
PRAZO PARA PAGAMENTO (alterada e incluído o item II cm decorrííucia
da Lei n" 13.467/2017)
I - Em caso de aviso prévio cumprido em casa, concedido até 10 de novembro de
2017, o prazo para pagamento das verbas rescisórias é até o décimo dia da
notificação de despedida;
II - A partir de 11 de novembro de 2017. inicio da vigência da Lei ii"
13.467/2017. o prazo a que se refere o item anterior conta-se a partir do término
do contrato de trabalho.
Precedentes
Itcml
ERR 111795/1994. Ae. 3674/1997 - Min. Cnéa Moreira
DJ 10.10.1997 - Decisão unânime
ERR 129518/1994. Ac. 701/1997 - Min. Francisco Fausto
DJ 04.04.1997 - Decisão unânime
ERR 113915/1994. Ac. 2942/1996 - Min, Ronaldo Lopes Leal
DJ 13.12.1996- Decisão unânime
ERR 98165/1993. Ae. 2219/1996 - Min. Vantuil Abdala
DJ 29.11.1996 - Decisão unânime
ERR 111935/1994. Ac. 2328/1996 - Min. Manoel Mendes
DJ 14.11.1996-Decisão unânime
ERR 109684/1994. Ac. 730/1996 - Min. Luciano de Castilho
DJ 1 M 0.1996 - Decisão unânime
ERR 100337/1993. Ac. 3487/1996 - Min. Armando de Brito
DJ 16.08.1996 - Decisão unânime
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ERR 67710/1993. Ae. 5091/1995 - Min. Afonso Celso
DJ 02.02.1996 - Decisão por maioria
ERR 67727/1993, Ac. 4004/1995 - Min. José Luiz Vasconecllos
DJ 10.11.1995 - Decisão por maioria
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que não
alterava a Orientação Jurisprudencial n" 14 da SBDI-I. Juntará voto vencido opoilunamenle.
vembro de 2017.

Brasília. 1

5TE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

WALMIR OLIVEIRA DA (COSTA
Ministro membro da ComissatLíle Jurisprudência
e daPreGedenlGs-Noiinativos

V

"

MA"iSíacío GODIYJHO DELGADO
límstro membro da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes pJormativos
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8
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
JURISPRUDENCIAL TRANSITÓRIA N° 36 DA
ESPECIALIZADA EM DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

ORIENTAÇÃO
SUBSEÇÃO I

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos
disposto nos arls. 54, IIL c 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial Transitória n" 36 da SBDI-I
TST.

do
XI
do
do

Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequai" a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
A Orientação Jurisprudencial Transitória n° 36 da SBDI-I abraçou o seguinte
entendimento:
"HORA "IN ITINERE". TEMPO GASTO ENTRE A PORTARIA DA EMPRESA
E O LOCAL DO SERVIÇO. DEVIDA. AÇOMINAS. (mantida) - Res. 175/2011,
DE.IT divulgado cm 27, 30 e 31.05.2011
Confimira-se como hora "in iliucre" o tempo gasto pelo obreiro para alcançar seu local de
trabalho a partir da portaria da Açominas. {ex-OJ n" 98 da SDl-l - inserida cm 30,05.97)
Sucede, entretanto, que o art. 1° da Lei n" 13.467/2017 alterou o §2° do art. 58 da
CLT, atribuindo-lhe a seguinte redação:
Art. 58.

§ 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência ate a efetiva ocupação
do poslo de trabalho c para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de
transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de
trabalho, por não ser tempo á disposição do empregador.
§ 3° (Revogado).
Como se pode ver, ao extinguir a figura das horas de trajeto, o legislador eliminou
a sustentação jurídica da Orientação Jurisprudencial "fransitória n" 36 da SBDl-1.
Não se pode perder de vista, contudo, o direito adquirido dos empregados cujos
contratos de trabalho estejam cm vigor em 11 de novembro de 2017 e que, em virtude de
norma legal expressa, têm direito de auferir ou de continuar auferindo horas in itiiicic pela
sistemática da lei velha.
Nesse sentido, reportamo-nos às razões antcriormeÈite expostas no projeto de
alteração da Súmula n" 90 do TST, que também versa sobre horas in itinere, a qual, em
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síntese, é no sentido de que, à luz da Constituição Federal (art. 5°, inciso XXXVI), da Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 6°) e da jurisprudência consolidada do
Tribunal Superior do Trabalho, a Lei n" 13.467/2017 aplica-se imediatamente aos contratos de
trabalho em curso em 11.11.2017, desde que não afete o direito adquirido do empregado ou
do empregador.
Faz-se necessário, portanto, modular a Orienlação Jurisprudencial Transitória n"
36 da SBDI-1, a fim de preservar as situações consolidadas no período anterior às
modificações introduzidas pela Lei n° 13.467/2017.
Conclusão
Pelo exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nonuativos, por
unanimidade, propõe a inclusão do item II na Orientação Jurisprudencial Transitória n" 36 da
SBDI-1, nos seguintes termos:
HORA "IN ITINERE". TEMPO GASTO ENTRE A PORTARIA DA
EMPRESA E O LOCAL DO SERVIÇO. DEVIDA. AÇOMINAS (alterada c
inserido o item II em decorrência da Lei n" 13.467/2017)
I - Em relação aos contratos de trabalho firmados ate 10 de novembro de 2017,
confígura-se como hora "in itinere" o tempo gasto pelo efereire empregado para
alcançar seu local de trabalho a partir da poriaria da Açominas empresa. (ex-OJ n°
98 da SDI-1 - inserida em 30.05.97)
II - Não tem direito a horas "in itinere" o empregado cujo conlrato de trabalho
haja sido celebrado a partir de 11 de novembro de 2017, data de vigência da Lei n"
]3.467/2017.quealterouo§2''doart. 58da CLT (art. T).
Precedentes:
Item 1
ERR 115071-76.1994.5.03.5555, Ac. 5017/1997 - Min. Cnéa Moreira
DJ 27.03.1998 • Decisão unânime
ERR 156048-76.1995.5.03.5555. Ac. 3737/1997 - Min. Nelson Daiha
DJ 19.09.1997 - Decisão unânime
ERR 179S74-"Í4.1995.5.03.5555. Ac. 3608/1997 - Min. Vantuil Abdala
DJ 12.09.1997 - Decisão unânime
ERR 150449-93.1994.5.03.5555. Ac. 2197/1997 - Min. Ronaldo Lopes Leal
DJ 06.06.1997 - Decisão unânime
ERR 158398-37.1995.5.03.5555. Ae. 2203/1997 - Min. Ronaldo Lopes Leal
DJ 30.05.1997 - Decisão unânime
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ERR 138266-90.1994.5.03.5555, Ac. 713/1997 - Min. Nelson Daiha
DJ 04.04.1997 - Decisão por maioria
BrasiUaTu) dfc/novembro de 2017

OIUESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissao/d'e Jurisprudência
e de Precedentes Noçmalivos

AtMIRrOfcIVEIRA DA COSTA
' " -""^é Jurisprudência
inistro memb
^NçlmlatlVos
ede

MAURÍCIO GODÍWHO DELGADO
Ministro membro da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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- PROJETO
DE
JURISPRUDENCIAL N"
DISSÍDIOS COLETIVOS
9

CANCELAMENTO
DA
ORIENTAÇÃO
16 DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inscrto no item XI
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de cancelamenlo da Orientação Jurisprudencial n° 16 da SDC.
Frmdamcntação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Orientação Jurisprudencial n° 16 da SDC:
TAXA DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ILEGALIDADE
(INSERIDA EM 27.03.1998)
E contrária ao espírito da lei (art. 477, § 7°, da CLT) e da função precípua do Sindicato a
cláusula coletiva que estabelece taxa para homologação de rescisão contratual, a ser paga
pela empresa a favor do sindicato profissional.
A rescisão do contrato de trabalho é disciplinada no art. 477 da CLT, cujo § 7°, é
peremptório ao prescrever que "o ato da assistência na rescisão contralual (§§ \° e 2°) será
sem ônus para o trabalhador e empregador". Nesse contexto tbi editada a Orienlação
Jurisprudencial n° 16 da SDC.
Ocorre que o art. 5", I, " j " , da Lei n° 13.467/2017 revogou expressamente os §§
1", 3° e 7" do arl. 477 da CLT, impondo o cancelamento da Orienlação Jurisprudencial n" 16
da SDC.
Registre-se, todavia, que o referido cancelamento absolutamente não sinaliza
mudança de entendimento do TST, no sentido de que passaria a ser possível ao sindicato
impor algum ônus ao trabalhador ou ao empregador no ato da rescisão contratual. E mera
decorrência lógica da revogação das normas da CLT que previam a necessidade de
homologação sindical da rescisão contralual.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe o cancelamento da Orientação Jurisprudencial n" 16 da SDC.
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Brasilj

noQembro de 2017

S T E DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão^de Jurisprudência
e de Preeedentes-Nontiativos

WALMIR OO^IVEIIU. DA COSTA
Ministro menibro-da-eomisãã£)-d:^JünsprudêncÍa
e de Pfecedcntes-fcLormativos

MApIííero GODTNHO DELGADO
isíromembro da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

36
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

10 - PROJETO DE CANCELAMENTO DO PRECEDENTE NORMATIVO
N" 100 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos arts. 54, 111, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item Vil
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projelo de cancelamento do Precedente Normativo n" 100 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor do Precedente Normativo n° 100 do TST:
FÉIÜAS. INÍCIO DO PERÍODO DE GOZO (positivo)
O inicio das férias, coletivas ou individuais, não poderá coincidir com sábado, domingo,
feriado ou dia de compensação de repouso semanal.
Inicialmente, registre-se que o precedente nonnativo em questão visa a conferir
efetividade ao art. 130 da CLT, que assegura ao empregado o direito a férias de 30 dias
quando não houver faltado ao serviço mais de cinco vezes, preceito esse que teria sua
aplicação parcialmente frustrada caso fosse possível ao empregador determinar o inicio do
período de gozo das férias em domingo, feriado ou dia de compensação de repouso semanal.
As férias constituem direito do empregado, concedido por lei e imodifieável pela
vontade das partes, no particular.
Na ausência de lei que disponha sobre o início do período de férias, o TST edilou
o precedente normativo em questão, o qual, dada sua relevância, é incessantemente
reproduzido em acordos e convenções coletivas de trabalho.
Ocorre que a Lei n" 13.467, de 13 de julho de 2017, acrescentou o § 3° ao ari. 134
da CLT, de modo a incorporar ao ordenamento jurídico regra semelhante ao Precedente
Normativo n° 100:
Arl. 134 - As férias serão concedidas por ato do empregador, em um só período, nos 12
(doze) meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito, (lícdação
dada pelo Decreto-lei n" 1.535, de 13.4.1977)

§ 3° É vedado o início das ferias no período de dois dias que antecede feriado ou dia de
repouso semanal remunerado. (NR)
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Assim, o ingresso, no ordenamento Jurídico, de preceito legal que passa a disciplinar
matéria anleriormente objeto de precedente normativo — c de forma mais iavorávcl ao
empregado, inclusive — impõe o cancelamento deste.
Conclusão
Pelo exposto, a Comissão de Jurisprudência c de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe o cancelamento do Precedente Nonnalivo n" 100 do TST.

de novembro de 2017

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissá'o de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

V^^fcfVfll^ÒLIVifelRA DÁ COSTA
MÍnistrojjiemferé-da-G©niissã0^de Jurisprudência
e de PreccdenWTÍírmaii^os

MÍVURldlO GCtolNHO DELGADO
Iro membro da Coqiissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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11
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N" 355 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item XI
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 355 da SBDI-I.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Orientação Jurisprudencial n° 355 da SBDI-I:
INTERVALO INTERJORNADAS. INOBSERVÂNCIA. HORAS EXTRAS.
PERÍODO PAGO COMO SOBliEJORNADA. ART. 66 DA CLT. APLICAÇÃO
ANALÓGICA DO § 4" DO ART. 71 DA CLT (DJ J4.03.2Ü08)
O desrespeito ao intervalo mínimo inteaornadas prcvisio no arl. 66 da CLT acarreta, por
analoaia, os mesmos eleitos previstos no § 4° do art. 71 da CLT e na Súmula n" 110 do
TST, "^devendo-se pagar a integralidade das horas que foram subtraídas do intervalo,
acrescidas do respectivo adicional.
Como se vê, consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual o
desrespeito ao "intervalo mínimo interjornadas'" enseja as mesmas conseqüências do
descumprimenlo do -intervalo intrajomada mínimo" previsto no § 4° do art. 71 da CLT.
Em outras palavras, a Orientação Jurisprudencial n" 355 da SBDl-1 do IST
confere natureza salarial à parcela decorrente da inobservância do inter\'alo entre duas
jornadas de trabalho, equiparando-a à hora extra.
Tal assertiva é corroborada pela diretriz da Súmula n" 110 desta Corte,
expressamente mencionada na orientação jurisprudencial cm foco, segundo a qual, "m)
regime de revezamento, as horas trabalhadas em seguida ao repouso semanal de 24 horas.
com prejtíizo do intervalo mínimo de U horas consecutivas para descanso entre jornadas,
devem .ser remuneradas como extraordinárias, inclusive com o re.speciivo adicionai".
No mesmo sentido, confiram-se alguns dos precedentes do TST que originaram a
Orienlação Jurisprudencial n" 355 da SBDl-l desta Corte:
RECURSO DE EMBARGOS. INTERVALO ENTRE JORNADAS. NÃOCONCESSÃO. CONSEQiJÊNClAS. O que se discute é se o descumprimenlo do
intervalo entre jornadas, de onze horas, previsto no artigo 6ó da CLT, dá ou não ensejo ao
pagamento de horas extras, independentemente de extrapolar a jornada normal de
trabalho. A matéria Já foi examinada inúmeras vezes por esta SBDl-1. que vem firmando
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o entendimento no sentido de que é devido o pagamento de horas extras correspondentes
ao período do intervalo enire jornadas não concedido, mesmo quando não extrapolada a
jornada nonnal de trabalho. Recurso de embargos conhecido e desprovido. (E-RR 424893-04.1998.5.02.5555, Relatora Ministra: Dora Maria da Cosia, Data de Julgamento:
10/09/2007, Subseção l Especializada cm Dissídios Individuais. Da!a de Publicação: DJ
28/09/2007)
EMBARGOS.
HORAS
EXTRAS.
INTERVALO
INTERJORNADA
DESCUiVlPRJDO. A inobservância do intervalo mínimo entre duas jornadas
previsto no artigo 66 da CLT importa em pagamento do período como hora extra
e não em mera infração administrativa. Precedentes: (E-RR-1685/2000-066-1500.0, DJ-13/5/2005: E-RR-721.891/2001.0, DJ-11/11/2005). Embargos não
conhecidos. (E-ED-RR - 9760500-13.2003.5.04.0900 , Relator Ministro: Aloysio
Corrêa da Veiga, Data de Julgamento: 27/02/2007, Subseção I Especializada em
Dissídios Individuais, Data de Publicação: DJ 09/03/2007)
Sucede, contudo, que a Lei n° 13.467, de 13 de julho de 2017, alterou o § 4" do
art. 71 da CLT, o qual recebeu a seguinte redação:
§ 4° A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajomada mínimo, para
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagainentcilc natureza
indenizjitória, apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% (cinqüenta por
cento) sobre o valor da remuneração da hora nonnal de trabalho, (destaques nossos)
Como se percebe, a partir da vigência da Lei n" 13.467/2017, a parcela que resulta
do descumprimenlo do intervalo mínimo previsto no § 4° do art. 71 da CLT perdeu a natureza
salarial para assumir caráter indenizatório, conquanto sujeita "ao acrèsciiiio de 30%
(cinqüentapor cento) sobre o valor da remuneração cia hora normal de trabalho ".
Sob essa perspectiva, parece-nos que o legislador adotou solução diametralmente
oposta ao entendimento firmado na Orientação Jurisprudencial n° 355 da SBDI-I. pois
implícito no aludido verbete a natureza salarial da parcela em questão, que é equiparada a
horas extras.
Fixadas tais premissas, afigura-se-nos autorizado concluir que ^no tocante^ à
natureza salarial do intervalo inlerjornada, não se reconhece a existência de direito
adquirido de que seja titular o empregado. Nota-se que não se cuida de diretriz que defiui da
lei, tratando-se, na verdade, de construção jurisprudencial, a qual não se qualifica como lonle
de'obrigação. Impõe-se, assim, revisar a Orienlação Jurisprudencial n" 355 da SBDI-l para
estabelecer que o descumprimenlo do intervalo inlerjornada previsto no art. 66 da C L l ,
ocorrido após 11 de novembro de 2017, terá natureza indenizatória, nos termos da nova
redação do art. 71, § 4", da CLT.
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Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Orientação Jurisprudencial n" 355 da SBDl-I para que passe a
assentar o seguinte entendimento:
INTERVALO INTERJORNADAS. í N O I í S E R V Â N € l A . ^ O R A S - B X T U A S v
PERÍODO PAGO C O M O S0BRE.10RNADA. ARf. 66 DA C L l .
INOBSERVÂNCIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO § 4 ' DO ART. 71 DA
C L T (DJ 14.03.2008) (alterada c incluído o item II cm decorrência da Lei n"
13.467/2017)
r, A n^T
I - O desrespeito ao intervalo mínimo interjomadas previsto no art. 66 da LLI
acarreta, por analogia, os mesmos efeitos previstos no § 4" do art. 71 da CLT e na
Súmula n M l O do TST. devendo jc pagar a intcgmIiéBd.^-da^4^ras-qu^ram
s«btmida&4e4Htefvale-cuuiu ..MIÜL., anciicidas, in^hlTi^^n, dn-fespeeUv&^diefenaH
É devido assim, o pauamento da integralidade das horas .suprimidas, com o
acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho
ou de percentual mais elevado definido em negociação coletiva.
II - A parcela decon-ente do descumprimenlo do imervalo mínimo previsto no art.
66 da CLT. ocorrido a partir de 1 i de novembro de 2017. inicio da vigência da
Lei n° 13.467/2017. é de natureza indenizatória, nos termos do § 4" do art, 71 da
CLT, com a redação da Lei n" 13.467/2017.
Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho
Delcado. que aplicava a tese do item II apenas aos contratos firmados após a vigência da Lei
n° 13.467/2017.
Brasília^l-

e novembro de 2017.

J O Ã O O i y í S T E DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

WALMIR OLIVEIRA DA
Ministro membroNiapotnissão d
Jurisprudência
e de Precedentes Nonnalivos

JRICIO CODfNIlO DELGADO
Mini.slro membro da Comissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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12
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N" 388 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item XI
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
'Trabalho o projeto de alteração da Orienlação Jurisprudencial n" 388 da SBDI-l.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Orienlação Jurisprudencial n° 388 da SBDI-I:
JORNADA 12X36. JORNADA MISTA QUE COMPREENDA A TOTALIDADE
DO PERÍODO NOTURNO. ADICIONAL NOTUl?NO. DEVIDO. (DEJT
DIVULGADO EM 09, 10 E 11.06.2010)
O empregado submetido à jornada de 12 horas de irabaliio por 36 de descanso, que
compreenda a totalidade do período noturno, tem direito ao adicional noturno, relativo às
horas trabalhadas após as 5 horas da manhã.
Cediço que a jornada de trabalho cumprida integralmente no período noturno que
se prolonga em horário diurno enseja o pagamento do adicional nolurno também em relação
às horas prorrogadas, conforme diretriz perfilhada na Súmula n" 60, II, do TST.
Tal entendimento, como visto, aplica-se, igualmente, à jornada de doze horas de
trabalho por trinta e seis de descanso, compreendida tanto no pcriodo noturno quanto no
período diurno, assegurando-se ao empregado o direito á percepção do adicional noturno cm
relação às horas trabalhadas subsequentes ao período noturno.
Sucede, porem, que a Lei n" 13.467, de 13 de julho de 2017, acrescentou à CLT o
art. 59-A, capnf c parágrafo único, atribuindo-lhes a seguinte redação:
Art, 59-A. Em exceção ao disposto no art, 59 desta Consolidação, é facullado ás partes,
mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho,
estabelecer horário de trabalho de doze horas seguidas por trinta c seis horas innilerruplas
de descanso, observados ou indenizados os intervalos para repouso c alimentação.
Parágrafo único. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no "capul" deste
artigo abrange os pagamentos devidos pelo descanso .semanal lemunerado e pelo
descanso em feriados, c .serão consideiudos compensados os feriados e as
prorrogações de trabalho noturno, quando houver, de que tratam o art. 70 e o § 5"
do art. 73 desta Consolidação, (destaques nossos)
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Daí se extrai que o legislador, ao considerar compensadas pela remuneração
mensal "as prorrogações de trabalho noturno'', na hipótese de paeluação do horário de
trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso, caminhou na
direção oposta à da Orientação Jurisprudencial n" 388 da SBDl-1 desta Corte.
Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão juridica concernente ao
direito intertemporal ou transitório: a Lei n" 13.467/2017 - com entrada em vigor cm
11.11.2017- aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos?
Sabe-se que no Direito do Trabalho, as questões de direilo intertemporal assumem
inaior complexidade em virtude de uma das earacíeristicas marcantes do contrato de trabalho:
c conlrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem constantemente
direitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a viger enquanto ainda vigente o contrato
de emprego.
Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral, respeitados o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução às Normas do
Direilo Brasileiro, art. 6°). A própria Constituição Eederal assegura a estabilidade das
situações juridicas consumadas sob o império da lei velha (art. 5°, inc. XXXVI).
Parece-nos que as mesmas limitações à incidência retroativa da lei nova (art. 5",
inc. XXXVl da CF/88 e art. 6° da Lei de Introdução) têm lugar para a eficácia imediata da lei
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo, aplica-se a lei nova aos contratos de trabalho
vigentes essencialmente se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador.
O § 2° do art. 6" da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro reza, a
propósito:
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefixo, ou condição
preestabelecida inalterável a arbítrio de outrem.
Em síntese, à luz do conceito legal, direito adquirido c aquele que o titular pode
exercer e que, portanto, já ingressou no seu palrimônio quando surge a lei nova. A saudosa
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava:
O direito adquirido distingue-se da expectativa de direilo, decorrente de um fato
aquisitivo incompleto que, por esse motivo, não se incorporo» ao patrimônio do indivíduo
e, portanto, será atingido pela lei nova, pois ela representa mera esperança do direito.
Sobre a eficácia lempora! da legislação trabalhista, cumpre recordar que a própria
CLT, em sua redação originária, preceituou o seguinte no art. 912:
Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas
não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.
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Significa que as normas de caráter imperativo da própria CLT, quando entraram
em vigor, em 10 de novembro de 1943, aplicaram-se aos contratos de trabalho então vigentes.
De outro lado, a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do Trabalho
inclina-se francamente à aplicação imediata da lei material trabalhista aos contratos em curso,
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto.
MAURÍCIO GODINHO DELGADO, após ressalvar que "a aderência contratual
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou tacitamente
convencionadas pelas partes", as quais "não podem ser suprimidas, a menos que a supressão
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (art. 468, CLT)"', assinala:
Por outro lado, a aderência contralual tende a ser apenas relativa no tocanie às
normas jurídicas. É que as normas não se incrustam nos contratos empregaticios de modo
permanente, ao menos quando referentes a prestações de trato sucessivo. Ao contrário,
tais normas produzem efeitos contratuais essencialmente apenas enquanto vigoronles na
ordem jurídica. Extinta a norma, extinguem-se os seus efeitos no contexto do contraio de
trabalho. Tem a norma, desse modo, o poder/atributo de revogação, com efeitos imediatos
- poder/atributo esse que não se estende às cláusulas conlratuais.
Pelo critério da aderência contratual relativa (vide alterações da legislação salarial,
por exemplo), as prestações contratuais já consolidadas não se afetam, porém as novas
prestações sucessivas submetem-se à nova lei. (Curso de Direito do Trabalho, 3' ed., LTr,
pág. 246).
Substancialmente na mesma linha, por flindamento distinto, ensinava o saudoso
DÉLIO MARANHÃO (sem negrito no original):
As Leis de proteção ao trabalho são de aplicação imediata e ütingem os
contratos em curso. Por quê? Impoitu distinguir, aqui, o contrato do estatuto legal.
Uma lei c relativa a um instituto jurídico quando visa a situações juridicas que encontram
sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam, criando, dn-etamente,
sobre esta base, uma rede de poderes e de deveres suscetíveis de interessar a colelividadc.
Por exemplo, o casamento, a adoção, a propriedade etc. constituem institutos jurídicos, ou
seja, estatutos legais. Ao contrário, uma lei é contratual quando visa a um conjunto de
direitos e obrigações entre as partes do contraio, que elas são livres, em princípio, de
determinar por si mesmas, c que. cm muitos casos, somente a elas interessarão.
Conipreende-sc, portanto - escreve Ronbier - porque o estabelecimento de um novo
estatuto legal pode afetar os contratos cm curso: isto se deve a que o estatuto
constitui a siíuiivão jurídica primária, enquanto o contrato c a situação jurídica
secundária, construidii sobre a base da primeira. Assim, quando a lei niodilica os
institutos jurídicos, quando estabelece um novo estatuto legal, os contratos que
csliivam íipoiados solne um estatuto diferente penieni suii liase: leifio, ratiilmente,
de ser niodificados. Ora, iis leis do trabalho dizem resiieito a um estatuto legal, ao
estatuto da profissão. Em outros termos, o legislador, indiferente às eondições do
contrato, regula, direlamente, a situação dos traballiadorcs. As leis do trabalho visam aos
irabalhadores como tais, c não como contratanles. As conseqüências do falo passado
(contraio em curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, c não por um motivo
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relativo, apenas, àquele fato. Não é o contrato (ato jurídico individual) que é atingido,
mas o estatuto legal, que se prende a um interesse coletivo, e sobre o qual o contrato se
apoiava, instituições de Direito do Trabalho, v. l.pág. 172 22-\ ed. São Paulo: LTr, 2005.
N o Direilo do Trabalho português essa também é a diretriz que prevalece,
conforme a lição de LUÍS D U A R T E B A P T I S T A M A N S O , apoiada em outros autores (sem
negrito no original):
Partilhando a posição de Lobo Xavier', "o principio dominante nii matéria de
aplicação das normas laborais no tempo é o da imediata sujeição ás novas nornms
mesmo nos contratos de trabalho celebrados à sombra das normas anteriores.
Este pensamento assenta na tese do estatuto legal, caracterizado pela diminuta
capacidade de intervenção das partes na regulamentação de normas de caráter e interesse
publico, como o caso do Direito do Trabalho, em contraposição ao estatuto conUatual,
isto é, o predomínio das vontades das partes sobre a regulamentação normativa do
conlrato, que o art. 12°, n. 1, do Código Civil consagra.
^
Em consonância com o mesmo principio, está, aliás, Baptista Machado' ao
defender a aplicação imediata da lei nova ao conteúdo e efeitos fuluros dos contratos
anteriores quando se trate de contratos normativos ou contratos ditados, como os
contratos de trabalho.
Esta doutrina tem subjacente a idéia de que, no Direito do Trabalho, a
imediata aplicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a promover a
igualdade dos trabalhadores quanto às condições de trabiilhn - não sendo admissível
torná-las variáveis com a data dos respectivos contratos - e tlirige-se também a
responder, com rígor, às exigências sociais em contínua mutação."
O argumento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente é invocado
pelo clássico E R N E S T O KROTOSCITrN para defender a aplicação imediala da lei nova aos
contratos de trabalho vigentes, em face do Direito argentino (sem negrito no original):
La aplicación inmediata es más diidosa. en cuaiito a Ias normas dei derecho dei
trabajo de caracter privado, sobre todo Ias que solo comprenden
relaciones
contractualcs. Podria proceder aqui solo gradas ai llamado orden público social
mencionado, cuando ello parece objetivamente necesario para prevenir en inferes social
inconvenientes .sérios. Para ello liabrá que lener en cuenta ei hecho de que Ia
continuación de Ia aplicación dei derecho anterior en determinado .•ieclor. mientras en
otro ya se aplica ei derecho nuevo, es capaz de entranar desigualdades contrarias a Ia
justicia y a Ia paz social. La idea de una uniformidad principal de Ias condiciones de
trahajo. (pie está tanto en interés de los trabajadores como de los patronos (por razones
de competência), obra poderosamente en ei sentida de una validez tambiên uniforme dei
derecho en ei íiempo. inclusive dei derecho contractual, máxime cuando se repara en ei
caracter dei contrato de trabajo como Irado sucesivo. Estas razones, junto con Ias
mencionadas dei caracter principalmente rejormalivo, conforme a Ias necesidades
sociales. de Ias normas laborales, tanto defuente estatal como defuente privada, inducen
a atribuir efecto de aplicación inmediata a estas normas, en grado mayor de Io que
ocurre generalmentc en ei derecho común. KRCTOSCITIN, Ernesto. Tratado |)ráctico de
3 In BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Curso de Direito do Traballio, págs. 267 e ss,.
4 Cfr. BAPTISTA MACHADO, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil, 1968, piig. 122.
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derecho dei trabajo. 2. ed. rev. e actiial. Buenos Aires: Depaima, 1962. v. 1. páginas 80,
81 c82.
Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite
concluir que, em geral, a Corte admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de
trabalho vigentes, mas preser\'ando o direito íulquirido do empregado ou do empregador,
se for o caso. Eis alguns exemplos ilustrativos:
1) SUM-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prcvio proporcional ao tempo de
serviço somente é assegurado nas rescisões de contraio de trabalho ocorridas a partir da
publicação da Lei n° 12.506, em 13 de outubro de 2011.
Ou seja: a Súmula assegurou a aplicação da lei nova (direilo ao aviso pré\'io
superior a 30 dias, proporcional ao tempo de serviço) nos contratos de trabalhü cm curso,
nos casos cm que a rescisão do contrato de trabalho haja ocorrido a partir de 13 de
outubro de 2011, quando publicada a lei.
Dessa forma, também implicitamente reconheceu o direilo adquirido do
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos casos em que a
rescisão do contrato de trabalho deu-se antes de 13/11/2011.
2) SUM-19L ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE
DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III) - Res.
214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 c 02.12.2016.
I - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre esle
acrescido de outros adicionais.
II - O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei n"
7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é
válida norma coletiva mediante a qual se detemiina a incidência do referido adicional sobre o
salário básico.
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida
pela Lei n" 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência,
de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico,
conforme determina o §1" do art. 193 da CLT.
É de clareza solar que o hem III da referida súmula, ao Ilrmar o entendimento de
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidade do clefrieitário
atinge somente eonírato de trabalho firmado a partir de sua vigência, a "contrario sensu",
preserva o direito adquirido do empregado admitido antes da lei nova, ao tempo em que a
base de cálculo era a totalidade das parcelas de natureza salarial.
3) MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. ENTE PÚBLICO.
É certo que. a partir de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provisória n°
2.180-35, passou a viger o parágrafo único do artigo 467 da CLT, expressamente aiàstando a
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aplicação das disposições de seu capul à União, aos Estados, ao Distrito Federal, Municípios,
autarquias e fundações públicas:
Art. 467. lím caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
montante das verbas rescisórias, o empregador c obrigado a pagar ao trabalhador, ã data
do comparecimento á Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena
de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Redação dada pela Lei n° 10.272, de
5.9.2001)
Parágrafo único. O disposto no capiit não se aplica à União, aos Estados, ao Distrito
Fedenil, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas."
A jurisprudência do TST também nesse caso preserva o direito adquirido na
aplicação da lei nova.
De modo que se, por exemplo, à época do comparecimento do Municípioreclamado em juízo, ou seja, na audiência inaugural, quando, em tese, nasceria a obrigação
constante do artigo 467 da CLT, vigia a redação antiga do referido dispositivo legal, a questão
deve ser dirimida á luz da antiga redação do artigo 467 da CLT, plenamente vigente à época
do comparecimento em juízo do Município-reclamado.
Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do art. 467
em sua redação antiga.
Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei
nova aos contratos de trabalho vigentes:
V) Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução histórica do
Direito do Trabalho, é defensável a aplicação imediata e irrestrita da Lei n" 13.467/2017, a
partir de sua vigência, aos contratos de trabalho então em curso, seja porque se trata de
alteração do estatuto legal do contrato, seja pelo propósito de promover a igualdade dos
trabalhadores quanto às condições de trabalho.
2") A Lei n° 13.467/2017 aplica-se imediatamente aos contratos de trabalho cm
curso em 11.11.2017, quando passou a viger, desde que não afete o direito adquirido do
empregado ou do empregador. Sem prejuízo da aplicação cumulativa da primeira conclusão,
este o critério decisivo e fio condutor do intérprete, mais alinado com a Constituição Federal
(art. 5", inciso XXXVI), com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do 'f rabalho.
Dessa maneira, entendemos que é imperativo modular a Orientação
Jurisprudencial n" 388 da SBDl-1 do TST, a fim de preservar as situações consolidadas no
período anterior às modificações introduzidas pela Lei n° 13.467/2017.
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Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Orientação Jurisprudencial n° 388 da SBDI-I para que passe a
assentar o seguinte entendimento:
JORNADA 12X36. ADICIONAL NOTURNO. JORNADA MISTA QUE
COMPREENDA
A TOTALIDADE
DO PERÍODO
NOTURNO.
.\DICIONAL NOTURNO. DEVIDO, (alterada e ineluido o item U em
decorrência da Lei n" 13.467/2017)
I - A t é 10 de novembro de 2017, o empregado submetido àjomada de 12 horas
de trabalho por 36 de descanso, que compreenda a totalidade do período noturno,
tem direito ao adicional noturno relativo às horas trabalhadas após as 5 horas da
manhã.
II - Na jornada de trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas
ininterruptas de descanso, pactuada a partir de 11 de novembro de 201 7. inicio de
vigência da Lei n" 13.467/2017, consideram-se compensadas pela remuneração
mensal as pron-ogações de trabalho noturno, nos lermos do art. 59-A, parágrafo
único, da CLT.
Precedentes
Itcml
ERR 664289/2000 - Min. Milton de Moui-a França
DJ 14.06.2002 - Decisão por maioria
ROAR 678061/2000 - Min. José Simpüciano Fontes de F. Fernandes
DJ 05.04.2002 - Decisão unânime
AIRO 813821/2001 - Juíza Conv. Anelia Li Chum
DJ 05.04.2002 - Decisão unânime
EDAIRO 475856/1998 - Min. Ronaldo Lopes Leal
DJ 17.08.2001 - Decisão unânime
AIRO 643622/2000 - Min. Ives Gandra da Silva Martins Filho
DJ 25.08.2000 - Decisão unânime
RR 589286/1999, 3^ T - Juíza Conv. Eneida Melo
DJ 09.08.2002 - Decisão unânime
RR 457565/1998, 5^ T - Min. Rider de Brito
DJ 16.11.2001 - Decisão por maioria
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
oportimamente juntará voto vencido a respeito da aplicação das alterações impostas pela Lei
n° 13.467/2017 apenas aos contratos firmados após a sua vigência.
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rode 2017.

ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

inistro membro üíruoi
e de Precedentes

CpSTA
lari^cudência
ivos

MAUMCltyGODI]*ÍHO DELGADO
Ijõmembro da Comiâjsão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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13 PROJETO DE A L T E R A Ç Ã O DA SÚMULA N" 330 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO T R A B A L H O

A Comissão de Jurispmdência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos ails. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no ilem VII
do art. 68 do RJTST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 330 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei if 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n" 330 do TST:
QUITAÇÃO. VALIDADE (mantida) - Res. 121/2003, DJ 19, 20 c 21.11.2003
A quitação passada pelo empregado, com assistciícía de entidade sindicai de sua
categoria, ao empregador, com observância dos requisitos exigidos nos parágrafos do art.
477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente consignadas
no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado á parcela ou
parcelas impugnadas.
I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e,
consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse
recibo.
II - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do conlrato de
traballio, a quitação é válida em relação ao período expressamente consignado no recibo
de quitação.
Como se constata, segundo a diretriz da Súmula n° 330 do TST, a assistência da
entidade sindical da categoria profissional, nas rescisões contratuais de empregado com mais
de um ano de serviço, constitui requisito indispensável à eficácia liberatória das parcelas
expressamente consignadas no recibo de quitação.
Sucede, no entanto, que a Lei n° 13.467/ 2017 revogou expressamente os §§ 1°, 3°
e 7° do art. 477 da CLT, tornando desnecessária qualquer assistência nas rescisões contratuais,
inclusive aquela prestada pelo sindicato da categoria profissional.
Assim, impõe-se a alteração da Súmula n" 330 desta Corte para excluir a
obrigatoriedade, nas rescisões contratuais, à assistência da entidade sindical cia categoria
profissional.
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Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito intcrtemporal ou transitório: a Lei n° 13.467/2017 - com entrada em vigor cm
11.11.2017- aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos?
Sabe-se que no Direito do Trabalho, as questões de direito intcrtemporal assumem
maior complexidade em virtude de uma das características marcantes do contrato de trabalho:
é contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem conslantementc
direitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a viger enquanto ainda vigente o contrato
de emprego.
Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral, respeitados o
ato juridico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, art. 6°). A própria Consthuição Federal assegura a estabilidade das
situações jurídicas consumadas sob o império da lei velha (art. 5°, inc. XXXVI}.
Parece-nos que as mesmas limitações à incidência retroativa da lei nova (art. 5",
inc. XXXVl da CF/88 c art. 6° da Lei de Introdução) têm lugar para a eficácia imediata da lei
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo, aplica-se a lei nova aos contratos de trabalho
vigentes essencialmente se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador.
O § 2° do art, 6° da Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro reza, a
propósito:
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por e!e, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício lenha termo prefixo, ou condição
preestabclecida inalterável a arbítrio de outrem.
Em síntese, à luz do conceito legal, direito adquirido c aquele que o titular pode
exercer e que, portanto, já ingressou no seu patrimônio quando surge a lei nova. A saudosa
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava:
O direito adquirido distingue-se da expectativa de direito, dccorrcnlc de um fato
aquisitivo incompleto que, por esse motivo, não se incorporou ao patrimônio do iiidivíduo
e, portanto, será atingido pela lei nova, pois ela representa mera esperança do dn-cilo.
Sobre a eficácia temporal da legislação trabalhista, cumpre recordar que a própria
CLT, em sua redação originária, preccituou o seguinte no art. 912:
Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas
não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.
Significa que as nonnas de caráter imperativo da própria CLT, quando entraram
em vigor, em IO de novembro de 1943. aplicaram-se aos contratos de trabalho então vigentes.
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De outro lado, a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do Trabalho
inclina-se francamente à aplicação imediata da lei material trabalhista aos contratos e m curso,
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto.
M A U R Í C I O G O D I N H O D E L G A D O , após ressalvar que "a aderência contratual
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou tacitamcnlc
convencionadas pelas parles", as quais ''não podem ser suprimidas, a menos que a supressão
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (art. 468, C L T ) " , assinala:
Por outro lado. a aderência contratual tende a ser apenas relativa no tocante às
normas jurídicas. É que as nomias não se incrustam nos contratos empregatícios de modo
permanente, ao menos quando referentes a prestações de trato sucessivo. Ao contrário,
tais nomias produzem efeitos contratuais essencialmente apenas enquanto vígoranles na
ordem jurídica. Extinta a nonna, extínguem-se os seus efeitos no contexto do contraio de
trabaliio. Tem a norma, desse modo, o poder/atributo de revogação, com efeitos imediatos
- poder/atributo esse que não se estende às cláusulas contratuais.
Pelo critério da aderência contratual relativa (vide alterações da legislação salarial,
por exemplo), as prestações contratuais já consolidadas não se afetam, porém as novas
prestações sucessivas submetem-se à nova lei. (Curso de Direito do Trabalho, 3 ' ed., LTr,
pág. 246).
Substancialmente na m e s m a linha, por fiindamento distinto, ensinava o saudoso
D É L I O M A R A N H Ã O (sem negrito no original);
As Leis de proteção ao trabalho são de aplicação imediata c atingem os
contratos em curso. Por que? Importa ciislinguir, aqui, o contrato do estatuto legal.
Uma lei é relativa a um instituto juridico quando visa a situações jurídicas que encontram
sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam, criando, diretamente,
sobre esla base. uma rede de poderes e de devercs suscetíveis de interessar a coletividade.
Por exemplo, o casamento, a adoção, a propriedade etc. eonslituem institutos jurídicos, ou
seja, estatutos legais. Ao contrário, uma lei é contratual quando visa a um conjunto de
direitos e obrigações entre as partes do contrato, que elas são livres, em princípio, de
dctenninar por si mesmas, e que, em muitos casos, somente a elas interessarão.
Comprccnde-se, portanto - escreve Roubier - porque o estabelecimento de um novo
estatuto legal pode afetar os contratos cm curso: isto se deve a que o estatuto
constitui a situação jurídica primária, enquanto o contrato é a situação jurídica
secundária, construída sobre a base da primeira. Assim, (juando a lei modifica cs
institutos iuridicos, quando estabelece um novo estatuto legal, os contratos que
estavam apoiados sobre um estatuto diferente perdem sua base: terão, fatalmente,
de ser modificados. Ora, as leis do trabalho dizem respeilo a um estatuto legal, ao
esfatiifo da profissão. Em outros termos, o legislador, indiferente às condições do
contraio, regula, diretamente, a situação dos trabalhadores. As leis do trabalho visam aos
trabalhadores como tais, e não como eontratanles. As conscqucncias^ do fato passado
(contrato em curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, c nao por um motivo
relativo, apenas, àquele fato. Não é o contrato (ato jurídico individual) que c atingido,
mas o cslatuto lesai, que se prende a um interesse coletivo, e sobre o qual o contraio se
apoiava. Instituições de Direito do Trabalho, v. 1 .pág. 172 22=. ed. São Paulo: LTr. 2005.
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No Direito do Trabalho português essa também é a diretriz que prevalece,
conforme a lição de LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO, apoiada em outros autores (sem
negrito no original):
Partilhando a posição de Lobo Xavier', "o principio dominante na matéria de
aplicação das normas laborais no tempo é o da imediata sujeição às novas normas
mesmo nos contratos de trabalho celebrados à sombra das normas anteriores.
Este pensamento assenta na tese do estalulo legal, caracicrizíido pela diminuía
capacidade de inteP.'cnção das partes na regulamentação de normas de caráter e interesse
público, como o caso do Direito do 'frabalho, em contraposição ao estatuto contralual,
isto é, o predomínio das vontades das partes sobre a regulamentação normativa do
conlrato. que o art. 12^ n. I, do Código Civil consagra.
^
^
Em consonância com o mesmo principio, eslá, aliás, Baptista Machado ao
defender a aplicação imediata da lei nova ao conteúdo e efeitos futuros dos contratos
anteriores quando se trate de contratos normativos ou contratos ditados, como os
contratos de trabalho.
Esta doutrina tem subjacente a idéia de que, no Direito do Trabalho, a
imediata aplicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a promover a
igualdade dos trabalhadores quanto às condições de trabalho - não sendo admissível
torná-las variáveis com a data dos respectivos contratos - e dirige-se lambem a
responder, com rigor, às exigências sociais em contínua mutação."
O argumento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente é invocado
pelo clássico ERNESTO KROTOSCHIN para defender a aplicação imediata da lei nova aos
contratos de trabalho vigentes, em face do Direito argentino (sem negrito no original):
La apUcación immdiata es más diidosa. eu cuanlo a Ias normas dei derecho dei
trahajo de caracter privado, sobre todo Ias cpie solo coiiiprenden relaciones
conlracíiiales. Podría proceder aqui solo gradas ai llamado ordeii público social
meiiciomido, ciiaiido ello parece objedvamenle neccsario para prevenir en interés social
inconvenieníes sérios. Para ello habrá que lener en ciienía ei lieclio de que Ia
coiUinuación de Ia apUcación dei derecho anterior eu delerminado sedar, mienlras en
oiro ya se aplica ei derecho nuevo. es capaz de enlranar desigualdades contrarias a Ia
justicia y a Ia paz social. La idea de una uniformidad principal de Ias condiciones de
trahajo. que eslá tanto en interés de los trabajadores como de los patronos (por razones
de competência), obra poderosamente en ei sentido de una validei tainhiên uniforme dei
derecho en ei liempo. inclusive dei derecho conlracíiial. máximc cuando se repara en ei
caracter dei conlrato de trabajo como Irado sucesivo. Estas razones. junto con Ias
mencionadas dei caracter principahnenie refonnalivo. conforme a Ias nccesidades
sociales. de Ias normas laborales. tanto defuente estatal como defuente privada, indiicen
a atribuir efecto de apUcación inmediata a estas normas, en arado mayor de Io que
ocwre generalmente en ei derecho común. KROTOSCHIN. Ernesto, fralado práctico de
derecho dei trabajo. 2. ed. rev. e actual. Buenos Aires: Dcpalma, 1962. v. 1. páginas 80,
81 e82.

5 In BEIWARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Curso de Direito do Trabalho, págs. 267 e
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Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite
concluir que, em geral, a Corte admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de
trabalho vigentes, mas preservando o direito adquirido do empregado ou do empregador,
se for o easo. Eis alguns exemplos ilustrativos:
1) SUM-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Rcs. 185/2012,
DE.IT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço somente é assegurado nas rescisões de contraio de trabalho ocorridas a pariir da
publicação da Lei n° 12.506, em 13 de outubro de 2011.
Ou seja: a Súmula assegurou a aplicação da lei nova (direito ao aviso prévio
superior a 30 dias, proporcional ao tempo de serviço) nos contratos de Irahallio em curso,
nos casos em que a rescisão do contrato üe trabalho haja ocorrido a partir de 13 de
outubro de 2011, quando publicada a Ici.
Dessa forma, também implicitamente reconheceu o direito adquirido do
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos casos em que a
rescisão do contrato de trabalho deu-se antes de 13/11/2011.
2) SUM-191. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE
DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e III) - Res.
214/2016, DEJT divulgado cm 30.11.2016 e 01 c 02.12.2016.
I - O adicional de periculosidadc incide apenas sobre o salário básico e não sobre este
acrescido de outros adicionais.
_
_^
II - O adicional de periculosidadc do empregado cletricitário, contratado sob a égide da Lei n^
7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é
válida norma coletiva mediante a qual se detennina a incidência do referido adicional sobre o
salário básico.
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidadc do eletricitario promovida
pela Lei n° 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência,
de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico,
coníbrme determina o §1° do art. 193 da CLT.
É de clareza solar que o item III da referida súmula, ao firmar o enlendimenlo de
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidadc do eletrieitário
atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, a "contrario sensu",
preserva o direito adquirido do empregado admitido antes da lei nova, ao tempo cm que a
base de cálculo era a totalidade das parcelas de natureza salarial.
3) MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. ENTE PÚBLICO.
É certo que, a partir de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provisória n"
2.180-35, passou a viger o parágrafo único do artigo 467 da CLT, expressamente afastando a
6C/Í-. QAPTISTA MACHADO, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil, 1968,pítg. 122.

54
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

aplicação das disposições de seu capiil à União, aos Estados, ao Distrito Federal, Municípios,
autarquias e fundações públicas:
Art. 467. Em caso de rescisão de contraio de trabalho, havendo controvérsia sobre
o montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador,
à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parle incontroversa dessas
verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Redação dada pela
Lein° 10.272, de 5.9.2001)
Parásrafo único. O dispo.sto nocaputnüo se aplica à União, aos Estados, ao
Distrito federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas."
A jurisprudência do TST também nesse caso preserva o direito adquirido na
aplicação da lei nova.
De modo que se, por exemplo, à época do comparecimento do Municípioreclamado em juizo. ou seja, na audiência inaugural, quando, cm tese, nasceria a obrigação
constante do artigo 467 da CLT, vigia a redação antiga do referido dispositivo legal, a questão
deve ser dirimida à luz da antiga redação do artigo 467 da CLT, plenamente vigente à época
do comparecimento emjuízo do Município-reclamado.
Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do art. 467
em sua redação antiga.
Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei
nova aos contratos de trabalho vigentes:
V) Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução histórica do
Direito do Trabalho, é defensável a aplicação imediata c irrestrita da Lei n" 13.467/17, a partir
de sua vigência, aos contratos de trabalho então em curso, seja porque se trata de alteração do
estatuto legal do contrato, seja pelo propósito de promover a igualdade dos trabalhadores
quanto às condições de trabalho.
2') A Lei n" 13.467/17 uplica-se imediatamente aos contratos de trabalho cm
curso em 11/11/2017, quando passou a viger, desde que não afete o direito adquirido do
empreeado ou do empregador. Sem prejuízo da aplicação cumulativa da primeira conclusão,
este o critério decisivo e fio condutor do intérprete, mais afinado com a Constituição Federal
(art. 5°, inciso XXXVI), com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho.
Nessa linha, parece-nos que a lei nova só poderá atingir os contratos de emprego
rescindidos a partir de II de novembro de 2017, inicio de vigência da Lei n" 13.467/2017, de
modo a prcsei-var direito adquirido do empregado.
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Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a alteração da Súmula if 330 do TST, nos seguintes lermos:
QUITAÇÃO. VALIDADE (alterada cm decorrência da Lei n" 13.467/2017)
1 - Alê 10 de novembro de 2017, a quitação passada pelo empregado, ^com
assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância
dos requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória
em relação às parcelas expressamente consignadas no recibo, salvo se oposla
ressalva expressa e especificada ao valor dado ã parcela ou parcelas impugnadas.
!I - Nas rescisões contratuais realizadas a partir de 11 de no\enibro de 2017,
início da vigência da Lei n'' 13.467/2017, não é exigida a assistência do sindicalo
da categoria profissional para a validade da quitação do extinto contrato de
emprego.
i - III - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e,
consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem
desse recibo.
H _ IV - Quanto a direitos que deveriam ter sido satisfeitos durante a vigência do
contrato de trabalho, a quitação é válida em relação ao período expressamente
consignado no recibo de quitação.
Precedentes
Itcml
lUJRR 275570/1996. TP - Min. Ronaldo Lopes Leal
DJ 04.05.2001 - Decisão unânime
Item III
RR 590138/1999, l^T - Min. João Oreste Dalazen
DJ 15.12.2000 - Decisão unânime
Item IV
RR 556946/1999. 5 T - Min. Antônio Maria Thaumalurgo Cortizo
DJ 12,II.1999-Decisão unânime
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
oportunamente juntará voto vencido a respeito da aplicação das alterações impostas pela Lei
n° 13.467/2017 apenas aos contratos firmados após a sua vigência.
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BrasíliífrtC); de novembro de 2017

lOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissãgfde Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

WALMIR LIVEI
trcmíHnHro da
e de Procedentes

D ^ COSTA
e-Jurisprudência
yos

MAUfiieiO-GODINIÍ© DELGADO
MinislrQjnembro da Comissã^de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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14 - PROJETO DE CANCELAMENTO DA SÚMULA N" 452 DO
TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, c 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de cancelamento da Súmula n" 452 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n° 452 do TST:
DIFERENÇAS
SALARIAIS. PLANO
DE
CARGOS
E
SALÁRIOS.
DESCUMPRIMENTO. CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO NÃO OBSERVADOS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL, (conversão da Orientação .(urisprudencial ii" 4Ü4 da
SBDI-1)- Res. 194/2014, DEJT divulgado em 21, 22 c 23.1)5.2014
Tratando-se de pedido de pagamento de diferenças salariais decorrentes da inobservância
dos critérios de promoção estabelecidos em Plano de Cargos e Salários criado pela
empresa, a prescrição aplicável é a parcial, pois a lesão é sucessiva e se renova mês a
mes.
Prevaleceu, assim, nesta Corte o entendimento segundo a qual a não
implementação das promoções previstas em Plano de Cargos e Salários configura
deseumpriniento do contrato de trabalho, e não alteração contratual, incidindo, portanto,
a prescrição parcial, uma vez que a lesão renova-se mês a mcs, enquanto não efetuada a
promoção a que tinha direito o empregado.
Sucede, todavia, que o art. i" da Lei n° 13.467/2017 modificou o art. 11 da CLT,
conferindo-lhe a seguinte redação:
Art. 11. A pretensão quanto a créditos resultantes das relações de trabalho prescreve em
cinco anos para os trabalhadores urbanos c rurais, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho.
I - (revogado);
II - (revogado).
§ 2° Tralando-sc de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas
decorrente de alteraçãu ou descumnrimcnlo do iiaeluado, a i)ieseriçao é total, exceto
(iiiandi) o direito à parcela esteja lambem assegurado por preceito de lei. (destaque
acrescido)
Como se pode ver. sob a ótica da alteração do pactuado, a redação da lei nova
apenas incorporou o enunciado da Súmula n" 294 do l S I .
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Houve expressiva mudança, todavia, na prescrição trabalhista no campo do
deseumpriniento do pactuado. Neste passo, a Lei n. 13.467/2017 ampliou e recrudesceu a
tese da Súmula n" 294 do TST, ao considerar que o deseumpriniento de cláusula contratual
também c passível de acarretar a prescrição total,
Assim, no aspecto, a lei nova suplantou a tese consagrada na Súmula n" 452 do
TST, impondo-se o cancelamento da súmula cm foco.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe cancelar a Súmula n" 452 do TST.
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
alterava a referida súmula para incluir critério de modulação a respeito da aplicação das
alterações introduzidas pela Lei n° 13.467/2017 aos processos ajuizados após a sua vigência.

BrasiliafTDide novembro de 2017

irÕAÕORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Coiriis^ão de Jurisprudência
e de Precedentes ormativos

WALMIR OLlVÈmA DArtrOSTA
Ministro memhp da ConTJsgSoae Jurisprudência
e de PrecedeutesNSíTratiiíSS

ílHilCIíí GODllVHOl)ELGADO
ínístro membro da ComiiSão de Jurisprudência
e de Precedentes Nonnativos
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15 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N" 219 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no ilem VII
do art. 68 do RITST, submele à apreciação do Tribuna! Pleno do 'fribunai Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 219 do TST.
Fundainentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
A Súmula n" 219 do TST, como se sabe, consagrou o seguinte entendimento:
HONOltÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada a redação do item 1 e
acrescidos os itens IV a VI em decorrência do CPC de 2015) - Res. 204/2016, DEJT
divulgado em 17,18 e 21.03.2016
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários advocaticios nao
decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parte, concomitantcmeiite: a)
estar assistida por sindicato da categoria profissional; b) comprovar a percepção de
salário inferior ao dobro do salário mínimo ou encontrar-se cm situação econômica que
não lhe permita demandar sem prejuízo do próprio sustento ou da respectiva família
(art.l4, § 1", da Lei n" 5.584/1970). (ex-OJ n" 305 da SBDI-I).
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 subslituto processual e nas lides que não derivem da relação de emprego.
rV - Na ação rescisória c nas lides que não derivem de relação de emprego, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência submetese à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).
V - Um easo de assistência judiciária sindical ou de substituição processual sindical,
excetuados os processos cm que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios
são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por ccnlo sobre o valor da
condenação, do proveito econômico oblido ou, não sendo possível mensurá-io, sobre o
valor atualizado da causa (CPC de 2015, art. 85, § 2°).
VI - Nas causas cm que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais
específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo Civd.
Como se pode extrair, a jurisprudência do TST consolidou-se no .sentido de adotar
como regra a inaplieabilidadc do princípio da sucumbência em tema de honorários
advocatícios no processo do trabalho.
É bem verdade que duas exceções foram admitidas: a) em sede de ação rescisória
e b) em causas não derivadas de relação de emprego.
Recorda-se, além dessas hipóteses, da situação específica tralada na Orientação
Jurisprudcncial n" 421 da SBD1-! — honorários advocatícios da sucumbência em ação de
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indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trabalho, ajuizada na
Justiça Comum e remetida à Justiça do Trabalho, antes da EC n° 45/2004.
Sucede, no entanto, que o art. 1° da Lei n" 13.467/2017 incorporou à CLT o art.
791-A, de seguinte teor:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de
sucumbência. fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) c o máximo de 15%
(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mcnsurá-Io, sobre o valor atualizado da causa.
§ r Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações
em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2" Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
§ 3° Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência
reciproca, vedada a compensação entre os honorários.
§ 4" Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não lenha obtido em juízo,
ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações
decon-enles de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade c
somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a siUiaçào de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
§ 5° São devidos honorários de sucumbência na reconvenção. (grifos acrescidos)
A lei nova, como visto, generalizou a adoção do princípio da sucumbência ein
relação aos honorários advocatícios, no processo do trabalho, que não se limita mais às
hipóteses contempladas na Súmula n° 219 do TST (ação rescisória e causas não derivadas de
relação de emprego) e na Orientação Jurisprudcncial n" 421 da SBDI-I. Dessa íorma, houve
superação do entendimento consolidado no item I da aludida súmula, que inequivocamente
confiita com o disposto no art. 791-A, ^'caput", da CLT, ao contemplar a premissa segundo a
qual os •'honorários advocatícios mo decorrem pura e simplesmente da siiciimhciicia ".
No tocante aos itens II c III, tomaram-se desnecessários frente às disposições da
nova lei, porquanto os honorários advocatícios passaram a ser devidos em virtude da mera
sucumbência.
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Quanto aos itens IV, V e VI, como visto, reportam-se à aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil.
Todavia, nesse ponto, parece-nos que a Lei n° 13.467/2017 não deixou margem à
aplicação subsidiária de outro diploma legal, pois regulamentou a matéria por completo.
Especificamente no tocante aos honorários advocatícios devidos pela Fazenda
Pública, parece-nos que se aplicam integralmente as disposições do novel art. 791-A, -'capLif,
da CLT, pois fosse a intenção do legislador seguir o critério definido no § 3° do art. 85 do
CPC de 2015 assim teria explicitado.
Nessa senda, faz-se necessária a revisão integral da Súmula n° 219 do TST, ante o
disposto no art. 791-A da CLT, introduzido pela Lei n" 13.467/2017.
Mais ainda. Cumpre ter presente também a delicada questão de direito
intcrtemporal daí emergente.
Nessa linha, afigura-se-nos inarredável a modulação dos efeitos da presente
decisão, em nome da segurança jurídica das partes, com ílilcro no art. 927, § 3°, do CPC de
2015, aplicável subsidiariamente no processo do trabalho.
Forçoso convir que seria sobremodo impactante para os sujeitos dos processos do
trabalho cm curso aplicar antes de 11 de novembro de 2017 a mudança promovida neste
passo pela Lei n" 13.467/2017. Quer para Reclamanle. quer para Reclamado, salvo
excepcionalmente, até então não era da regra do jogo processual suportar a responsabilidade
pelo pagamento de honorários advocatícios da sucumbência. De sorte que não nos parece
razoável suipreendè-los repentinamente mediante a aplicação do princípio da sucuinbcncia.
De outro lado, nos aludidos casos excepcionais em que já se aplica no processo do
trabalho o princípio da sucumbência, o puro e simples cancclainenlo da Súmula n° 219 do
TST, sem se dimensionar c precisar o momento, poderia gerar conflituosidacie quanto ao
período anterior à vigência da Lei n" 13.467/2017.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe a revisão da Súmula n° 219 do TST, de modo a que passe a adotar o
seguinte entendimento:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO (alterada cm decorrência
da Lei n" 13.467/2017)
Relativamente às ações ajuizadas na Justiça do Trabalho até IO de novembro
de 2017:
I - Na Justiça do Trabalho, a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios não decorre pura e simplesmente da sucumbência, devendo a parle,
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concomitantemcnte: a) estar assistida por sindicato da categoria profissional; b)
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 (art.l4, § 1", da Lei n" 5.584/1970).
(ex-OJ n° 305 da SBDI-I).
II - É cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em ação
rescisória no processo trabalhista.
III - Sào 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.
IV - Na ação rescisória e nas lides que não derivem de relação de einprcgo, a
responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios da sucumbência
submete-se à disciplina do Código de Processo Civil (arts. 85, 86, 87 e 90).
V - Em caso de assistência judiciária sindical ou de substituição processual
sindical, excetuados os processos cm que a Fazenda Pública for parte, os
honorários advocatícios são devidos entre o mínimo de dez e o máximo de vinte
por eento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não
sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (CPC de 2015, art.
85, § 2°).
VI - Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, aplicar-se-ão os percentuais
específicos de honorários advocatícios contemplados no Código de Processo
Civil.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. LEI N" 13.467/2017
Relativamente às ações ajuizadas na Justiça do Trabalho a partir de II de
novembro de 2017:
VII - Às ações ajuizadas a partir de 11 de novembro de 2017. aplica-se o
principio da sucumbência cm relação aos honorários advocatícios, nos termos do
art. 791-A da CLT, acrescido pelo art. T da Lei if 13.467/2017.
Precedentes
Item I
ERR 254516/1996 - Min. José Luiz Vasconeellos
DJ 05.02.1999 - Decisão unânime
ERR 241722/1996 -Min. Rider de Brito
DJ 30.10.1998-Decisão unânime
RR 6109/1983, Ac. V'T 1513/1985 - Red. Min. Coqueijo Costa
DJ 31.05.1985 -Decisão por maioria
RR 505/1984. Ac. PT 1435/1985 - Min. Fernando Franco
DJ 24.05.1985 - Decisão unânime
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RR 317/1984. Ac. TT 3112/1984-Red. Min. Coqueijo Costa
DJ 11.10.1984 - Decisão por maioria
RR 2626/1982. Ac. VT 2182/1983 - Red. Min. Coqueijo Costa
DJ 30.09.1983 - Decisão por maioria
RR 3920/1981. Ac. fT 1054/1983 - Red. Min. Coqueijo Costa
DJ 24.06.1983 - Decisão por maioria
RR 23690/1991, Ac. 2" T 5115/1991 - Min. Vantuil Abdala
DJ 13.12.1991 - Decisão unânime
RR 2774/1984. Ac. 2"T 1212/1985 - Min. C. A. Barata Silva
DJ 10.05.1985 - Decisão unânime
RR 2979/1984, Ac. 2'T 767/1985 - Min. Pajehú Macedo Silva
DJ 26.04.1985 - Decisão unânime
RR 4451/1983., Ac. 2''T 3055/1984 - Min. Nelson Tapajós
DJ 31.10.1984-Decisão unânime
RR 439004/1998. Ac. 3^ T - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 26.11.1999 - Decisão unânime
RR 3046/1984. Ac. 3^T 1609/1985 - Min. Guimarães Falcão
DJ 14.06.1985 - Decisão unânime
RR 3643/1982. Ac. 3"T 206/1985 - Min. Expedito Amorim
DJ 29,03.1985 -Decisão unânime
RR 1719/1983. Ac. 3*T 3491/1984 - Min. Ranor Barbosa
DJ 23.11.1984 - Decisão unânime
RR 1677/1983. Ac. S^T 193/1984 - Min. Orlando Teixeira da Costa
DJ 23.03.1984 - Decisão unânime
RR 4043/1982. Ac. 3''T 3223/1983 - Min. Guimarães Falcão
DJ 25.11.1983 - Decisão unânime
RR 596070/1999. Ac. 4" T - Min. Lconaldo Silva
DJ 17.12.1999-Decisão unânime
Item II
IUJE-AlRReRR-8558100-81.2003.5.02.0900 - Min. João Oreste Dalzen
DEJT 01.04.2011 - Decisão por maioria
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AR 1853596-77.2007.5.00.0000 - Min. Antônio .Tose de Barros Levenhagen
DEJT 05.12.2008 - Decisão unânime
RXOFMS 8196400-90.2003.5.16.0900 - Min. José Simpliciano Fontes de F.
Fernandes
DJ 01.08.2003 - Decisão unânime
ROAR 295979-22.1996.5.08.5555 - Min. João Oreste Dalzen
DJ 14.05.1999 - Decisão unânime
Item m
ERR 735863-65.2001.5.17.5555 - Min. José Luciano de Castilho Pereira
DJ 10.02.2006 - Decisão por maioria
RR 701011-49.2000.5.17.5555. f T - Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
DJ 01.12.2006 - Decisão unânime
RR 37100-48.2008.5.05.0194. P T - Min. Lelio Bentes Corrêa
DEJT 19.02.2010 - Decisão unânime
.dcmovembro de 2017

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Norijlativos

Wití>iV«R OLIVEIRA DA COSTA
Ministro membro da Comiásãtííle Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

MAUlíieiO GODir^O DELGADO
J,4ÍTTTSírcrmembro da ComiáSão de Jurisprudência
c de Precedentes Normativos
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16 - PROJETO DE C A N C E L A M E N T O
TRIBUNAL SUPERIOR DO T R A B A L H O

DA

SÚMULA

N" 329

DO

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III. c 158, do RITST, e, cm decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do I^TST, submete à apreciação do 'fribunai Pleno do 'fribunai Superior do
'frabalho o projeto de cancelamento da Súmula n" 329 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
A Súmula n° 329 do TST estabelece que:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 133 DA CF/1988 (manlida) - Res.
121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003
Mesmo após a promulgação da CF/Í988, pcrmünece válido o entendimento
consubstanciado na Súmula n" 219 do Tribunal Superior do Trabalho.
Como se recorda, a súinula em foco resulta do cotejo entre o art. 133 da
Constituição Federal, que dispõe sobre a indispensabilidade do advogado para a
administração da justiça, e a tese jurídica central da Súmula n° 219 do TST, atualmente
sedimentada em seu item I.
Da leitura dos precedentes que ensejaram a edição da Súmula n" 329 desta Corte,
percebe-se que prevaleceu o entendimento segundo o qual o art. 133 da Constituição Federal
não autoriza a imediata aplicação, ao processo do trabalho, do princípio da sucumbência
previsto na lei processual comum, não invalidando, por conseguinte, a diretriz consagrada na
Súmula n° 219 (atual item I).
Sucede, entretanto, que o art. T da Lei n" 13.467/2017 acrescentou à CLT o art.
791-A, de seguinte teor:
Art. 791-A. Ao advogado, ainda que alue em causa própria, serão devidos honorários de
sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% (cinco por cento) c o máximo de 15%
(quinze por cento) sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor alualizado da causa.
§ r Os honorários são devidos também nas ações contra a Fazenda Pública e nas ações
em que a parte estiver assistida ou substituída pelo sindicato de sua categoria.
§ 2° Ao fixar os honorários, o juízo observará:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III -!i natureza ca importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
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§ 3" Na hipótese de procedência parcial, o juízo arbitrará honorários de sucumbência
recíproca, vedada a compensação enlre os honorários.
§ 4° Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido emjuízo,
ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações
decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade c
somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito cm Julgado da
decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se,
passado esse prazo, taís obrigações do beneficiário.
§ 5° São devidos honorários de sucumbência na reconvenção.
Como se recorda, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, em
virtude do disposto no art. 791-A da CLT, introduzido pela Lei n° 13.467/2017. propôs a
revisão da Súmula n" 219 desta Corte.
Inegável que a Súmula n° 329 do TST só se ju.stifíca à luz da redação atual da
Súmula n" 219 do TST, por limitar-se a reafirmar a validade da tese juridica consubstanciada
nesta última.
Assim, uma vez que a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos
opinou pela revisão da Súmula rf 219 do TST, por corolário, opina pelo cancelamento da
correlata Súmula n° 329 do TST.
Conclusão
Pelo exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe o cancelamento da Súmula n° 329 do TST.

Brasília.,

novembro de 2017

J O Ã O ORESTE DALAZEN
Minist;-o Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Nonnativos

W

DA C p S T A
Ministro membro i3a C líssão de
Jurisprudên
e de Precedentes Normativos

MAURÍCIO GOlillNHO DELGADO
ínistro mcmbry^da Comissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Nonnativos
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17 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N" 277 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, Ilí. c 158, do RITST. e, em decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 277 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
A Súmula n° 277 do TST abraçou a seguinte tese jurídica:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO. EFICÁCIA. ULTIÍATIVIDADE (redação alterada na sessão do
Tribunal Pleno realizada em 14.09.2012) - Res. 185/2012 - DEJT divulgado cm 25,
26 e 27.09.2012
As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas mlegram os
contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas
mediante negociação coletiva de trabalho.
Portanto, segundo o entendimento consolidado na referida súmula, as nomias
previstas em convenções coletivas e acordos coletivos de trabalho aderem aos contratos de
emprego e, por conseguinte, não são passíveis de alteração ou supressão, exceto mediante
negociação coletiva.
Sucede, porém, que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 alterou o § 3" do art. 614 da
CLT, atribuindo-lhe a seguinte redação:

Art. 614
[•••]

§ 3" Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a nltratividadc. (giifos
acrescidos)
Como se pode ver, a nova lei, conquanto reafirme o prazo máximo de dois anos
de eficácia das normas coletivas, mantendo textualmente o que já dispunha a CLT, estabelece
importante modificação, uma vez que expressamente veda a ultratividade.
Nesse passo, o legislador trilhou caminho diameíralmente oposto á diretriz da
Súmula n" 277 desta Corte, que adota eniendimcnto no scnlido de que cláusulas advindas de
convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho aderem aos contratos de emprego enquanto
não alteradas ou suprimidas por ulterior negociação coletiva.
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Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito intcrtemporal ou transitório: a Lei n° 13.467/2017 - com entrada em vigor em
11.11.2017- aplica-se aos contratos de traballio em curso ou somente aos futuros contratos?
Sabe-se que no Direito do Trabalho, as queslões de direito intcrtemporal assumem
maior complexidade em virtude de uma das caracterislicas marcantes do contrato de trabalho:
é contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem constantemente
direitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a viger enquanto ainda vigente o contrato
de emprego.
Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral, respeitados o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileiro, art. 6°). A própria Constituição Federal assegura a estabilidade das
situações jurídicas consumadas sob o império da lei velha (art. 5°, inc. XXXVI).
Parece-nos que as mesmas liinitações à incidência retroativa da lei nova (art. 5",
inc. XXXVI da CF/88 e art, 6" da Lei de Introdução) têm lugar para a eficácia imediata da lei
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo, aplica-se a lei nova aos contratos de trabalho
vigentes essencialmente se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador.
O § 2° do art. 6° da Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro reza, a
propósito:
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício tenha termo prefi.xo, ou condição
preestabclecida inalterável a arbítrio de outrem.
Em síntese, à luz do conceito legal, direito adquirido é aquele que o titular pode
exercer e que, portanto, já ingressou no seu patrimônio quando surge a lei nova. A saudosa
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava:
O direito adquirido distingue-se da expectativa de direito, decorrente de um falo
aquisitivo incompleto que, por esse motivo, não se incorporou ao patrimônio do indivíduo
e, portanto, será atingido pela lei nova, pois ela representa mera esperança do direito.
Sobre a eficácia temporal da legislação trabalhista, cumpre recordar que a própria
CLT, em sua redação originária, preceituou o seguinte no art. 912:
Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas
não consumadas, antes da vigência desla Consolidação.
Significa que as normas de caráter imperativo da própria CLT, quando entraram
em vigor, em 10 de novembro de 1943, aplicaram-se aos contratos de trabalho então vigentes.
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De outro lado, a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do Trabalho
inclina-se francamente à aplicação imediata da lei material trabalhista aos contratos em curso,
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto.
M A U R Í C I O G O D I N H O D E L G A D O , após ressalvar que "a aderência contratual
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou lacitamenle
convencionadas pelas partes", as quais "não p o d e m ser suprimidas, a menos que a supressão
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (art. 468, C L T ) " , assinala:
Por outro lado, a aderência conlratual tende a ser apenas relativa no tocante às
nonnas jurídicas. É que as normas não se incrustam nos conlratos empregatícios de modo
pennanente, ao menos quando referentes a prestações de trato sucessivo. Ao contrário,
lais normas produzem efeitos contratuais es.sencia 1 mente apenas enquanto vigoranlcs na
ordem jurídica. Extinta a norma, extinguem-se os seus efeitos no conle.xlo do contraio de
irabalho, Tem a norma, desse modo, o poder/atributo de revogação, com efeitos imediatos
- poder/atributo esse que não se estende às cláusulas contratuais.
Pelo critério da aderência contratual relativa (vide alterações da legislação salarial,
por exemplo), as prestações contratuais já consolidadas não se afetam, porém as novas
prestações sucessivas submetem-se à nova lei. (Curso de Direito do Trabalho, 3" ed., LTr,
pág. 246).
Substancialmente na m e s m a linha, por fundamento distinto, ensinava o saudoso
D É L I O M A R A N H Ã O (sem negrito no original):
As Leis de proteção ao trabalho são de aplicação imediata e atingem os
contratos em curso. Por quê? Importa distinguir, aqui, o contrato do estatuto legal.
Uma lei é relativa a um instituto juridico quando visa a situações jurídicas que encontram
sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam, criando, diretamente,
sobre esla base, uma rede de poderes e de devcres suscetíveis de interessar a coletividade.
Por exemplo, o casamento, a adoção, a propriedade etc. constituem institutos jurídicos, ou
seja, estatutos legais. Ao contrário, uma lei é contratual quando visa a um conjunto de
direitos e obrigações entre as partes do conlrato, que elas sào livres, em principio, de
determinar por si mesmas, e que, em muitos casos, somente a elas inleiessarão.
Compreende-se, portanto - escreve Roubier - , porque o estabelecimento de um novo
estatuto legal pode afetar os contratos em curso: islo se deve a qnc o estatuto
constitui a situação jurídica primária, enquanto o contrato é a situação jurídica
secundária, construída solirc a base da primeira. Assim, quando a lei nmdifica os
institutos jurídicos, <|uando estabelece um novo estatuto legal, os conlratos que
eslavíun apoiados sobre um estatuto diferente perdem suii base: terão, falalniente,
de ser modiUcados. Ora, as leis do trabalho dizem ies|>eito a um cslatuto legal, no
eslaíiito da profissão. Em outros termos, o legislador, indiferente às condições do
conlrato. rcsjula. diretamente, a situação dos trabalhadores. As leis do Irabalho visam aos
trabalhadores como tais, e não como contralantcs. As conseqüências do falo passado
(contrato em curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, c não por um motivo
relativo, apenas, àquele fato. Não é o conlrato (ato jurídico individual) que é atingido,
mas o estatuto legai, que se prende a um interesse coletivo, e sobre o qual o contrato se
apoiava Instituições de Direito do Trabalho, v, I ,pág, 172 22^ ed. São Paulo: L'f r, 2005.
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N o Direito do 'frabalho português essa também é a diretriz que prevalece,
conforme a lição de LUÍS D U A R T E B A P T I S T A M A N S O , apoiada em outros autores (sem
negrito no original):
Partilhando a posição de Lobo Xavier^ "o princípio dominante na matéria de
aplicação das normas laborais no tempo ê o da imediata sujeição às novas normas
mesmo nos contratos de trabalho celebrados à sombra das normas anteriores.
Este pensamento assenia na tese do estatuto legal, caracterizado pela diminuta
capacidade de intervenção das partes na regulamentação de normas de caráter e interesse
público, como o caso do Direito do Trabalho, em coniraposição ao estatuto contratual,
isto é, o predomínio das vontades das partes sobre a regulamentação normativa do
contrato, que o art. 12°, n. 1, do Código Civil consagra.
^
Em consonância com o mesmo princípio, está, aliás, Baplista Machado ao
defender a aplicação imediata da lei nova ao conteúdo e efeitos hituros dos contratos
anteriores quando se trate de contratos normativos ou contratos ditados, como os
conlratos de trabalho.
Esta doutrina tem subjacente a idéia de que, no Direito do Trabalho, a
imediata aplicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a promover a
igualdade dos trabalhadores quanto às condições de trabalho - não sendo admissível
torná-las variáveis com a data dos respectivos contratos - c diiigc-sc também a
responder, com rigor, às exigências sociais em contínua mutação."
O argumento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente é invocado
pelo clássico E R N E S T O KROTOSCMIN para defender a aplicação imediata da lei nova aos
contratos de Irabalho vigentes, em face do Direito argentino (sem negrito no original):
Ia apUcación inmediata es más dudosa. en cuanto a Ias normas dei derecho dei
irabajo de caracter privado, sobre todo Ias que solo comprenden
relaciones
contraduales. Podria proceder aqui solo gradas ai llamado ordcn publico social
mencionado, cuando ello parece objetivamente necesario para prevenir en mteres social
inconvenientes sérios. Para ello habrá que lener en ciienta ei hecho de que Ia
coiUinuación de Ia apUcación dei derecho anterior en determinado seclor. mientras en
otro ya se aplica ei derecho nuevo. es capaz de eniranar desigualdades contrarias a Ia
justicia y a Ia paz social. La idea de una uniformidad principal de Ias condiciones de
trabajo que está tanto en interés de los trabajadores como de los patronos (por razones
de competência), obra poderosamente en ei sentido de ima validez tainbien uniforme dei
derecho en ei tiempo. inclusive dei derecho contractiial. máximc cuando se repara en d
caracter dd contrato de trabajo como tracto sucesivo. Estas razones, junto con Ias
mencionadas dd caracter principalmente reformativo. conforme a Ias necesidades
sociales. de Ias normas laborales, tanto defuente estatal como de fuente privada, inducen
a atribuir efecto de apUcación inmediata a estas normas, en grado mayor de Io que
ocwre generalmente en d derecho común. KROTOSCl IIN, Emesto. 'fratado practico de
derecho dei trabajo, 2, ed. rev. e actual. Buenos Aires: Dcpalma, 1962. v. I. paguias SÜ,
81 e 8 2 .

7 In BI-KNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Curso de Direito do Trabalho, págs. 267 e ss..
ZCfr. B APTISTAM ACUADO, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civit, 1968, pág. 1.-2,
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Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho pemiite
concluir que, em geral, a Corte admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de
trabalho vigentes, mas preservando o direito adquirido do empregado ou do empregador,
se for o caso, Eis alguns exemplos ilustrativos:
1) SUM-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012,
DEJT divulgado em 25. 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prévio proporcional ao teinpo de
serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da
publicação da Lei n° 12.506, em 13 de outubro de 2011.
Ou seja: a Súmula assegurou a aplicação da lei nova (direilo ao aviso prévio
superior a 30 dias. proporcional ao tempo de serviço) nos contratos de trabalho cm curso,
nos casos cm que a rescisão do contrato de trabalho haja ocorrido a partir de 13 de
outubro de 2011, quando publicada a lei,
Dessa forma, também implicitamente reconheceu o direito adquirido do
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos casos em que a
rescisão do contrato de trabalho deu-se antes de 13/11/2011.
2) SUM-191. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE
DE CÁLCULO (cancelada a pai-te final da antiga redação e inseridos os itens II e 111) - Rcs.
714/2016 DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016.
I - O adicional de periculosidadc incide apenas sobre o salário básico e nao sobre este
acrescido de outros adicionais.
- -j j i • o
II - O adicional de periculosidadc do empregado eletrieitário, contratado sob a egide da Lei n_
7 369/1985 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Nao e
válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o
salário básico.
. , , - • , . A
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidadc do eletrieitário promovida
pela Lei n° 12 740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência,
de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico,
conforme determina o §1° do art. 193 da CLT.
É de clareza solar que o item in da referida súmula, ao fínnar o entendimento de
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidadc do eletrieitário
atinge somente contrato de trabalho rumado a partir de .sua vigência, a 'contrario sensu ,
preseiva o direito adquirido do empregado admitido antes da lei nova, ao tempo em que a
base de cálculo era a totalidade das parcelas de natureza salarial.
3) MULTA DO ARTICxO 467 DA CLT. ENTE PÚIíLICO.
F certo que. a partir de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provisória n"
2 180-35 passou a viger o parágrafo único do artigo 467 da CLT, expressamente afastando a
^aplicação' das disposições de seu capul à União, aos Estados, ao Distrito Federal, Municípios,
autarquias c fundações públicas:
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Art. 467. Em caso de rescisão de contraio de Irabalho. havendo controvérsia sobre o
montanle das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, a data
do comparecimenlo ã Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena
de paeá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Redação dada pela Lei n" 10,272, de
5.9.2001)

Parágrafo único. O disposto no capul não se aplica à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas."
A jurisprudência do 'fST também nesse caso preserva o direito adquirido na
aplicação da lei nova.
De modo que se, por exemplo, à época do comparecimento do Municípioreclamado em juizo, ou seja, na audiência inaugural, quando, em tese, nasceria a obrigação
constante do artieo 467 da CLT, vigia a redação antiga do referido dispositivo legal, a questão
deve ser dirimida à luz da antiga redação do artigo 467 da CLT, plenamente vigente à época
do comparecimento emjuízo do Município-reclamado.
Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do art. 467
em sua redação antiga.
Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei
nova aos conlratos de trabalho vigentes:
1") Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução histórica do
Direito do Trabalho, c defensável a aplicação imediata c irrestrita da Lei n° 13.467/17, a partir
de sua vigência, aos contratos de trabalho então em curso, seja porque se trata de alteração do
estatuto legal do contrato, seja pelo propósito de promover a igualdade dos trabalhadores
quanto às condições de trabalho.
2") A Lei n° 13.467/17 aplica-se imediatamente aos contratos de trabalho em
curso em 11/11/2017. quando passou a viger, desde que não afete o direito adquirido do
empregado ou do empregador. Sem prejuízo da aplicação cumulativa da primeira conclusão
este o critério decisivo e fio condutor do intérprete, mais afinado com a Constituição Federal
(art. 5°, inciso XXXVl), com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho.
Nessa linha, parece-nos que a lei nova só poderá atingir as convenções coletivas e
os acordos coletivos de trabalho finnados a partir de 11 de novembro de 2017, início de
vigência da Lei n" 13.467/2017, pois, do contrário, violará ato jurídico perfeito e lambem
direito adquirido dos empregados, resultante de cláusulas normativas já incorporadas a
contratos de emprego.
Assim, impõe-se revisar a Súmula n" 277 do TST e também modular a aplicação
da nova solução juridica a fim de preservar as situações consolidadas no período anterior as
modificações introduzidas pela Lei n" 13.467/2017.
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Tem-se presente, por certo, que os processos que envolvem a aplie:ição da Súmula n"
277 do TST eslão suspensos no STF em razão de liminar deferida nos autos da ADPV 323, Rei.
Min. Gilmar Mendes.
Não nos parece, contudo, que tal liminar constitua óbice á adoção da solução ora
proposta porquanto, evidentemente, aqui não se preconiza a aplicação da atual redação da
Súmula n" 277 do TST, tampouco em processos pendentes.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Súmula n" 277 do TST, nos seguintes tennos:
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO OU ACORDO COLETIVO
DE TRABALHO. EFICÁCIA. ULTRATIVIDADE (alterada c inserido o
item II em decorrência da Lei n" 13.467/2017)
I - As cláusulas normativas previstas em acordos coletivos ou convenções
coletivas, IInnados até 10 de novembro de 2017. integram os contratos individuais
de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante
negociação coletiva de trabalho.
II - Às convenções coletivas de trabalho e aos acordos coletivos de trabalho
celebrados a partir de 11 de novembro de 2017. vigentes pelo prazo máximo de
dois anos. é vedada a ultralividade, nos tennos do i; 3" do art. 614 da CLT, com a
redação do arl. T'da Lei n" 13.467/2017.
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que não
alterava a Súmula n° 277 do TST neste momento. Juntará voto vencido oportunamente.
Brasília,

novembro de 2017

,IO^O ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes NormmÍKJa.

WA
Ministro membro da yõmissão
Jurisprudcrícia
e de Precedentes Nonnativos

MAURÍCIO GODINHO DELGADO
Ministro membro dl^Comissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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18 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 437 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos arls. 54, III. e 158, do l^TST, e, cm decorrência do preceito inserto no item Vil
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 437 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n° 437 do TST:
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (conversão das Orientações
Jurisprudcnciais n"s 307, 342, 354, 380 e 381 da SBDI-I) - Rcs. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012
I - Após a edição da Lei n° 8.923/94, a não concessão ou a concessão parcial do
intervalo intrajomada mínimo, para repouso e alimentação, a empregados urbanos
e rurais, implica o pagamento total do período correspondente, c não apenas
daquele'suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre o valor da
rcnuineração da hora normal de trabalho (art. 71 da CLT), sem prejuízo do
cômputo da efetiva jornada de labor para efeito de remuneração.
II - Ú inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de trabalho
contemplando a supressão ou redução do intervalo intrajomada porque este
constitui medida de higiene, saúde e segurança do trabalho, garantido por norma
de ordem pública (art. 71 da CLT e art. 7^ XXII, da CF/1988), inienso à
negociação coletiva.
III - Possui natureza salarial a parcela prevista no arl. 71, § 4", da CL 1, com
redação introduzida pela Lei n° 8.923, de 27 de julho de 1994, quando não
concedido ou reduzido pelo empregador o intervalo míiumo mtrajornada para
repouso e alimeinação, repercutindo, assim, no cálculo de outras parcelas
salariais.
• i •i
IV - Ultrapassada habitualmente a jornada de seis horas de trabalho, e devido o
gozo do intervalo intrajomada mínimo de uma hora. obrigando o empregador a
remunerai- o período para descanso e alimentação não usufruído como extra,
acrescido do respectivo adicional, na forma prevista no ari. 71, capiil e § 4" da
CLT.
Como se vê, os itens I c III da aludida súmula consolidam entendimento segundo
o qual a supressão parcial ou total do intervalo intrajomada gera direito ao pagamento da
integralidade do período de descanso, com acrcscimo de 50% sobre o valor da remuneração
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da hora normal de trabalho, bem assim que a parcela decorrente a inobservância do intervalo
intrajomada mínimo ostenta natureza salarial.
Sucede, todavia, que o art. \° da Lei n" 13.467/2017 alterou o § 4" do art. 71 da
CLT, conferindo-lhe a seguinte redação:
Art. 71.
[...]
§ 4° A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajomada mínimo,
para repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento,
de natureza indcnizatóriii. apenas do período suprimido, com acréscimo de
50% (cinqüenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de
trabalho, (grifos nossos)
Segundo a lei nova, portanto, em caso de descumprimento do intervalo
intrajomada mínimo, a reparação do direito deve corresponder estritamente ao tempo
suprimido. Além disso, a parcela decorrente do desrespeito ao intervalo mínimo, seja total ou
parcial, perdeu a natureza salarial para assumir caráter indenizalório, conquanto sujeita -ao
acréscimo de 50% (cimjiieiHa por cento) sobre o valor da remuneração da hora normal de
trabalho".
Sob essa ótica, inegável que os itens I e III da Súmula n" 437 do TST não se
compatibilizam com o preceituado na Lei n° 13.467/2017, pois retratam realidade superada
pela nova ordem legal.
No tocante ao item 11 da súmula em foco, como se recorda, consagra tese no
sentido de que é inválida cláusula normativa que suprime ou reduz o intervalo intrajomada.
Ocorre que a Lei n° 13.467/2017 acrescentou à CLT os arts. 61Í-A c 611-B, que
receberam a seguinte redação, no que interessa:
Art. 611-A. A convenção coletiva c o acordo coletivo de trabalho têm prevalência
sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre:
[...]
III - intervalo intrajomada, respeitado o limite niínimo de trinta minutos
para Jornadas superiores a seis horas, (grilos nossos)
Arl. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo coletivo
de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos:

I...1
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XVI - normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou em
nonnas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;
[...]

Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalos não são
consideradas como normas de saúde, higiene c segurança do trabalho para os
fins do disposto neste artigo, (grifos nossos)
Como se constata, diante do preceituado nos arts. 611-A c 611-B da CLT, com a
redação da Lei n" 13.467/2017, tornaram-se plenamente viáveis a redução e a supressão do
intervalo intrajomada mediante negociação coletiva, sendo válida a cláusula normativa que
estabelece o limite mínimo de trinta minutos para jornadas superiores a seis horas, como
também a que suprime o intervalo para alimentação e repouso químdo a jornada diária é
inferior a seis horas.
Portanto, o legislador adotou solução diametralmente oposta ao entendimento
firmado no item II da Súmula n" 437 do TST, que, como vimos, consagra tese no sentido de
que é inválida cláusula nonnativa que suprime ou reduz o intervalo intrajomada. Propõe-se,
assim, o cancelamento do item II.
Fixadas tais premissas, afigura-sc-nos autorizado concluir que no tocante às teses
fixadas nos itens I, II e 111, não se reconhece a existência de direito adquirido em favor do
empregado. Nota-se que os entendimentos ali firmados não deílucm da lei, tratando-se, na
verdade, de construção jurisprudencial, a qual não se qualifica como fonte de obrigação.
Já em relação à diretriz do item IV da súmula em foco, recordamos que foi
construída a partir da premissa segundo a qual a definição do intervalo intrajomada depende
da jornada efetivamente cumprida pelo empregado.
Em outras palavras: se o empregado, embora contratado para uma jornada de
trabalho de seis horas diárias, labora habitualmente em regime de horas extras, terá direito ao
descanso correspondente à jornada superior a seis horas.
Nesse aspecto, pois, o fundamento determinante da edição do item IV não foi
impactado pela lei nova.
No entanto, referido item merece aperfeiçoamento para excluir a referência ao
reconhecimento do direito ao intervalo inínimo de "uma hora" c ao pagamento da parcela
como '"hora extra", pois não contemplados pela lei nova.
Em conclusão: propõe-se a revisão do item I, o cancelamento do item IL a
revisão e renumeração do item III, para que .seja doravante o item 11, a readequação da
redação do item IV à nova ordem legal e a sua renumeração como item III.
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Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a alteração da Súmula n" 437 do TST de modo a que passe a consagrar o
seguinte enunciado:
INTERVALO INTRAJORNADA PARA REPOUSO E ALIMENTAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 71 DA CLT (alterada em decorrência tia Lei n"
13.467/2017)
I-Apartirdc 11 de novembro de 2017. data de vigência da Lei n" 13.467/2017. a
não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajomada mínimo, para
repouso e alimentação, a empregados urbanos e rurais, implica o pagamento, de
natureza indenizatória. apenas do período suprimido, com acréscimo de 50%
(cinqüenta por cento) sobre o valor da remuneração da hora nomial de trabalho.
H
É inválida -c4áusula do acorde—ou convento coletiva de—t-i^abalhe
contemplando a ^iUprcsGão pu r^'^"^^'^ '^<'^ intprvHlfH-itHFt^Hada-perqne-este
constitui medida áa higiene, saúde o segurança do trabafeey-gaFantide-pep-HeFma
d^-erdcm pública (art. 71 da CLT o art. 7°, XXII, da CF/1988)r-iftfens9-à
negociação colelt\-^
It _ H4 A partir de 11 de novembro de 2017. a parcela decorrente do intervalo
intrajornada mínimo suprimido ostenta natureza indenizatciria.
[]I 1 t v
Ultrapassada habitualmente a jomada de seis horas de trabalho, é
devido o gozo do intervalo intrajomada nrínimo para jomada superior a seis horas,
estipulado em lei ou em norma coletiva, tití-tJHía-horíh obrigando o empregador a
remunerar o período para descanso e alimentação não usufmído, eomo e?ara.
acrescido do respectivo adicional. na-foHna-pFeYÍsta-He art. 71, capuf Q § ''° da
GLT.
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
aplicava as alterações introduzidas pela Lei n" 13.467/2017 apenas aos contratos firmados
após a sua vigência.
íUÔ-íWni^embro de 2017

H

d JOÃO ORESTE DALAZEN
Minislió Presidente da Comi^ãadtí-JtjrisprHdêBt
ede Precedcntegmjrmativos

WALMHrO(ÍJVElkADÁ COSTA
44-irtístio membro da ç/oWssão de__
Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

MA^bglÇjÔ GOÍÍÍNHO DELGADO
vlinistro mcmbro^a Comissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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19
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N" 418 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
A Comissão de Jurispmdência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos arts. 54, III. c 158, do líJTST, e, em decorrência do preceito inserto no item XI
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 418 da SBDI-1.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Orientação Jurisprudencial n° 418 da SBDl-1:
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
APROVAÇÃO
POR
INSTRUMENTO
COLETIVO.
AUSÊNCIA
OE
ALTERNÂNCIA DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO POR ANTIGÜIDADE E
MERECIMENTO. (DEJT DIVULGADO EM 12,13 E 16.04.2012)
Não constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários que,
referendado por nomia coletiva, prevê critério de promoção apenas por merecimento ou
antisuidadc. não atendendo, portanto, o requisito de altemància dos critérios, previsto no
arl. 461, § 2 ^ da CLT.
Sucede, porém, que o art. T da Lei n" 13.467/2017 alterou a redação dos §§ 2" e
3° do art. 461 da CLT, atribuindo-lhes a seguinte redação:
Art. 461. Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo
empregador, no mesmo estabelecimento empresarial, corresponderá igual salário, sem
distinção de sexo, etnia, nacionalidade ou idade.

§ 2° Os dispositivos desle artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal
organizado cm quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da empresa ou de
negociação coletiva, piano de cargos e salários, dispensada qualquer lorma de
homologação ou registro cm órgão público.
§ 3° No caso do g 2° deste artigo, as promoções poderão ser feitas por merecimento c por
antigüidade, ou por apenas um destes critérios, dentro de cada categoria profissional.
Como se percebe, o § 2" do art. 461 da CLT, na redação dada pela Lei tf
13.467/2017, passou a dispor que a equiparação salarial não terá lugar quando o empregador
tiver pessoal organizado cm quadro de carreira ou adotar, por meio de norma interna da
empresa ou negociação coletiva, plano de cargos e salários.
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Já o § 3" do aludido dispositivo de lci, na nova redação, estabelece que as
promoções poderão ser feitas por merecimento e por antigüidade, ou por apenas um destes
critérios, dentro de cada categoria profissional.
Não há mais referência, portanto, à obrigatoriedade de alternância das promoções,
tomando insubsistente a Orientação Jurisprudencial n" 418 da SBDl-1.
Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernenlc ao
direito intertcmporal ou transitório: a Lei n° 13.467/2017 - com entrada em vigor em
11.11.2017 - aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos?
Sabe-se que no Direito do Trabalho, as questões de direito interíemporal assumem
maior complexidade em virtude de uma das características marcantes do contrato de trabalho:
c contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem constantemente
direitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a vigcr enquanto ainda vigente o contrato
de emprego.
Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral, respeitados o
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução as Nomias do
Direito Brasileiro, arl. 6°). A própria Constituição Federal assegura a estabilidade das
situações jurídicas consumadas sob o império da lei velha (arl. 5", inc. XXXVI).
Parece-nos que as mesmas limitações à incidência retroativa da lei nova (art. 5°,
inc. XXXVl da CF/88 e arl. 6" da Lei de Introdução) têm lugar para a cílcácia imediata da lei
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo, aplica-se a lei nova aos contratos de trabalho
vigentes essencialmctUe se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador.
O § 2° do arí. 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro reza, a
propósito:
Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele, possa
exercer, como aqueles cujo começo do exercício lenlia termo preHxo, ou condição
prcestabelecida inalterável a arbiü-io de oulrem.
Em síntese, à luz do conceito legal, direito adquirido c aquele que o titular pode
exercer c que, portanto, já ingressou no seu patrimônio quando surge a lei nova. A saudosa
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava:
O direito íidqiiirido distingue-se da expectativa de direito, decorrente de um falo
aquisitivo incompleto que, por esse motivo, não se incoqwrou ao patrimônio do iiidividuo
e, portanto, será atingido pela lei nova, pois ela representa mera esperança do direito.
Sobre a eficácia temporal da legislação trabalhista, cumpre recordar que a própria
CLT, em sua redação originária, preceiluou o seguinlc no arí. 912:

80
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas
não consumadas, antes da vigência desta Consolidação.
Significa que as normas de caráter imperativo da própria C L T , quando entraram
em vigor, em 10 de novembro de 1943, aplicaram-se aos contratos de trabalho então vigentes.
De outro lado, a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do Trabalho
inclina-se francamente ã aplicação imediata da lei material trabalhista aos contratos em curso,
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto.
M A U R Í C I O G O D I N H O D E L G A D O , após ressalvar que "a aderência contratual
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou lacitamcn^te
convencionadas pelas partes", as quais "não podem ser suprimidas, a menos que a supressão
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (arl. 468, C L T ) ' \ assinala:
Por outro lado, a aderência contratual tende a ser apenas relativa no tocante às
normas jurídicas. É que as nonnas não se incrustam nos contratos empregatícios de modo
permanente, ao menos quando referentes a prestações de trato sucessivo. Ao conlmrio,
tais normas produzem efeitos contratuais essencialmente apenas enquanto vigorantes na
ordem jurídica. Extinta a norma, extinguem-se os seus efeitos no contexto do contrato de
trabalho. Tem a norma, desse modo, o poder/atribulo de revogação, com efeitos imediatos
- poder/atribulo esse que não se estende às cláusulas contratuais.
Pelo critério da aderência contratual relativa (vide alterações da legislação salarial,
por exemplo), as prestações contratuais já consolidadas não se afetam, porém as novas
prestações sucessivas submetem-se à nova lei. (Curso de Direito do Trabalho, 3" ed., LTr,
pág. 246).
Substancialmente na m e s m a linha, por fundamento distinto, ensinava o saudoso
D É L I O M A R A N H Ã O (sem negrito no original):
As Leis de proteção ao (niballio são de aplicação imediata c atingem os
contratos em curso. Por quê? Importa distinguir, aqui, o contrato do estatuto legal.
Uma lei é relativa a um insliluto jurídico quando visa a situações jurídicas c|iic encontram
sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam, criando, diretamente,
sobre esta base, uma rede de podcres e de deveres suscetíveis de interessar a coletividade.
Por exemplo, o casamento, a adoção, a propriedade ele. constituem instilulos jurídicos, ou
seja, estatutos legais. Ao contrário, uma lei é contratual quando visa a um conjunto de
direitos e obricações entre as partes do contrato, que elas são livres, em princípio, de
determinar por si mesmas, c que, em muitos casos, somente a elas irncrc.s.sarão.
Comprccntle-se, portanto - escreve R o u b i e r - , porque o estahclücimcnlo ile um novo
estatuto legal pode afetar os contratos cm curso: isto se deve a que o estatuto
constitui a situação jurídica piimária, eiu|iiaHln o contrato é a situação jurídica
secundária, construída sobre a base da primeira. Assim, (|uando a lei modillca os
institutos Jurídicos, quando estabelece um novo estatuto legal, os coiiliato.s que
estavam apoiados sobre um estatuto t l i a r c n t c perdem sua Itase: terão, faíalmente,
de ser modificados. Ora, as leis do trabalho di/.eni respeito a um estatuto leí;aU ao
esKiíiifo ílii profissão, liin outros termos, o legislador, indiferente às condições do
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contrato, regula, diretamente, a situação dos trabalhadores. As leis do Iraballio visam aos
trabalhadores como tais, e não como contratantes. As conseqüências do falo passado
(contrato cm curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, c não por um molivo
relativo, apenas, àquele fato. Não é o contrato (ato jurídico individual) que é atingido,
mas o estatuto legal, que se prende a um interesse coletivo, c sobre o qual o contrato se
apoiava. Instituições de Direito do Trabalho, v. I .pág. 172 22^ ed. São Paulo: LTr, 2005.
N o Direito do Trabalho português essa também é a diretriz que prevalece,
conforme a lição de L U Í S D U A R T E B A P T I S T A M A N S O , apoiada em outros autores (sem
negrito no original):
Partilhando a posição de Lobo Xavier^ "o principio dominante na matéria de
aplicação das normas laborais no tempo é o da imediata sujeição às novas normas
mesmo nos contratos de trabalho celebrados à sonüira das normas anteriores.
Este pensamento assenta na lese do estatuto legai, caracterizado pela diminuta
capacidade de intervenção das partes na regulamentação de nonnas de caráler e interesse
público, como o caso do Direito do Trabalho, em contraposição ao estatuto contratual,
isto é, o predomínio das vontades das partes sobre a regulamentação normativa do
contrato, que o art. 12°, n. 1, do Código Civil consagra.
^^^
Em consonância com o mesmo principio, está, aliás, Baptista Machado ao defender
a aplicação imediata da lei nova ao conteúdo e efeitos futuros dos contratos anteriores
quando se trate de contratos normativos ou contratos ditados, como os contratos de
trabalho.
Esta doutrina (em subjacente a idéia de que, no Direito do Trabalho, a imediata
aplicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a promover a igualdade dos
trabalhadores quanto às condições de trabalho - não sendo admi.ssívcl torná-las
variáveis com a data dos respectivos contratos - e dirige-se também a responder,
com rigor, às exigências sociais em continua mutação."
O argumento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente é invocado
pelo clássico E R N E S T O K R O ' f O S C H l N para defender a aplicação imediata da lei nova aos
contratos de trabalho vigentes, em face do Direito argentino (sem negrito no original):
La apUcación inniediata es más dudosa, eu ciiamo a Ias normas dei derecho dei
írabajo de caracter privado, sobre iodo Ias que solo comprciidcn
relaciones
conlraclmiles. Podria proceder aqui solo gradas ai llaiiiado ordeii publico social
mencionado, citando ello parece objelivamenle necesario para prevenir eii inferes social
inconvenientes sérios. Para ello habrá (pie lener en ciienia ei hecho de que Ia
conlimiación de Ia aplicación dei derecho anterior en deferminado seclor. mienlras en
otro va se aplica ei derecho nuevo. es capai de eniranar desigualdades contrarias a Ia
jiisticia y a Ia paz social. La idea de una wiifonnidad principal de Ias condiciones de
írabajo, que está tanto en imerós de los trabajadores como de Ias patronos (por razones
de competência), obra poderosamente en ei sentido de una validez lambién uniforme dei
derecho en ei tiempo. inclusive dei derecho contracíual, máxime ciiando se repara en ei
caracter dei contrato de trabajo como tracto sucesivo. Estas razones. junto con Ias
mencionadas dei caracter principalmenie refonmilivo. conforme a Ias necesidades
9 In líEllNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Curso de Dircilo do Traballio, pãgs. 267 e ss..
10 Cfi. BAPTISTA MACHADO, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil, 1968, pág. 122.
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sociales de Ias normas lahorales, tanto defiiente estatal como de fuente privada, inducen
a atribuir efecto de aplicación inmediala a estas normas, en grado mayor de Io que
ocurregeneralmente en clderecho común. KROTOSCIIIN, Ernesto. Tratado practico de
derecho dei Írabajo. 2. ed. rev. e actual. Buenos Aires: Depalma, 1962. v. ). paginas 80,
81 e82.
Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite
concluir que, em geral, a Corte admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de
trabalho vigentes, mas preservando o direito adquirido do empregado ou do empregador,
se for o caso. Eis alguns exemplos ilustrativos:
1) SUM-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Rcs. 185/2012,
DEJT divulgado em 25, 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de
serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da
publicação da Lei n" 12.506, em 13 de outubro de 2011.
Ou seja- a Súmula assegurou a aplicação da lei nova (direito ao aviso prévio
supenor a 30 dias, proporcional ao tempo de serviço) nos contratos de trabalho em curso,
nos casos em que a rescisão do contrato de trabalho haja ocorrulo a partir de 13 de
outubro de 2011, quando publicada a lei.
Dessa forma também implicitamente reconheceu o direito adquirido do
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos casos em que a
rescisão do contrato de trabalho deu-se antes de 13/11/2011.
2) SUM-191. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE
DE CÁLCULO (cancelada a parle final da antiga redação e inseridos os itens II e III) - Rcs.
214/2016, DETf divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016.
I _ O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e nao sobre este
acrescido de outros adicionais.
^ • •i i i • »
II - O adicional de periculosidade do empregado elctricitário, contratado sob a egidc da Lei n^
7 369/1985 deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Nao e
válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adiciona! sobre o
salário básico.
, , . . . .
• ,
III ^ A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do elclricitario promovida
pela Lei n° 12 740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência.
de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico,
confonne determina o § r d o art. 193 da C L l .
É de clareza solar que o item III da referida súmula, ao firmar o entendimento de
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidade do cletncitario
atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigêncnt, a "contrario scnsu ,
preserva o direito adquirido do empregado admitido antes da lei nova, ao tempo cm que a
base de cálculo era a totalidade das parcelas de natureza salarial.
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3) MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. ENTE PÚBLICO.
É certo que, a partir de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provisória n"
2.180-35, passou a viger o parágralb único do artigo 467 da CLT, expressamente afastando a
aplicação das disposições de seu caput à União, aos Estados, ao Distrito Federal, Municípios,
autarquias e fundações públicas:
Art. 467, Em caso de rescisão de contrato de trabalho, havendo controvérsia sobre o
montante das verbas rescisórias, o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, à data
do comparecimcnto à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas verbas, sob pena
de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Kedação dada pela Lei n" 10.272, de
5.9.2001)
Parágrafo único. O disposto no caput não se apHca à União, aos Estados, ao Distrito
Federal, aos iVlunicípios e as suas autarquias e fundações públicas."
A jurisprudência do TST também nesse caso preserva o direito adquirido na
aplicação da lei nova.
De modo que se, por exemplo, à época do comparecimenlo do Municípioreclamado em juízo, ou seja, na audiência inaugural, quando, em tese, nasceria a obrigação
constante do artigo 467 da CLT, vigia a redação antiga do referido dispositivo legal, a questão
deve ser dirimida á luz da antiga redação do artigo 467 da CLT, plenamente vigente à época
do comparecimcnto em juízo do Município-reclamado.
Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do art. 467
em sua redação antiga.
Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei
nova aos contratos de trabalho vigentes:
V) Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução histórica do
Direito do Trabalho, é defensável a aplicação imediata e irrestrita da Lei n" 13.467/17, a partir
de sua vigência, aos contratos de trabalho então em curso, seja porque se trata de alteração do
estatuto legal do contrato, seja pelo propósito de promover a igualdade dos trabalhadores
quanto às condições de trabalho.
2") A Lei n° 13.467/17 aplica-se imediatamente aos contratos de trabalho em
curso em 11/11/2017. quando passou a viger, desde que não afete o direito adquirido do
empreaado ou do empregador. Sem prejuízo da aplicação cumulativa da primeira conclusão,
este o critério decisivo e fio condutor do intérprete, mais afinado com a Constituição Federal
(art. 5°. inciso XXXVI), com a Lci de Introdução ás Normas do Direito Brasileiro e com a
jurisprudência consohdada do Tribunal Superior do Trabalho.
Nessa senda, afigura-sc-nos autorizado concluir que a Lei n" 13.467/2017, no que
suprime o direito à equiparação salarial, na hipótese de plano de cargos e salários que não
contemple a alternância dos critérios de merecimento e antigüidade, não se aplica aos
contratos de trabalho vigentes cm 11.11.2017.
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Há direito adquirido dos atuais empregados, expressamente assegurado cm lei,
de obter a equiparação salarial pela sistemática da lei velha. A Lei n" 13.467/17, nesle passo,
somente se aplica aos novos contratos de trabalho, ou seja, aos contratos fimiados a partir de
sua vigência.
Não se ignora que semelhante exegese apresente o efeito perverso de constituir
um estímulo à despedida de empregados mais antigos e, portanto, mais onerosos para o
empregador.
Qualquer outra solução, contudo, ao que nos parece, seria llagrantemente
vulnerável a questionamento sob o prisma jurídico-constitucional.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria propõe a revisão da Orientação Jurisprudencial n° 418 da SBDl-1 mediante a adoção
de uma regra de modulação em face da vigência da Lei n° 13.467/2017, de modo que passe a
consagrar o seguinte entendimento:
EQUIPARAÇÃO SALARIAL. PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS.
APROVAÇÃO POR INSTRUMENTO C O L E T I V O . AUSÊNCIA DE
ALTERNÂNCIA DE C R I T É R I O S DE P R O M O Ç Ã O POR ANTIGÜIDADE
E M E R E C I M E N T O (alterada e incluído o item II cm decorrência da Lei n"
13.467/2017)
I - Relativamente aos empregados admitidos até 10 de novembro de 2017. não
constitui óbice à equiparação salarial a existência de plano de cargos e salários
que. referendado por nomia coletiva, prevê critério de promoção apenas por
merecimento ou antigüidade, não atendendo, portanto, o requisito de alternância
dos critérios previsto no art. 461, § 2°, da CLT;
II - No tocante aos contratos de trabaliio celebrados a partir de 11 de novembro de
2017. data de vigência da Lei n° 13.467/2017. a adoção, por meio de nontia
interna da empresa ou de negociação coletiva, de plano de cargos e salários
prevendo promoções por merecimento e por antigüidade, sem alternância, ou
apenas por um destes critérios, não gera direito a equiparação salarial.
Precedentes
Item I
EEDRR 88200-49.2003.5.15.0126 - Min. Dclaíde Miranda Arantes
DEJT 24.02.2012/J-02.02.2012 - Decisão unânime
EEDRR 137800-58.2001.5.15.0013 - Min. Renato de Lacerda Paiva
DEJT 16.09.201 l/J-08.09.2011 -Decisão unânime
EEDRR XS500-31.200J.5.15.0087 - Min. Lelio Bentes Con^a
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DEJT 19.08.201 l/J-04.08.2011 - Decisão unânime
EEDRR 690400-57.2007.5.09.0594 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DEJT 08.04.201 l/J-31,03.2011 - Decisão unânime
EEDRR 107800-76.2003.5.15.0087 - Min. Augusto César Leite de Carvalho
DEJT 19.11.2010/J-I l.l 1.2010 - Decisão unânime
EEDRR 70400-20.2002.5.03.0015 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DEJT 27.08.2010/J-I9.08.2010-Decisão unânime
EEDRR 143700-22.2001.5.15.0013 - Min. Augusto César Leite de Carvalho
DEJT 04.06.2010/J-27.05.2010 - Decisão unânime
EEDEDRR 26800-74.2004.5.09.0026 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DEJT 16.04.2010/J-08.04.2010 - Decisão unânime
EEDRR 87900-10.2003.5.15.0087 - Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
DEJT 19.02.2010/J-l 1.02.2010 - Decisão unânime
EEDRR 77800-59.2001.5.15.0121 - Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
DEJT 18.12.2009/J-IO. 12.2009 - Decisão unânime
EEDRR 80424i -90.2001.5.02.5555 - Min. João Batista Brito Pereira
DEJT 11.12.2009/J-03.12.2009 - Decisão unânime
EEDRR 31185-79.2002.5.15.0087 - Min. Maria de Assis Calsing
DEJT 04.12.2009/J-26.11.2009 - Decisão unânime
ERR 76800-52.2003.5-03.0003 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DEJT 20.11.2009/J-12.11.2009-Decisão unânime
ERR 78100-21.2001.5.15.0121 - Min. Vantuil Abdala
DEJT 04.09.2009/J'l3.08.2009 - Decisão unânime
EEDRR 7315400-91.2003.5.02.0900 - Min. Horácio Raynuindo de Senna Pires
DEJT 07.08.2009/J-25.06.2009 - Decisão unânime
EEDRR 14200-15.2003.5.02.0361 - Min. Maria de Assis Calsing
DEJT 29.05.2009/J-21.05.2009 - Decisão unânime
EEDRR 88700-38.2003.5.15.0087 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DEJT 24.04.2009/J-16.04.2009 - Decisão unânime
EEDRR 20800-38.2003.5.15.0087 - Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
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DEJT 06.03.2009/J-26.02.2009 - Decisão unânime
EEDRR 112600-30.2001.5.15.0084 - Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos
DEJT 12.12.2008/J-04.12.2008 - Decisão unânime
ERR 20700-63.2003.5.15.0126 - Min. Horácio Raymundo de Senna Pires
DEJT 31.10.2008/J-20.01.2008 - Decisão unânime
EEDRR 771156-86.2001.5.03.5555 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 30.06.2008/J-23.06.2008 - Decisão unânime
ERR 728410-41.2001.5.09.5555 - Min. Aloysio Silva Corrêa da Veiga
DJ 18.04.2008/J-14.04.2008 - Decisão unânime
EEDRR 782388-95.2001.5.03.5555 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 14.l2.2007/J-03.12.2007 - Decisão unânime
ERR 84300-49.2002.5.03.0022 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 26.10.2007/J-22.10.2007 - Decisão unânime
ERR 775600-39.2001.5.09.0013 - Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
DJ 29.06.2007/J-25.06.2007 - Decisão unânime
ERR 106600-56.2002.5.03.0005 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 20.04.2007/J-02.04.2007 - Decisão unânime
Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho
Delgado que, no tocante ao item 11, oportunamente juntará voto vencido a respeito do fator de
discriminação inserido pela Lei n" 13.467/2017 ao suprimir a necessidade de alternância nas
promoções.
Brasíli

0-(íe}noAembro de 2017.

EDALAZEN
Ministro Presidente da Comis^o-deTímsprudcncia
/ e i e Pisccdentpírfíonnativos

ÍLMIR OÜIVEIRA DA tOSTA.
Ministro membro da Comissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

J^OAURTttO-èODINHp DELGADO
Ministro membro daiRomissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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20
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N" 41 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nonnativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, 111, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item XI
do art. 68 do RITST. submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n° 41 da SBDl-I do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprtidência consolidada
desta Corte às modillcações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
A Orientação Jurisprudencial n" 41 da SBDI-1 do TST adotou o seguinte
entendimento:
ESTABILIDADE. TNSTRUiVIENTO NORMATIVO. VIGÊNCIA. EFICÁCIA
(inserida cm 25.11.1996)
Preenchidos Iodos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decorrente de acidente
ou doença profissional, ainda durante a vigência do instrumento normativo, goza o
empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência desle."
Como se percebe, de acordo com a referida orientação jurisprudencial, o
empregado acidentado no trabalho ou acometido por moléstia profissional será detentor de
estabilidade provisória enquanto perdurar a incapacidade para o trabalho, não se restringindo
a garantia á vigência da norma coletiva instituidora do beneficio.
Trata-se, deste modo, de ultratividade de norma coletiva.
Sucede, porém, que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 alterou o § 3" do art. 614 da
CLT, atribuindo-lhe a seguinte redação:
Art. 614.

§ T Não será permitido estipular duração de convenção coletiva ou acordo
coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a ullratividailc.
(destaque acrescido)
Como se pode ver, a nova lei, expressamente, veda a ultratividade das nonnas
coletivas.
Nesse passo, o legislador trilhou caminho diametralmente oposto à diretriz da
Orientação Jurisprudencial n" 41 da SBDI-I do TST.
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Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito intertcmporal ou transitório: a Lei if 13.467/2017 - com entrada em vigor em
ll.11.2017-aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos?
Reportamo-nos à solução apresentada quando da análise da Siímula n" 277 do
TST. a qual, em síntese, é no sentido de que, á luz da Constituição Federal (art. 5". inciso
XXXVl), da Lei de Introdução às Nonnas do Direito Brasileiro (art. 6") e da jurispnidcncia
consolidada do Tribunal Superior do Trabalho, a Lei n° 13.467/2017 aplica-se imediatamente
aos contratos em curso em 11.11.2017, desde que não afete direito adquirido do empregado
ou do empregador.
Nessa linha, parece-nos que a lei nova só poderá atingir as convenções coletivas c
os acordos coletivos de trabalho fimiados a partir de 11 de novembro de 2017, início de
vigência da Lei n" 13.467/2017, pois. do contrário, violará direito adquirido dos empregados,
ante o imediato e automático cancelamento de cláusulas nonnativas já incorporadas a
contratos de emprego.
Assim, impõe-se modular a Orientação Jurisprudencial n" 41 da SBDI-I do TST, a
fim de preservar às situações consolidadas no periodo anterior às modificações introduzidas
pela Lei n° 13.467/2017, bem como alterar o título da referida orientação jurisprudencial para
substituir a expressão genérica "instrumento normativo" por "convenção coletiva de trabalho"
e "acordo coletivo de trabalho", mais técnicas e apropriadas.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe a revisão da Orientação Jurisprudencial n° 41 da SBDl-I do TST, nos
seguintes tennos:
ESTABILIDADE.
TPiSTRUMENTO
NORM ATIVO.
CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO. ACORDO COLETIVO DE TRABALHO.
VIGÊNCIA. EFICÁCIA (inserido o item II cm decorrência da Lei n"
13.467/2017)
I - Preenchidos todos os pressupostos para a aquisição de estabilidade decon-ente
de acidente ou doença profissional, ainda durante a vigência do instruinenlo
normativo, goza o empregado de estabilidade mesmo após o término da vigência
deste;
II - De confonnidade com o art. 614, § 3°, da CLT. não há ultratividade nas
convenções coletivas de Irabalho c nos acordos coletivos de trabalho firmados a
partir da vigência da Lei n" 13.467/2017, em 11 de novembro de 2017,
rcslringindo-se a estabilidade ao periodo de validade da norma coletiva.
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Precedentes
ItemI
ERR 608673/1999 - Min. João Orestc Dalazcn
DJ 12.03.2004 - Decisão por maioria
ERR 438217/1998 •• Min. Maria Cristina Peduzzi
DJ 30.01.2004 - Decisão por maioria
AC.ERR 112136/1994, Ac. 52/1997 - Min. Rider de Brito
DJ 14.03.1997 - Decisão unânime
ERR 42709/1992. Ac. 3415/1996 - Min. Annando de Brito
DJ 09.08.1996-Decisão por maioria
ERR 96783/1993. Ac. 3382/1996 - Min. Annando de Brito
DJ 09.08.1996 - Decisão unânime
ERR 49758/1992. Ac. 4011/1995 - Min. Ney Doyle
DJ 01.12.1995 - Decisão por maioria
ERR 49759/1992. Ac. 4652/1994 - Min. Ney Doyle
DJ 10.03.1995 - Decisão por maioria
Brasíli
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21
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL N" 413 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item XI
do art. 68 do RITST, submete ã apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial if 413 da SBDI-l.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017.
Eis o teor da Orientação Jurisprudencial n°413 da SBDl-I:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÀO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA.
NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT. (DEJT divulgado cm 14, 15 c
16.02.2012)
A pactuação em norma coletiva conferindo caráler indemzatório a verba "auxilioalimcnlação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT não ahera a natureza salarial da parcela, inslituida anleriormentc. para
aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o benefício, a teor das Súmulas n"'
51,1, c 241 do TST.
Ocorre, entrelíuito, que o art. 1" da Lei n" 13.467, de 13 de julho de 2017, alterou
os §§ r e 2° do art. 457 da CLT, conferindo-lhes a seguinte redação:
Art. 457.
§ r integram o salário a importância fixa estipulada, as gratiricações legais e as
comissões pagas pelo empregador.
§ 2° As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, aiixílioalimentação, vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para vi:igcm, prêmios e
abonos não integram a renumeração do empregado, não se inc(ir|)orjiiii ao contrato lie
trabalho e não constituem base de iiicidcncia de qualquer encargo tiabiilliistii c
prcvidenciário. (destaques adicionados)
Como se percebe, a lei nova vedou expressamente a incorporação do auxílioalimentação ao salário, conferindo a tal beneficio naturc/a indcnizatóna.
Nesse passo, a Orientação Jurisprudencial n" 413 da SBDI-l contempla diretriz
riagrantemenle contrária ao preceituado em lei.

«

•
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Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito intertcmporal ou transitório: a Lei n" 13.467/2017 - com entrada em vigor em
11.11.2017-aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos?
À luz da Constituição Federal (art. 5°, inciso XXXVl), da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (ari. 6°) e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior
do Trabalho, a Lei n" 13.467/2017 aplica-se imediatamente aos contratos de irabalho em curso
em 11.11.2017, desde que não afete o direito adquirido do empregado ou do empregador.
Nessa senda, afigura-sc-nos autorizado concluir que a Lei n" 13.467/2017, no que
transmudou a natureza júri dica do auxílio-alimcnlação, de verba salarial para indenizatória,
somente se aplica aos contratos de trabalho firmados a partir de 11 de novembro de 2017,
início de vigência da Lei n° 13.467/2017, pois, do contrário, violará dircilo adquirido dos
empregados.
Assim, impõe-se modular a Orientação Jurisprudencial n" 413 da SBDI-l, a fim de
preservar as situações consolidadas no período anterior às modificações introduzidas pela Lei
n° 13.467/2017.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
unanimidade, propõe a revisão da Orientação Jurispnadencial n" 413 da SBDl-I para que passe
a assentar o seguinte entendimento:
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA.
NORMA COLETIVA OU ADESÃO AO PAT (alterada em decorrência da
Lei n" 13.467/2017)
Em relação aos contratos de Irabalho firmados até 10 de novembro de 2017, a
pactuação em norma colefiva conferindo caráter indenizalório á verba "auxílioalimenlação" ou a adesão posterior do empregador ao Programa de Alimentação
do Trabalhador — PAT não altera a natureza salarial da parcela, insfituída
anteriormente, para aqueles empregados que, habitualmente, já percebiam o
beneficio, a teor das Súmulas n*" 51,1, e 241 do TST.
Precedentes
Item I
EEDRR 55100-47.2007.5.22.0004 - Min. João Batista Brito Pereira
DEJT 04.11.201 i - Decisão unânime
EEDRR 14100-05.2008.5.03.0055 - Min. José Roberto Freire Pimenta
DEJT 02.09.2011 - Decisão unânime
EEDRR 175900-91.1995.5.01.0010 - Min. Augusto César Lcile de Carvalho
DEJT 19.08.2011 - Decisão por maioria
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EEDRR 117841 -11.2007.5.10.0020 - Min. Horácio Raymundo de Senna Pires
DEJT 17.06.2011 - Decisão unânime
EEDRR 350300-34.2004.5.09.0661 - Min. Horácio Raymundo de Senna Pires
DEJT 17.06.2011 - Decisão unânime
EEDRR 14700-71.2008.5.18.0002 - Min. Aloysio Con-êa da Veiga
DEJT 06.08.2010 - Decisão unânime
EEDRR 113400-81.2007.10.0021 - Min. Horácio Raymundo de Senna Pires
DEJT 29.04.2011 - Decisão por maioria
EEDRR 6000-11.2008.5.02.0016 - Min. Maria de Assis Calsing
DEJT 08.04.2011 - Decisão unânime
EEDRR 120500-62.2007.5.20.0004 - Min. Horácio Raymundo de Senna Pires
DEJT 17.09.2010 - Decisão por maioria
ERR 696100-55.2007.5.12.0036 - Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
DEJT 30.03.2010 - Decisão unânime
ERR 667980-28.2000.5.03.5555 - Min. Lelio Bentes Corrêa
DEJT 13.03.2009 - Decisão unânime
ERR 700056-29.2000.5.13.5555- Min. Vantuil Abdala
DJ 27.06.2008 - Decisão unânime
ERR 756491-86.2001.5.13.5555 - Min. Maria de Assis Calsing
DEJT 07.03.2008 - Decisão unânime
ERR 735874-08.2001.5.13.5555 - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DEJT 14.05.2004 - Decisão unânime
AIRR 86040-17.2002.5.13.0005, l^T - Min. Lelio Benles Corrêa
DEJT 07.04.2009 - Decisão unânime
AIRR 76440-75.2002.5.13.0003. l^T - Min. Luiz Philippe Vieira de Mello Filho
DEJT 14.12.2007 - Decisão unânime
RR 5800-63.2009.5.10.0010, 2''T - Min. Renato de Lacerda Paiva
DEJT 06.08.2010 - Decisão unânime
RR 113000-13.2009.5.08.0002. S^T - Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa
DEJT 08.04.2011 - Decisão unânime
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RR 111100-87.2008.5.08.0015, 3^T - Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan
Pereira
DEJT 15.10.2010 - Decisão unânime
RR 17997-14.2010.5.04.0000. 6"T - Min. Mauricio Godinho Delgado
DEJT 23.09.2011 - Decisão unânime
RR 173500-61.2007.5.04.0702. 7'''T - Juíza Convocada Maria Doralice Novaes
DEJT 05.03.2010 - Decisão unânime
RR 192040-98.2007.5.05.0551. 7"^ - Min. Guilhcnne Augusto Caputo Bastos
DEJT 13.11.2009 - Decisão unânime
AIRR 120040-08.2007.5.06.0023. T'T - Min, Guilhemie Augusto Caputo Bastos
DEJT 22.05.2009 - Decisão unânime
RR 32100-54.2006.5.04.0812, S T - Min. Dora Maria da Costa
DEJT 23.09.2011 - Decisão unânime
RR 50500-30.2008.5.09.0094, S^T - Min. Márcio Enrico Vitral Amaro
DEJT 05.11.2010- Decisão unânime
RR 60600-24.2006.5.09.0091. 8"T - Min. Dora Maiia da Costa
BEJT 22.10.2010 - Decisão unânime
RR 95900-84.2002.5.04.0751, 8'T - Min. Dora Maria da Costa
DEJT 07.05.201Ü - Decisão unânime
Brasília

teü

de 201-7^

t)RESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos

WALMIR O L I V E ^ R A D A C O S T A
Ministro membro da^Comissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Nonnativos

MAUKfGlQXJODmUO DELGADO
ísíro membro cmComissão de
Jurisprudência
e de Precedentes Nonnativos
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22 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N" 268 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO TRABALHO
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos lermos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST. e, em decorrência do preceito inserto no item Vil
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 268 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017 (reforma
trabalhista).
A Súmula n" 268 do TST assenta que:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA (nova
redação) - Rcs. 121/2003, DJ 19, 20 c 21.11.2003
A ação trabalhista, ainda que arquivada, interrompe a prescrição somente em relação aos
pedidos idênticos.
Ocorre que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 incluiu o § 3° no art. 11 da CLT. com o
seguinte teor:
Art. 11

§ 3" A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajiiizamenlo de reclamação
trabalhista, mesmo que em Juí/o incompetente, ainda que venha a ser extinta sem
resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos.
(destaque adilado)
Vê-se que o § 3° do art. 11, além de positivar o entendimento jurídico consolidado
na súmula em exame, ampliou o seu alcance, tomando necessária a modificação de seu texto.
Conclusão
Pelo exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a alteração da Súmula n" 268 do TST a fim de que passe a estampar o
seguinte entendimento:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA ARQUIVADA
(alterada cm decorrência da Lei n" 13.467/2017)
A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação
trabalhista, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos. A
propositura da ação em juízo incompetente e a sua extinção sem resolução do

95
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

mérito, inclusive nos casos decorrentes de arquivamento, não obsta a interrupção
do prazo prcscricional.
Precedentes
Primeira parte
ERR 652857/2000 - Min. José Luciano de Casülho Pereira
DJ 17.10.2003-Decisão unânime
ERR 467268/199S - Red. Min. Ridcr de Brito
DJ 21.03.2003 -Decisão por maioria
ERR 5434/1980, Ac. TP 1133/1986 - Red. Min. Marco Aurélio Mendes de Farias
Mello
DJ 01.08.1986- Decisão por maioria
ERR 2923/1973. Ac. TP 863/1975 - Rei. "ad hoc" Min. Raymundo de Souza
Moura
DJ 30.10.1975 - Decisão por maioria
RR 3717/1986. Ac. l^T 89/1987 - Red. Min. Marco Aurélio Mendes de Farias
Mello
DJ 04.09.1987 - Decisão por maioria
RR 4394/1986. Ac. l^T 4616/1986 - Min. Marco Aurélio Mendes de Farias
Mello
DJ 19.12.1986 "Decisão unânime
RR 392/1986. Ac. 1"T 3673/1986 - Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello
DJ 14.11.1986 - Decisão unânime
RR 9445/1985. Ac. l'T 2082/1986 ~ Min. Luiz Philippe Vieira de Mello
DJ 29.08.1986 - Decisão unânime
RR 836/1984. Ac. PT 2682/1985 - Min. Marco Aurélio Mendes de Fainas Mello
DJ 23.08.1985 - Decisão unânime
RR 620992/2000. 2"T - Min. Renato de Lacerda Paiva
DJ 24.10.2003 - Decisão unânime
RR 4321/1986. Ac. 2'T 1019/1987 - Min. José Ajuricaba da Costa e Silva
DJ 05.06.1987 - Decisão unânime
RR 967/1986, Ac. 2''T 539/1987 - Min. C. A. Barala Silva
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DJ 30.04.1987 - Decisão unânime
RR 601116/1999, 3'T - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 20-06.2003 - Decisão unânime
RR 363084/1997. S^T - Min. Gelson de Azevedo
DJ 16.05.2003 - Decisão unânime
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
oportunamente juntará voto vencido a respeito da aplicação, ao processo do trabalho, das
regras do Código de Processo Civil concernentes à interrupção da prescrição.

bro-de^017

iO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Nomialivos

WALMIR D L T V E I R A ^ A COSTA
Ministro membro da Co'rQÍ^sao de Jurisprudência
le-PreEeüifiT5!*^orníaüyos

DELGADO
MAUI«€I
Ministro membro da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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23
PROJETO
DE
ALTERAÇÃO
DA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCL^L N" 392 DA SUBSEÇÃO I ESPECIALIZADA EM
DISSÍDIOS INDIVIDUAIS
A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nonnativos. nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, cm decorrência do preceito inserto no item XI
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Orientação Jurisprudencial n" 392 da SBDI-I.
Ftmdamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações Icgisladvas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Orientação Jurisprudencial n° 392 da SBDl-I:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. AJUIZAMENTO DE PROTESTO .lUDICIAL.
MARCO INICIAL (atualizada em decorrência do CPC de 2015) (republicada cm
razão de erro material) - Res. 209/2016, DEJT divulgado em 01, 02 c 03.06.2016
0 protesto judicial é medida aplicável no processo do trabalho, por força do art. 769 da
CLT c do art. 15 do CPC de 2015. O ajuizamento da ação, por si só, interrompe o prazo
prcscricional, em razão da inaplicabilidade do § 2° do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2" do
art. 2l9doCPCde 1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT.
Sucede, contudo, que o art. 1° da Lei n" 13.467/2017 acrescentou o § 3" ao art. 11
da CLT, atribuindo-lhe a .seguinte redação:
Art. 11. A pretensão quanto a crédilos resultantes das relações de trabalho prescreve em
cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos após a
extinção do contrato de trabalho.
1 - (revogado);
U - (revogado).

f-l
§ 3° A interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento de reclamação
trabalhista, mesmo que cm juízo incompctcnlc. ainda que venha a ser extinta sem
resolução do mérito, produzindo efeitos apenas em relação aos pedidos idênticos, (grifo
nosso)
O advérbio "somente" dirime qualquer dúvida a respeito do escopo da Lei n"
13.467/2017, no aspecto: restringir a interrupção da prescrição no processo do trabalho a uma
só hipótese — o ajuizamento de reclamação trabalhista.
Nesse passo, forçoso reconhecer que a alteração promovida pela Lei n°
13.467/2017 suplanta o entendimento finnado na Orientação Jurisprudencial n" 392 da SBDl-

98
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

I, que contrariamente à nova lei contempla diretriz no sentido de que o protesto judicial c
causa de interrupção da prescrição.
Cumpre destacar, contudo, a grande e delicada questão jurídica concernente ao
direito intertemporal ou transitório: a Lei n" 13.467/2017, com entrada em vigor em
11.11.2017, apanha, inclusive, os protestos judiciais já ajuizados, com amparo na Ici de
regência anterior? Parece-nos que não.
À luz da Constituição Federal (art. 5°, inciso XXXVI), da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (art. 6") e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do
Trabalho, a Lei n" 13.467/2017 aplica-se imediatamente, desde que não afele direito adquirido
do empregado ou do empregador.
Nessa senda, faz-se necessário modular a Orientação Jurisprudencial n° 392 da
SBDI-I. a fim de preservar as situações consolidadas no período anterior às modificações
introduzidas pela Lei n" 13.467/2017.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Orientação Jurisprudencial n" 392 da SBDI-l para que passe a
assentar o seguinte entendimento:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. A.TUIZAMENTO DE PROTESTO
JUDICIAL^MARCO INICIAL (alterada c incluido o item II em decorrência
da Lei n" 13.467/2017)
[ - Até 10 de no\cnibro de 2017, o protesto judicial é medida aplicável no
processo do trabalho, por força do art. 769 da CLT e do art. 15 do CPC de 2015.
O ajuizamento da ação, por si só, inten-ompe o prazo prescricional, em razão da
inaplicabilidade do § 2" do art. 240 do CPC de 2015 (§ 2° do art. 219 do CPC de
1973), incompatível com o disposto no art. 841 da CLT.
11 -A partir de 11 de novembro de 2017, início de vigência da Lei n° 13.467/2017.
o ajuizamento de protesto judicial não interrompe o prazo prcscricional. A
interrupção da prescrição, desde então, somente ocon-e peto ajuizamento de
reclamação trabalhista, mesmo que em juízo incompetente, ainda que venha a ser
extinta sem resolução do mérito, produzindo eleitos a]ienas em relação aos
pedidos idênticos. Incidência do § 3° ao art. 11 da CLT, com a redação da Lei \f
13.467/2017.
Precedentes
Iteml
EEDRR 719098-97.2000.5.01.5555 - Min. Lelio Bcntes Corrêa
DEJl' 07.08.2009 - Decisão unânime
F.FDRR 737989-61.2001.5.18.5555 - Min. Maria Cristina Irigoyen 1'eduzzi
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DEJT 07.11.2008 - Decisão unânime
EEDRR 702744-94.2000.5.01.5555 - Min. Maria de Assis Calsing
DEJT 07.11.2008 - Decisão unânime
EDERR 42400-11.2001.5.09.0069 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 20.06.2008 - Decisão unânime
EEDRR 132700-60.2003.5.04.0013 - Min. Horácio Raymundo de Senna Pires
DJ 09.03.2007 - Decisão unânime
ERR 738838-23.2001.5.04.5555 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 03.06.2005 - Decisão unânime
ERR 561060-37.1999.5.04.5555 - Min, Milton de Moura França
DJ 18.02.2005 - Decisão unânime
ERR 550437-48.1999.5.17.5555 - Min. Milton de Moura França
DJ 20.10.2000 - Decisão unânime
AIRR e RR 767316-68.2001.5.03.5555. PT - Min. Walmir Oliveira da Costa
DEJT 28.11.2008 - Decisão unânime
RR 108700-52.2002.5-01.0065, 2''T - Min. Renato de Lacerda Paiva
DEJT 14.05.2010 - Decisão unânime
RR 588178-69.1999.5.01.5555. 2"T - Min. José Luciano de Castilho Pereira
DJ 24.10.2003 - Decisão unânime
RR 45640-90.2008.5.10.0018. 3^T - Min. Rosa Maria Weber Cadiota da Rosa
DEJT 04.12.2009 - Decisão unânime
RR 679824-02.2000.5.02.5555. 3''T - Min. Carlos Alberto Reis de Paula
DJ 22.03.2002 - Decisão unânime
RR 719098-97.2000.5.01.5555, 4" - Min. Ives Gandra Martins Filho
DJ 11.02.2005 - Decisão unânime
RR 113900-22.2003.5.10.0011.4^T - Min. Milton de Moura França
DJ 05.11.2004 - Decisão por maioria
RR 107500-04.2004.5.05.0461. 5"T - Min. Emmanoel Pereira
DEJT 09.04.2010 - Decisão unânime
RR 202400-88.2001.5.05.0491 • 5^T - Min. João Batista Brito Pereira
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DEJT 07.08.2009 - Decisão unânime
RR 610255-72.1999.5.01-5555. 5"T - Min. Rider de Brito
DJ 16.05.2003 - Decisão unânime
RR 65500-67.2003.5.05.0511. 6'T - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DEJT 13.02.2009 - Decisão unânime
RR 135800-28.2005.5.01.0048, 7''T - Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos
DEJT 22.05.2009 - Decisão unânime
RR 13(00-13.2002.5.05.0511. 8"T - Min. Dora Maria da Costa
DJ 18-03.2008 - Decisão unânime
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Maurício Godinho Delgado, que
oportunamente juntará voto vencido a respeito da aplicação, ao processo do trabalho, das
regras do Código de Processo Civil concepnenles à interrupção da prescrição.
Brasi

ívêml5f£rdc-^0I7.

JOÃO-ORESTE DALAZEN

Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Nocíiialivos

WALMIR OLIVEIRA DA COSTA
Ministrpj3iembroda^emH4SsieLdeJur^
e de Prejítídenles N^iTmativos

MASSCIXÍ GODI) IO DELGADO
-MtnrSlrõ^iembro da Comí^ão de Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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24 - PROJETO DE A L T E R A Ç Ã O DA SÚMULA N" 429 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO T R A B A L H O

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nomiativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 429 do TST.
Fundamentaeão
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
Eis o teor da Súmula n° 429 do TST:
TEMPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4° DA CLT. PERÍODO DE
DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE TRABALHO - Rcs.
174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 3L05.201I
Considera-se à disposição do empregador, na fonna do art. 4° 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) mimilos diários.
Sucede, contudo, que o art. 1° da Lei n" 13.467/2017 acrescentou o § 2° ao art. 5S
da CLT, o qual recebeu a seguinte redação:
Art. 58.

1-1
§ 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupaç-üo
do posto de trabalho e para o seu retomo, caminhando ou por qualquer meio de
transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de
trabalho, por não ser tempo à disposição do cmpregador.
Como se percebe, a alteração introduzida pela Lei n" 13-467/2017 cxckiiu do
cômputo da jornada de trabalho o tempo despendido pelo einpregado desde a sua residência
até a efetiva ocupação do posto de trabalho, e vice-versa, independentemente da forma de
deslocamento, por não o considerar tempo à disposição do empregador.
Dessa forma, patente que a diretriz da Súmula n" 429 desta Corte colide
frontalmente com a nova lei.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão parcial da Súmula n" 429 do TST mediante a adoção de uma regra
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de modulação em face da vigência da Lei n° 13.467/2017, de modo que passe a consagrar o
seguinte eníendimenlo:
TEiVIPO À DISPOSIÇÃO DO EMPREGADOR. ART. 4" DA CLT.
PERÍODO DE DESLOCAMENTO ENTRE A PORTARIA E O LOCAL DE
TRABALHO (alterada cm decorrência da Lei n" 13.467/2ÜI7)
A partir de 11 de novembro de 2017, data de vigência da Lei n" 13.467/2017, o
tempo despendido pelo empregado entre a portaria da empresa c o local de
trabalho não é considerado à disposição do empregador, não se comiuitando. pois.
na jornada de trabalho, a teor do § 2° do ai-t. 58 da CLT, acrescentado pelo art. 1°
daLein" 13.467/2017.
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, pois
considera que o inicio da jornada de trabalho se dá na chegada ao eslabelecuiiento,
ressalvadas as situações fáticas excepcionadas pelo art. 4° da CLT, em sua nova redação.
Juntará voto vencido oportunamente.

Brasíli

e novembro de 2017

JOÃO ORESTE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
e de Precedentes Noírnativos

WALMIR OLIVEIRXDApOSTA
Ministro mcmbroda_Coinissão'"HrJurisprudência
diTFrécedentes-N&anatn

J^.

~77

MAURICÍO-GOBINÍ^ DELGADO
_MÍBÍstFe^mínTíKró da ComisSimde Jurisprudência
e de Precedentes Normativos
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25 - PROJETO DE A L T E R A Ç Ã O DA SÚMULA N" 366 DO TRIBUNAL
SUPERIOR DO T R A B A L H O

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nomiativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, lll, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n" 366 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n° Í3.467/2017.
Eis o teor da Súmula n° 366 do TST:
CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINUTOS QUE
ANTECEDEM E SUCEDEM A JOIÍNADA DE TRABALHO (nova redação) - Rcs.
197/2015, DEJT divulgado cm 14, 15 c 18.05.2015
Não serão descontadas nem computadas como jornada extraordinária as variações de
horário do registro de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o limiie máximo
de dez minutos diários. Se ultrapassado esse limite, será considerada como extraia
totalidade do tempo que exceder a jornada nonnal. pois configurado tempo à disposição
do empregador, não importando as alividades desenvolvidas pelo empregado ao longo do
tempo residual (troca de unifonnc, lanche, higiene pessoal, etc).
Sucede, contudo, que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 acrescentou o § 2° ao art. 4°
da CLT, o qual recebeu a seguinte redação:
Art. 4°

i-J
§ 2" Por não se considerar tempo ã disposição do empregador, não será computado como
período extraordinário o que exceder a jornada nonnal, ainda que ultrapasse o limite de
cinco minutos previsto no § 1" do art. 58 desta Consolidação, quando o empregado, por
escolha própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou
más condições climáticas, bem como adentrar ou pennanecer nas dependências da
empresa para exercer atividades particulares, cnUe outras:
I - práticas religiosas;
II - descanso;
111-lazer;
IV - estudo;
V - alimentação;
VI - atividades de relacionamento social;
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VII - higiene pessoal;
Vill - troca de roupa ou uniforme, quando não houver obrigatoriedade de realizar a troca
na empresa." (NR)
Como se percebe, a Lei n" 13.467/2017 passou a dispor que o tempo para higiene
pessoal, alimentação, troca uniforme, etc não se computa na jornada de trabalho, por nao
caracterizar tempo à disposição do empregador.
Registre-se que. no caso. não se reconhece a existência de direito adquirido em
favor do empregado, pois a tese consagrada na Súmula n" 366 do TST não deflui da lei.
tratando-se, na verdade, de construção jurisprudencial. a qual não se qualifica como tonle de
obrigação.
Dessa forma, a diretriz da Súmula n° 366 do TST revela-se em flagrante
descompasso com a nova lei, impondo-se a modificação de seu enunciado.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por
maioria, propõe a revisão da Súmula n" 366 do TST, de modo a que passe a consagrai" o
seguinte entendimento:
CARTÃO DE PONTO. REGISTRO. HORAS EXTRAS. MINlíT©S-Q«E
J V N T E C E D E M E s n C F P r M <\ ,Tnp^Mn^ n r T R A B A L H O (alterada era
decorrência da Lei n" 13.467/2017)
- . , . ,..,-.n, T A partir de 11 de novembro de 2017. data de vigência da Lei n° 13.467/2017, nao
será computado como periodo extraordinário o que exceder à jornada normal,
ainda que ultrapasse o limite de cinco minutos, quando o empregado, por escolha
própria, buscar proteção pessoal, em caso de insegurança nas vias públicas ou mas
condições climáticas, bem como adentrar ou permanecer nas dependências da
empresa para exercer atividades particulares, a exemplo do tempo despendido cm
higiene pessoal, práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação.
atividades de relacionamento social e troca de uniforme, quando nao houver
obrigatoriedade de realizar a mudança na empresa.
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
adotava critério de modulação para aplicar as alterações impostas pela Lei n" 13.467/2017
apenas aos contratos firmados após a sua vigência.
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rrE DALAZEN
Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência
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CpSTA
Ministro membroda_Comi^^odg^risprudôncia
e de Precedeníes""Nonnafivos
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26 - PROJETO DE A L T E R A Ç Ã O DA S Ú M U L A N" 449 DO TRIBUNAL
SUPERIOR D O T R A B A L H O

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do
disposto nos arts. 54, lil, e I5S, do RJTST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 449 do TST.
Fundamentação
A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada
desta Corte às modificações legislativas decorrentes da Lei n" 13.467/2017.
A Súmula n" 449 do TST contempla a seguinte diretriz:
MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE TRABALHO. LET
N° 10.243, DE 19.06.2001. NORMA COLETIVA.
FLEXIBILIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE, (conversão da Orientação Jurispnideiicial n" 372 da SBDI-l)
- R e s . 194/2014, DEJT divulgado cm 21, 22 c 23.05.2014
A partir da vigência da Lei n" 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1" ao art. 58 da
CLT, não mais prevalece cláusula prevista em convenção ou acordo coletivo que elaslcce
0 limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a jornada de trabalho para fins de
apuração das horas extras.
Extrai-se dos precedentes que nortearam a edição da aludida súmula que, após a
vicência da Lei n° 10.243/2001, firmou-se nesta Corte entendimento segundo o qual não é
váHda cláusula nomiativa que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e sucedem a
jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras.
Ocorre, entretanto, que o art. l" da Lei n° 13.467/2017 acrescentou à CLT o art.
611-A, cujo capiií e inciso I assim dispõem:
Art. 61 l-A. A convenção coletiva e o acordo colelivo de trabalho têm prevalência sobre
a lei quando, enlre outros, dispuserem sobre:
1 - pacto quanto à jornada de trabalho, observados os limites constitucionais; (grífos
acrescidos)
Daí se infere a manifesta opção do legislador pela prevalência do negociado cm
detrimento do legislado, podendo os interessados, mediante instrumento normativo, dispor a
respeito da jornada de trabalho, desde que observados os limites constitucionais.
Dessa maneira, se antes, ao interpretar a lei e a Constituição Federal, a
jurisprudência do TST consagrava, na hipótese, a prevalência da lei sobre a norma coletiva,
agora é a própria lei quem confere primazia à negociação coletiva, em situações específicas.
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Em conseqüência, afigura-se-nos que a Lei n" 13.467/2017 suplantou a diretriz da
Súmula n" 449 do TST.
Não se pode perder de vista, contudo, a grande e delicada questão jurídica
concernente ao direito interiempora! ou transitório: a Lei n° 13.467/2017 - com entrada em
vigorem 11.11.2017 - aplica-se aos contratos de trabalho cm curso ou somente aos futuros
contratos?
À luz da Constituição Federal (art. 5", inciso XXXVI), da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro (art. 6") e da jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do
Trabalho, a Lei n" 13.467/2017 aplica-se imediatamente aos contratos cm curso em
11.11.2017, desde que não afete direito adquirido do empregado ou do empregador.
Nessa senda, faz-se necessário modular a Súmula n° 449 do TST, a fim de
preservar as situações consolidadas no penodo anterior às modificações introduzidas pela Lei
n" 13.467/2017.
Conclusão
Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nonnativos. por
maioria, propõe a revisão da Súmula n° 449 do TST mediante a adoção de uma regra de
modulação em face da vigência da Lei n° 13.467/2017, de modo a que passe a consagrar o
seguinte enunciado:
MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM A JORNADA DE
TRABALHO. MLI N" 1 1 ) . 2 0 , DE l'J.«6.200L NORMA COLETIVA.
FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, (alterada e incluído o item II cm
decorrência da Lei n" 13.467/2017)
I - A panir da vigência da Lei n" 10.243, de 19.06.2001, que acrescentou o § 1° ao
art. 58 da CLT, e até 10 de novembro de 2017, é in\'álida cláusula prevista em
convenção ou acordo coletivo que elastece o limite de 5 minutos que antecedem c
sucedem a jornada de trabalho, para Uns de apuração das horas extras.
II - A partir de 11 de novembro de 2017. data de vigência da Lei n" 13.467/2017,
é válida a cláusula nonnativa que elastece o limite de 5 minutos que antecedem e
sucedem a jornada de trabalho para fins de apuração das horas extras, desde que
observados os limites constitucionais.
Precedentes
Item I
ERR 26800-16.2003.5.04.0231 - Min. Carios Alberto Reis de Paula
DJ 26.09.2008 - Decisão unânime
EEDRR 4198QO-92.2003.5.12.Q003 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 12.09.2008 - Decisão unânime
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ERR 68540-61.2001.5.01.0342 - Min. João Batista Brito Pereira
DJ 09.05.2008 - Decisão unânime
ERR 139900-93.2005.5.15.0029 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 02.05.2008 - Decisão unânime
EEDRR 171100-43.2002.5.04.0381 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 29.02.2008 - Decisão unânime
EARR 6123000-47.2002.5.04.0900 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 29.02.2008 - Decisão unânime
ERR 116100-37.2004.5-04.0333 - Min. Carios Alberto Reis de Paula
DJ 07.12.2007 - Decisão unânime
EEDRR 76500-15.2003.5.04.0019 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 07.12.2007 - Decisão unânime
ERR 26600-09.2003.5.04.023 i - Min. Carios Alberio Reis de Paula
DJ 30.11.2007 - Decisão por maioria
ERR 41800-68.2002.5.04.0012 - Min. Maria de Assis Calsing
DJ 09.11.2007 - Decisão unânime
ERR 68400-82.2005.5.03.0131 - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 09.11.2007 - Decisão unânime
EEDRR 144300-77.2004.5.12.0027 - Min. Maria Crisdna Irigoyen Peduzzi
DJ 19.10.2007 - Decisão unânime
EEDRR 55900-72.2003.5.03.0092 - Min. Lelio Bentes Corrêa
DJ 25.05.2007 - Decisão unânime
RR 61900-28.2002.5.04.0373. l''T - Min. João Creste Dalazen
DJ 11.06.2004 - Decisão unânime
RR 110400-34.2002.5.04.0371, 2''T - Min. José Simpliciano Fontes de F.
Fernandes
DJ 15.06.2007 - Decisão por maioria
RR 100200-91.2004.5.04.0372. S^T - Min. Alberto Luiz Brcsciani de Fontan
Pereira
DJ 26.05.2006 - Decisão por maioria
RR 153300-94.2005.5.04.0381 • 4"T - Min. Barros Levenhagen

109
is

Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Superior do Trabalho

DJ 15.06.2007 - Decisão unânime
RR 13200-08.2006-5.04.0332. 5"T - Min. Kátia Magalhães Arruda
DJ 09.05.2008 - Decisão unânime
AIRR 1840-76.2Q06.5.04.0332. 6'T - Min. Mauricio Godinho Delgado
DJ 26.09.2008 - Decisão unânime
RR 142600-87.2004.5-04.0771. 6^7 - Min. Aloysio Corrêa da Veiga
DJ 15.02.2008 - Decisão unânime
RR 108400-87.2005.5.04.0781. 7"T - Min. Guilherme Augusto Caputo Bastos
DJ 29.08.2008 - Decisão unânime
RR 129500-89.2002.5.04.0333, S-T - Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi
DJ 22.02.2008 - Decisão unânime
Vencido o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho Delgado, que
oportunamente juntará voto vencido a respeito da manutenção da tese fixada na Súmula n°
449 do TST, ante a não revogação do § 1 "do art. 58 da CLT pela Lei n° 13.467/2017.
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