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RESUMO    

O presente trabalho tem como escopo o estudo do fenômeno do acúmulo de função, 

seu conceito, suas características e suas consequências. As relações de trabalho 

têm sofrido grandes modificações nos últimos tempos, visando a diminuição do 

custo e do desperdício e o aumento da lucratividade. Essas exigências elaboram 

várias alterações na estrutura de produção da empresa, favorecidas pela 

reengenharia, flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas. Uma das 

vertentes é o enxugamento da mão de obra, com a organização dos trabalhadores 

em equipes (células), através do qual se almeja um trabalhador polivalente, 

atualizado, adaptável, multifuncional, muito mais qualificado e participativo.  Tal 

cenário acarretou, gradativamente, uma eliminação de postos de trabalho, e, 

consequentemente, a acumulação de funções pelos trabalhadores. Através de 

consulta a doutrina e jurisprudência específicas sobre o tema, pode-se, em primeiro 

lugar, conceituar o acúmulo de função (também chamado de dupla função) e, sem 

segundo lugar, observar a existência de duas correntes a seu respeito. A primeira 

corrente, tradicional, nega a existência de qualquer direito ao empregado (baseada, 

principalmente, em uma interpretação ampliativa do § único do art. 456 da CLT). A 

segunda corrente, contemporânea, que se destaca e é adotada pelo presente 

trabalho, interpreta o § único do art. 456 de forma restritiva, através da aplicação de 

diversos princípios (boa-fé objetiva, função social do contrato, força obrigatória do 

contrato, inalterabilidade contratual lesiva, proibição do enriquecimento sem causa, 

etc...), e regras integrativas (principalmente através do art. 8º da CLT), para admitir a 

existência do acúmulo de função e, principalmente, prever, como consequência, um 

direito ao trabalhador, consubstanciado em um plus salarial, de forma remuneratória 

ou compensatória ao trabalho acumulado.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this assignment is the study of the function accumulation 

phenomenon, mainly its concept, characteristics and consequences. Labor relations 

have changed a lot over the past few years, aiming to reduce the cost and waste to 

increase profitability. These requirements elaborated several changes in the structure 

production of the company, favored by reengineering, flexibility and the deregulation 

of labor standards. One way is the downsizing of the workforce with the organization 



 
 

of workers into teams (cells), through which it aims to obtains a multitask worker, 

updated, adaptable, multifunctional, more qualified and willing to participate. This 

scenario resulted, gradually, in cutbacks and hence the accumulation of functions by 

employees. By consulting the specific doctrine and jurisprudence on the subject, it 

can be, in first place to conceptualize the accumulation function (dual function), and 

in second place to observe the existence of two streams of it. The first one is 

traditional that denies the existence of any rights of the employee (based primarily on 

an extending interpretation of the Article 456, paragraph unique, Labor Code). The 

second one is  contemporary that highlighted and adopted by this study, interprets 

narrowly the article mentioned above by applying several principles (good faith, the 

social function of the contract, binding contract, contract affecting inviolability, 

prohibition of unjust enrichment, etc....), and integrative rules (primarily through 

Article 8, Labor Code), to admit the existence of the accumulation function and 

specially to predict  as a result  for the right of workers, embodied in a bonus as a 

compensatory way for the dual function. 
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INTRODUÇÃO 

 

O contrato de trabalho, como contrato sinalagmático, tem como 

consequência duas obrigações fundamentais entre empregado e empregador: ao 

primeiro compete prestar o trabalho ao qual se ofereceu e ao segundo efetuar o 

pagamento de uma contraprestação a este trabalho prestado, na forma de salário. 

Sendo um negócio jurídico bilateral, exige-se, dentre outros requisitos, que o 

contrato de trabalho tenha consentimento das partes, entendendo-se consentimento 

no sentido de declaração de vontade de cada parte, de forma a resultar na 

integração das duas vontades. 

Pois bem, em um contrato de emprego deve ser acordado entre as partes, 

portanto, qual o trabalho a ser prestado e a qual a contraprestação devida pelo 

empregador, proporcional à natureza, quantidade e qualidade daquele serviço a ser 

prestado. 

Em relação ao salário, tenha-se presente o seu caráter de proporcionalidade 

com a natureza da prestação, de forma que a contraprestação deve ser fixada 

proporcionalmente à natureza, à quantidade e à qualidade do serviço prestado.  

Neste sentido, são exemplos dessa característica o salário normativo, criado 

como uma forma de proporcionar o salário com a natureza da prestação (Instrução 

nº 1 do C. TST, de 15/10/1982) e o piso salarial, condicionando-o à extensão e à 

complexidade do trabalho (CF, art. 7º). 

  Ocorre, entretanto, que o contrato de trabalho é um contrato de trato 

sucessivo, que se modifica com o passar do tempo. Gomes e Gottschalk1, explicam 

que o caráter sucessivo do contrato de trabalho oferece interesse prático em virtude 

da alteração que o seu conteúdo pode sofrer por causas das supervenientes à sua 

constituição. 

E aqui se encontra a base fática de onde surge o fenômeno tratado neste 

trabalho, que é a modificação, durante o contrato de trabalho, da natureza do 

trabalho prestado, notadamente em relação à função contratada por ocasião do 

início do pacto laboral (alteração qualitativa acumulada do contrato de trabalho). 

Nesse sentido, necessário avaliar quais as consequências das alterações 

ocorridas, especificamente em relação ao acúmulo de função pelo trabalhador 

                                                           
1 GOMES, Orlando e Elson Gottschalk. Curso de Direito do Trabalho – Rio de Janeiro: Forense, 2002, 
16ª Ed., pag. 112 
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(também chamado de dupla função), e se estas alterações implicariam em uma 

modificação da contraprestação devida pelo empregador. 

O fenômeno foi estudado utilizando-se, principalmente, de artigos a respeito 

do tema e pesquisa jurisprudencial, em razão da inexistência de doutrina específica 

sobre a matéria. 

Convém analisar, neste passo, o atual o cenário do mercado de trabalho no 

Brasil, que consiste na base fática de aplicação das normas citadas durante a 

monografia, o que foi realizado no Capítulo 1. 

De igual forma, o desenvolvimento de alguns princípios e regras mostra-se 

relevante, o que foi feito no Capítulo 2, na medida em que são eles que norteiam o 

posicionamento adotado ao final deste trabalho. 

Importante salientar que nem todos os princípios e regras foram citados no 

Capítulo 2, mas somente aqueles que merecem atenção especial ao tema escolhido. 

Não se quer, com isto, desprezar os demais princípios, mas simplesmente utilizar 

um novo foco para a análise do acúmulo de função. 

Já no Capítulo 3 citamos as fontes formais autônomas e heterônomas do 

acúmulo de função. 

Para melhor situar o tema, no Capítulo 4, citamos a divergência 

jurisprudencial a respeito do tema escolhido, demonstrando que na mais alta Corte 

trabalhista do país, assim como nos Tribunais Regionais do Trabalho, o assunto está 

longe de ser pacificado. Também foi demonstrado, através de estatística de 

distribuição de ações no TRT de São Paulo, o significativo aumento de reclamações 

trabalhistas envolvendo tal tema. 

No Capítulo 5, foram desenvolvidas as características do acúmulo de 

função, a fim de conceituá-lo e possibilitar, no caso concreto, a sua identificação. No 

mesmo capítulo citamos as interpretações da doutrina e jurisprudência a respeito do 

§ único do art. 456 da CLT, dispositivo legal que é o fundamento mais utilizado pelas 

correntes que simplesmente negam a existência do acúmulo de função ou que não 

atribuem qualquer consequência à ocorrência do fenômeno. 

Após, foram citadas quais podem ser as consequências da ocorrência do 

acúmulo de função (Capítulo 6) e, após, realizada a conclusão a respeito. 

 

 



10 
 

O CENÁRIO ATUAL DO MERCADO DE TRABALHO E O DESAFIO DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO 

 

Cumpre observar, inicialmente, o atual cenário do mercado de trabalho, que 

consiste no substrato fático de toda a análise desenvolvida no presente trabalho. 

Sabemos que o mercado de trabalho - e, consequentemente, as relações 

entre empregado e empregador - muda constantemente, e tem exigido do 

trabalhador grande mudança de pensamento e comportamento, especialmente em 

relação à extensa gama de habilidades exigidas pela empresa. 

A fim de entender tais mudanças, necessário elencar, ainda que de forma 

resumida, as principais alterações ocorridas no último século. 

No início do século XX, duas formas de organização de produção industrial 

provocaram mudanças significativas no ambiente fabril: o taylorismo e o fordismo. 

Esses dois sistemas visavam à racionalização extrema da produção e, 

consequentemente, à maximização da produção e do lucro. 

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915), engenheiro mecânico, desenvolveu 

um conjunto de métodos para a produção industrial que ficou conhecido como 

taylorismo. O sistema desenvolvido por Taylor pregava que o empregado deveria 

exercer sua função/tarefa em um menor tempo possível durante o processo 

produtivo, não sendo necessário o conhecimento a respeito de como se chegava ao 

resultado/produto final. 

Sendo assim, o taylorismo aperfeiçoou o processo de divisão técnica do 

trabalho, sendo que o conhecimento do processo produtivo era concentrado em 

pouquíssimos trabalhadores, geralmente a quem detinha a responsabilidade técnica, 

ou seja, o gerente, que também fiscalizava o tempo destinado a cada etapa da 

produção. Outra característica relevante foi a padronização e a realização de 

atividades simples e repetitivas.  

Henry Ford (1863 – 1947), por sua vez, desenvolveu o sistema de 

organização do trabalho industrial denominado fordismo. A principal característica do 

fordismo ocorreu com a introdução das linhas de montagem, através das quais cada 

um dos operários tinha um posto fixo de trabalho, onde realizava uma tarefa 

específica, enquanto o automóvel (produto fabricado por Ford) se deslocava pelo 

interior da fábrica em uma espécie de esteira. Nesse sistema, quem ditava o ritmo 

de trabalho eram as máquinas. 
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Não há dúvidas que o advento do sistema de trabalho taylorista-fordista, 

complementado posteriormente pela teoria keynesiana, no início do século XX, 

gerou o aperfeiçoamento dos métodos produtivos na grande indústria, através da 

racionalização e divisão do trabalho, gerando, inclusive, a 2ª Revolução Industrial. 

Conforme ensina Christiana D’Arc Damasceno Oliveira2, o sistema produtivo 

tinha como característica a “decomposição das atividades, o trabalho parcelado e 

fragmentado, limitando-se o trabalhador a uma sistemática de tarefas reiteradas, 

cuja junção acarretava o produto final”. 

Os trabalhadores eram semiqualificados, distribuídos ordenadamente em 

seus postos de trabalho, e as operações eram especializadas, mecanizadas, 

divididas e repetitivas. 

O fordismo foi o sistema de produção que mais se desenvolveu no século 

XX, sendo responsável pela produção em massa de mercadorias das mais diversas 

espécies, e perdurou até o início dos anos 70. 

Importante enfatizar outra característica dessa época, relacionada com o 

presente trabalho, que era a existência de grande oferta de emprego, uma época do 

pleno emprego, dos contratos duráveis e por tempo indeterminado. 

Dentre os fatores que geraram uma modificação desse panorama, 

encontrado até meados dos anos 70, podemos destacar a retração do consumo, o 

aumento de custos de produção pelos choques petrolíferos dos anos 70 e a 

mitigação da interferência estatal no resguardo dos direitos sociais (estado mínimo). 

Nesse cenário surge uma nova filosofia orgânica de produção, chamada 

toyotismo, implementada inicialmente no Japão por Taiichi Ohno, que possui como 

característica a diminuição dos postos de trabalho, a automação, a robótica, o 

aumento da tecnologia e uma nova sistemática de sobretrabalho. 

Nas fábricas, com máquinas mais sofisticadas e com a melhoria das 

técnicas gerenciais, o foco passou a ser o de diminuição dos recursos, da mão de 

obra, a obtenção de uma maior produção e excelência nos índices de qualidade. 

A produção passou a ser atrelada à demanda (just in time), também 

chamado de sistema de “estoque zero”, que por consequência prescinde de um 

                                                           
2 OLIVEIRA, Christiana D’Arc Damasceno, O direito do trabalho contemporâneo: a efetividade dos 
direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho – São Paulo: Ltr, 2010,  
p. 28 
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aprimoramento do controle de qualidade, a fim de houvesse um fluxo de peças e 

uma perfeita sincronia com linha de montagem. 

Conforme ensina Christiana D’Arc Damasceno Oliveira, “são incontestes as 

novas sistemáticas de extração de sobretrabalho e novos processos de gestão 

(inclusive gestão por stress, a qual se destina à aceleração da produção3)”. 

Nesse sistema enxuto, comum nos dias atuais, há a utilização de equipes 

polivalentes e versáteis, com inúmeras habilidades em cada nível da organização, 

com a possibilidade de condução e supervisão de várias máquinas e equipamentos 

ao mesmo tempo, visando o aumento da produtividade e economia da mão-de-obra. 

Ao contrário do sistema desenvolvido por Taylor e Ford, em que se separa o 

saber do fazer, o Toyotismo dá ênfase ao trabalho em equipe cooperativa, com o 

aproveitamento da integralidade da capacidade e da experiência de cada um dos 

envolvidos no processo de produção, de aprendizado contínuo (método Kaizen). 

Busca-se desenvolver na mão de obra um sentimento de envolvimento 

emocional com a empresa, na busca de cooperação com os objetivos do capital e da 

produção, como “colaboradores”. Passa a empresa a estimular e a apropriar-se da 

capacidade intelectual da força de trabalho. 

O mecanismo de motivação a um sistema salarial de promoção, aliado ao 

resultado útil do empregado para a empresa, gera também o aumento da produção, 

do ritmo e da concentração desta, com o comprometimento físico e mental dos 

trabalhadores. 

No dizer de Aldacy Rachid Coutinho: 

 

O processo de reengenharia necessitou de um novo “perfil” de 
empregado, deixando de lado o paradigma do empregado 
assujeitado, subordinado e referência da CLT, apenas destinatário do 
poder de comando e direção, para adotar o trabalhador “eficiente”, 
produtivo, criativo, que assume responsabilidades e age 
independentemente do comando do capital, atendendo às demandas 
do mercado, em uma estrutura de organização flexível, em busca do 
consumo. A especialização por decomposição de iguais ou distintas 
atividades torna-se multidimensional, no sentido de que um 
trabalhador passará a desempenhar todas as tarefas de um processo 

                                                           
3 OLIVEIRA, Christiana D’Arc Damasceno, O direito do trabalho contemporâneo: a efetividade dos 
direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho – São Paulo: Ltr, 2010, 
p. 35. 
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ou subprocesso, produzindo um resultado identificado com o sujeito 
e produtivo, adicionador de valor ao capital. 4 

 

Hoje o mercado de trabalho exige que o trabalhador seja multifuncional, 

sendo que quanto mais habilidades o candidato possui, melhores serão as chances 

de emprego. 

  Conforme ensina Selma Suely Baçal de Oliveira: 

 
Nas observações feitas durante a pesquisa, o componente – 
flexibilidade – tem como único objetivo intensificar o uso da 
capacidade de trabalho da mão-de-obra. Tanto é assim que a 
“multitarefa” na supervisão dos equipamentos (um operador para 
duas máquinas, por exemplo) é uma constante. Mas o trabalhador, 
movido pela pressão exercida pela fluidez do mercado de trabalho, 
acha “uma maravilha” ter acesso a várias máquinas, pois isso irá 
valorizar seu currículo em caso de demissão. Assim, embora 
submetido a um ritmo intenso de trabalho, alivia-se com a 
possibilidade de ascensão nos vários níveis de steps no setor 
automatizado . 
As gerências afirmam que há dificuldade de encontrar no mercado, 
esse perfil de trabalhador flexível. Certamente, é por essa razão que, 
segundo o gerente de produção da E2, houve substituição de 
trabalhadores mais velhos por mais novos, pois aqueles “ofereciam 
muita resistência” às novas formas de realização do trabalho. 
Também é nessa conjuntura que a mão-de-obra feminina é 
incorporada com maior intensidade às áreas automatizadas da 
produção. Em busca do tal trabalhador “flexível”, as empresas 
desenvolvem os “programas de qualidade”, com o objetivo de 
envolver os trabalhadores em ações participativas, colaboracionistas 
dos interesses do capital.  
 As empresas promoveram um enxugamento dos setores 
automatizados. Boa parcela de trabalhadores foi substituída por 
mulheres, normalmente advindas da produção manual; ao mesmo 
tempo, provocou-se um esvaziamento de conteúdos, com a 
simplificação do trabalho. A mão-de-obra feminina é treinada apenas 
para as operações de supervisão dos equipamentos. Os trabalhos de 
manutenção técnica são realizados por técnicos e engenheiros - 
todos homens. Há, sem dúvida, uma associação bastante recorrente 
entre trabalho feminino e postos taylorizados. 
Em resumo: o taylorismo/fordismo com novas adaptações, nas 
empresas do ramo eletroeletrônico da ZFM não está, efetivamente, 
procurando trabalhadores com o perfil mais criativo, com maior 
capacidade de abstração, e efetiva ampliação de sua qualificação. 
Em algumas falas das gerências, faz-se uso livre da expressão 
competência, indicando ausência de preocupação conceitual. O 
termo é utilizado como sinônimo de capacidade de adaptação ao 

                                                           
4 COUTINHO, Aldacy Rachid, Efetividade do direito do trabalho - uma mirada no “homem sem 
gravidade”. Disponível em: 
<http://www.trt3.jus.br/escola/download/revista/rev_75/Aldacy_Coutinho.pdf> acesso em: 13 set. 2013   
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posto de trabalho, o que dista da concepção conjuntural que 
normalmente tem na literatura especializada. 5 

 

Luís Paulo Bresciani, ao tratar da flexibilidade do trabalhador, destaca: 

 

Dentre eles, o trabalho sem contrato registrado, o crescimento de 
formas de contratação atípicas (por tempo determinado, tempo 
parcial), as políticas salariais no contexto inflacionário, elevadas 
taxas de rotatividade, liberdade empresarial para demissão, 
possibilidade de recurso quase compulsório a horas extras e férias 
coletivas, atribuições profissionais indefinidas e parâmetros do 
processo de trabalho não regulamentados (tempos, volumes, etc.), 
mobilidade dos trabalhadores a critério das empresas e capacidade 
de promover trabalho polivalente, seja “naturalmente” (quebragalho, 
jeitinho), seja de modo “incitado” (pressão do desemprego, 
perspectiva de avanço profissional). 6 

 

O modelo toyotista, baseado na reorganização produtiva, cujo discurso é 

produzir mais com trabalhadores organizados em equipes (células) e com menor 

custo e desperdício, requer um trabalhador polivalente, atualizado, adaptável, 

multifuncional, muito mais qualificado e participativo.   

Essas exigências elaboram várias alterações na estrutura de produção da 

empresa, favorecidas pela reengenharia, flexibilização e desregulamentação das 

normas trabalhistas. 

A eliminação de postos de trabalho em virtude da qualificação exigida do 

trabalhador também decorre desse modelo de sistema produtivo, muito embora 

também tenha ocorrido o surgimento de novas funções. 

A concepção de células produtivas, organizadas em times de trabalho (team 

works), faz com que os próprios trabalhadores se fiscalizem, diminuam o tempo de 

trabalho. Não se pode esquecer, também, de outras características, tais como a 

fragmentação do sistema produtivo (terceirização, contratos de facção, fornecimento 

etc..), a precarização do emprego e a própria ruptura com os sindicatos. 

                                                           
5OLIVEIRA, Selma Suely Baçal de, AS MUTAÇÕES NO PROCESSO PRODUTIVO DA INDÚSTRIA 
ELETROELETRÔNICA E A QUALIFICAÇÃO DOS TRABALHADORES. Disponível em 
<www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos/selmasuelybacaldeoliveira.rtf > Acesso em: 13 set. 2013 
6 BRESCIANI, Luís Paulo. FLEXIBILIDADE E REESTRUTURAÇÃO: o trabalho na encruzilhada. 
Disponível em http://www.seade.gov.br/produtos/spp/v11n01/v11n01_10.pdf Acesso em 13 set. 2013. 
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Ricardo Antunes7 comenta que este processo “tem como finalidade 

verdadeira a intensificação das condições de exploração da força de trabalho”. Aduz 

ainda que: 

 

...se no passado uma empresa tinha destaque no mercado pelo 
número de empregados que mantinha em sua estrutura, na 
atualidade o paradoxo é o inverso: a empresa é valorizada por 
ser enxuta e obter, ainda assim, as expensas de quem nela 
trabalha, maior produtividade e lucratividade. 
 

Porém, como destaca Oliveira8 (2010, p. 42), persistem inúmeros aspectos 

tayloristas-fordistas internalizados em tais modelos, como também coexistem 

empresas toyotistas com tayloristas, fordistas e outras ainda que se revestem de 

caracteres pré-capitalistas, interferindo todos estes aspectos no quadro atual das 

relações de trabalho e emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 ANTUNES, Ricardo. Os sentidos do trabalho: ensaio sobre a afirmação e a negação do trabalho. 
São Paulo: Boitempo, 2006, p. 53 
8 OLIVEIRA, Christiana D’Arc Damasceno, O direito do trabalho contemporâneo: a efetividade dos 
direitos fundamentais e dignidade da pessoa humana no mundo do trabalho – São Paulo: Ltr, 2010, 
p. 42. 
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PRINCÍPIOS 

 

2.1 Diálogos das fontes e o artigo 8º da CLT  

 

O intuito do presente trabalho é também trazer para o debate acerca do 

estudo do fenômeno do acúmulo de função nuances interpretativas ainda pouco 

utilizadas, principalmente pela jurisprudência a respeito da matéria, que ainda limita-

se a utilizar o § único do art. 456 da CLT9 para negar a existência de qualquer direito 

ao trabalhador. 

Nesse sentido, necessário citar a Teoria do Diálogo das Fontes, tese 

desenvolvida por Erick Jayme, professor da Universidade de Heidelberg, Alemanha, 

através da qual se entende que dois sistemas não se excluem, e sim se 

complementam.  

Nas palavras de Cláudia Lima Marques: 

 

Segundo Erick Jayme, as características da cultura pós-moderna no 
direito seriam o pluralismo, a comunicação, a narração, e o que 
Jayme denomina de “le retour dos sentiments”, sendo o Leitmotiv da 
pos-modernidade a valorização dos direitos humanos. Para Jayme, o 
direito como parte da cultura dos povos muda com a crise da pós-
modernidade. O pluralismo manifesta-se na multiplicidade de fontes 
legislativas a regular o mesmo fato, com a descodificação ou a 
implosão dos sistemas genéricos normativos (‘Zersplieterung’), 
manifesta-se no pluralismo de sujeitos a proteger, por vezes difusos, 
como o grupo de consumidores ou os que se beneficiam da proteção 
do meio ambiente, na pluralidade de agentes ativos de uma mesma 
relação, como os fornecedores que se organizam em cadeia e em 
relações extremamente despersonalizadas. Pluralismo também na 
filosofia aceita atualmente, onde o diálogo é que legitima o consenso, 
onde os valores e princípios têm sempre uma dupla função, o ‘double 
coding’, e onde os valores são muitas vezes antinômicos. Pluralismo 
nos direitos assegurados, nos direitos à diferença e ao tratamento 
diferenciado aos privilégios dos ‘espaços de excelência’. 10 
 

O Código Civil, por exemplo, elenca uma séria de princípios e regras que 

podem e devem ser ponderados com aqueles próprios do Direito do Trabalho, em 

                                                           
9 Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que 
o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. 
10 MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIM, Antonio Herman e MIRAGEM, Bruno. Comentários ao 
Código de Defesa do Consumidor: Introdução. São Paulo, RT, 2004, pag. 24; 
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razão da coerência sistemática eventualmente verificada, da complementaridade, da 

subsidiariedade e de influências recíprocas sistemáticas. 

Nesse ponto, o artigo 8º da CLT11 merece nova leitura, em razão do diálogo 

das fontes, pois o Código Civil, assim como outras disposições legislativas, não são 

meras fontes subsidiárias do Direito do Trabalho, podendo até terem aplicação direta 

e primária, tais como ocorre nos casos envolvendo a responsabilidade civil do 

empregador, o abuso do direito no contrato de trabalho, os contratos de prestação 

de serviço e empreitada, conforme ensina Flávio Tartuce no artigo “Diálogos entre o 

direito civil e o direito do trabalho. 12 

 

2.2 Princípio da função social do contrato 

 

Conforme ensina Tartuce, “a função social dos contratos é um princípio 

contratual, de ordem pública, pelo qual o contrato deve ser, necessariamente, 

visualizado e interpretado de acordo com o contexto da sociedade”.13 

O princípio está previsto, principalmente, nos artigos 421 14 e 2.035, 

parágrafo único, do Código Civil15. 

Podemos citar, também, a Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do 

Consumidor), especialmente os artigos 39 e 51, que preveem, respectivamente, as 

práticas e cláusulas contratuais abusivas, que podem gerar a modificação ou mesmo 

a invalidade do acordado entre as partes.  

Não se pode esquecer, também, o artigo 47 do mesmo código (interpretação 

contratual mais benéfica ao consumidor), o artigo 46 (não vinculação de cláusulas 

incompreensíveis, ininteligíveis ou desconhecidas por parte do consumidor 

vulnerável). 

                                                           
11 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros 
princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com 
os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe 
ou particular prevaleça sobre o interesse público. 
12 TARTUCE, Flávio e CASTILHO, Ricardo. Direito Civil. Direito Patrimonial. Direito existencial. 
Estudos em homenagem à professora Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka. São Paulo: 
Método, 2006, p. 30). 
13 TARTUCE, Flávio. Função Social dos Contratos. Do Código de Defesa do Consumidor ao Novo 
Código Civil de 2002, p. 415; 
14 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato 
15 Parágrafo único. Nenhuma convenção prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, tais 
como os estabelecidos por este Código para assegurar a função social da propriedade e dos 
contratos 
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Em relação à eficácia (interna ou intrínseca) de tal princípio, ensina 

TARTUCE que ela pode ser percebida: a) pela mitigação da forma obrigatória do 

contrato; b) pela proteção da parte vulnerável da relação contratual, caso dos 

consumidores aderentes; c) pela vedação da onerosidade excessiva; d) pela 

tendência de conservação contratual, mantendo a autonomia privada; e) pela 

proteção de direitos individuais relativos à dignidade humana; f) pela nulidade de 

cláusulas contratuais abusivas e violadoras da função social.16 

Como poderemos observar no decorrer do presente trabalho, a cumulação 

(ou acumulação) de função acaba por apresentar características que afrontam o 

princípio da função social do contrato, na medida em que altera significativamente o 

acordado inicialmente pelas partes contraentes, gera ao trabalhador uma 

onerosidade excessiva, podendo, inclusive, caracterizar uma afronta a direitos 

individuais relativos à dignidade humana, e pode ter, como consequência, a nulidade 

da alteração contratual que deu causa à acumulação, ainda que não formalizada, 

como é de praxe nos contratos de trabalho. 

Em relação à tendência de conservação contratual, mantendo a autonomia 

privada, citada por TARTUCE, nada mais correto ao nos referirmos ao Direito do 

Trabalho, pois somente a nulidade da alteração é declarada, mantendo válido o 

contrato de trabalho. 

Nesse sentido, o princípio da conservação contratual é anexo à função 

social dos contratos, conforme se observa pela análise do Enunciado 22 CJF/STJ.17 

Por exemplo, seria nula uma cláusula contratual atribuindo ao empregado a 

obrigação de exercer qualquer função existente na empregadora, inclusive 

acumulando-as, sem qualquer retribuição por parte da empresa. Uma cláusula deste 

tipo estaria a infringir o princípio citado, além de dispositivos legais da CLT, tais 

como o artigo 46818, podendo, inclusive, ser causa de rescisão indireta do contrato 

de trabalho, por iniciativa do empregado. 

                                                           
16 TARTUCE, Flávio, D. Civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie; 8ª Ed. – Rio de 
Janeiro : Forense – São Paulo : Método, 2013, p. 71 
17  Art. 421: a função social do contrato, prevista no art. 421 do novo Código Civil, constitui cláusula 
geral que reforça o princípio de conservação do contrato, assegurando trocas úteis e justas), o que 
deve ser registrado nesse momento, pois não será desenvolvido em tópico próprio, e sim analisado 
no presente capítulo. 
18 “Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições 
por mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos 
ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia.” 
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Conforme se verá no transcorrer desse trabalho, a equivocada posição 

negativista, linha interpretativa que nega a existência do acúmulo de função, ou que 

admitindo-o, nega-lhe qualquer resultado prático, baseia-se no § único do art. 456 da 

CLT. Tal posição, ao considerar que o empregado, ao ser contratado, obriga-se a 

todo e qualquer serviço, atenta veementemente contra a função social do contrato.  

Ainda de acordo com TARTUCE, os contratos devem ser interpretados de 

acordo com o meio social onde estão inseridos, não trazendo onerosidade excessiva 

às partes contratantes, garantindo que a igualdade entre elas seja respeitada, 

mantendo a justiça e equilibrando a relação onde houver a preponderância da 

situação de um dos contratantes sobre a do outro.  

A posição alinha-se perfeitamente com o substrato fático encontrado nas 

relações trabalhistas, através do qual o Juiz, na falta de disposição legal ou 

contratual, poderá decidir de acordo com os usos e costumes (art. 8º da CLT), 

reequilibrando a posição entre empregado e empregador. 

Através da função social do contrato, permite-se valorizar a equidade, a 

razoabilidade, o bom-senso, ao mesmo tempo afasta-se o enriquecimento sem 

causa, ato unilateral vedado expressamente pela própria codificação, nos seus 

artigos 884 e 886, conforme se verá no decorrer do presente trabalho. 

Por esse caminho, a função social dos contratos visa à proteção da parte 

vulnerável da relação contratual”, que é exatamente o empregado.19  

Nesse sentido, a função social do contrato é um limite para a liberdade 

contratual, um limite ao jus variandi do empregador, na medida que afasta a 

possibilidade deste de atribuir ao empregado, de forma unilateral, uma segunda 

função, sem que haja uma efetiva compensação salarial, e que essa compensação 

salarial seja equitativa, ou seja, na medida e extensão das novas atribuições 

assumidas pelo trabalhador. 

 

2.3 Princípio da boa-fé objetiva 

 

Conforme ensina Álvaro Villaça Azevedo, ao comentar o artigo 422 do 

Código Civil, aponta que: 

                                                           
19 TARTUCE, Flávio, D. Civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie; 8ª Ed. – Rio de 
Janeiro : Forense – São Paulo : Método, 2013, p. 60) 
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...aí está resguardado o princípio da boa-fé objetiva, ou seja, a que 
implica o dever das partes desde as tratativas iniciais, na formação, 
na execução e na extinção do contrato, bem como, após esta, de agir 
com boa-fé, sem o intuito de prejudicar ou obter vantagens 
indevidas.20  
 

De acordo com Sady (2003, p. 43)21 “a boa-fé como conduta, ou boa-fé 

objetiva, consiste em cumprir escrupulosa e rigorosamente as condições estatuídas 

no que foi contratado, com o integral atendimento às obrigações reciprocamente 

assumidas”  

O mesmo autor também menciona que a boa-fé age também como 

condicionante econômico, no sentido que o contrato deve ser economicamente 

equilibrado, não favorecendo de forma desmedida a uma das partes. 

Sady, em 2003, já dizia, antevendo a problemática atual, que muito embora 

a maioria destes conceitos fundamentais já fossem considerados lana caprina nos 

pretórios trabalhistas, a positivação do princípio é sempre um avanço no sentido de 

aprofundar as garantias. De acordo com esse entendimento, a grande novidade 

estaria exatamente no aspecto de vislumbrar o equilíbrio econômico do contrato 

como um dos pilares da eticidade. E, adiante, arremata, antevendo o considerável 

aumento de ações ajuizadas envolvendo o tema abordado no presente trabalho: 

“abre-se um novo portal e através de seus umbrais vamos receber, com certeza, 

toda uma pletora de novas pretensões de tutelas de direitos”. 

Sem dúvida, um dos principais fundamentos das ações envolvendo o 

acúmulo de funções é o princípio da boa-fé objetiva, consagrada no artigo 422 do 

Código Civil de 200222, e sua positivação ajudou a abrir caminho para o aumento de 

casos envolvendo esse tipo de pretensão, conforme pode se ver no item 4.2 do 

presente trabalho. 

Tartuce23 (2013, p. 93) lembra, o que é relevante para o presente estudo, 

que uma das funções da boa-fé objetiva é a função de interpretação do negócio 

                                                           
20 AZEVEDO, Álvaro Villaça, “O novo Código Civil brasileiro: tramitação, função social do contrato; 
boa-fé objetiva; teoria da imprevisão e, em especial, onerosidade excessiva (laesio enormis)”, in Ltr 
67-04, p. 396. 
21 SADY, José João, A boa-fé objetiva no novo Código Civil e seus reflexos nas relações jurídicas 
trabalhistas, in Revista do Advogado, nº 70, julho/2003 
22 Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua 
execução, os princípios de probidade e boa-fé. 
23 TARTUCE, Flávio, D. Civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie; 8ª Ed. – Rio de 
Janeiro : Forense – São Paulo : Método, 2013, p. 93) 
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jurídico (art. 113 do Código Civil24), Tal função determina que os negócios jurídicos 

devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da sua celebração. 

A respeito dos usos do lugar da celebração do contrato, não podemos 

esquecer o previsto no art. 8º da CLT. 

Outra função é a denominada função de controle, conforme artigo 187 do 

Código Civil25, segundo o qual aquele que contraria a boa-fé objetiva comete abuso 

de direito. 

Bom é dizer, dessa forma, que ao restar configurado, no caso concreto, o 

acúmulo de função, poder-se-ia dizer, também, que o empregador agiu com abuso 

de direito. 

Uma terceira e última função seria a de integração do contrato, conforme 

prevê o art. 422 do Código Civil, no sentido que as partes, necessariamente, devem 

manter, em todas as fases contratuais, sua conduta de probidade e lealdade. Não 

seria equivocado, então, afirmar que, sendo verificado, no caso concreto, o acúmulo 

de funções, estaria o empregador agindo de forma ímproba e desleal. 

Baseado em estudos do direito comparado, Tartuce (2013, p. 93)26 cita os 

conceitos correlatos à boa-fé objetiva, também em razão de sua função integrativa, 

baseados, principalmente, nas obras do jurista português António Manuel da Rocha 

e Menezes Cordeiro (“Da boa-fé no direito civil. Coimbra: Almedina, 2001) e nos 

estudos realizados por Vera Maria Jacob de Fradera, professora da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul, que trazem contribuições com o presente trabalho. 

Tais conceitos, oriundos do princípio da boa-fé objetiva, são utilizados como 

função integrativa e trazem deveres implícitos às partes de uma relação jurídica. São 

eles: 

 

a) Supresssio: perda de um direito pelo seu não exercício no tempo; 

                                                                                                                                                                                     
 
24 Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de 
sua celebração. 
25 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
26 TARTUCE, Flávio, D. Civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie; 8ª Ed. – Rio de 
Janeiro : Forense – São Paulo : Método, 2013, p. 104) 
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b) Surrectio: surgimento de um direito diante de práticas, usos e costumes (art. 

33 do Código Civil27); 

c) Tu quoque: diante da boa-fé objetiva, não faça contra o outro o que você não 

faria contra si mesmo (regra de ouro); 

d) Exceptio doli: defesa contra o dolo alheio, caso da exceção de contrato não 

cumprido (art. 476 do Código Civil28); 

e) Venire contra factum proprium: não caia em contradição por conduta. 

Vedação do comportamento contraditório (teoria dos atos próprios); 

f) Duty to mitigate the loss: dever do credor de mitigar o prejuízo, a própria 

perda (enunciado 169 CJF). Arts. 76929 e 77130 do Código Civil (contrato de 

seguro). 

 

O conceito de tu quoque poderia, certamente, ser aplicado no Direito do 

Trabalho, pois da mesma maneira que ele determina ao empregado o exercício de 

uma nova função, de forma acumulada àquela contratada no início do contrato, não 

deseja ele, por exemplo, ter um desequilíbrio em um contrato comercial, onde 

estivesse em desvantagem, sem que haja, necessariamente, uma contraprestação 

equitativa. 

O conceito de exceptio doli poderia, também, ser aplicado no Direito do 

Trabalho, pois o acúmulo de função confere ao empregado o direito de rescindir o 

contrato por culpa grave do empregador, de acordo com o art. 483, “a” e “d”31 da 

CLT. 

                                                           
27 Art. 33. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente, fará seus 
todos os frutos e rendimentos dos bens que a este couberem; os outros sucessores, porém, deverão 
capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no art. 29, de acordo com o 
representante do Ministério Público, e prestar anualmente contas ao juiz competente.Parágrafo único. 
Se o ausente aparecer, e ficar provado que a ausência foi voluntária e injustificada, perderá ele, em 
favor do sucessor, sua parte nos frutos e rendimentos. 
 
28 Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, 
pode exigir o implemento da do outro. 
29 Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que saiba, todo incidente 
suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se 
provar que silenciou de má-fé. 
30 Art. 771. Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao 
segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as conseqüências. 
Parágrafo único. Correm à conta do segurador, até o limite fixado no contrato, as despesas de 
salvamento conseqüente ao sinistro. 
31 Art. 483 - O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização 
quando: 
a) forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes, 
ou alheios ao contrato; 
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Deve ser lembrado, também, que a afronta ao princípio da boa-fé objetiva 

culmina com a responsabilidade independentemente de culpa, uma vez que o art. 

18732 do Código Civil adotou a o critério objetivo-finalístico, conforme Enunciado 3733 

do CJF/STJ, aprovado na I Jornada de Direito Civil. 

Vale citar, também, o Enunciado 2434 do CJF/STJ, também nesse sentido. 

Ora, se a afronta ao princípio da boa-fé culmina com a responsabilidade 

objetiva independentemente de culpa, e o acúmulo de função representa uma 

afronta ao princípio da boa-fé objetiva, conclui-se que o empregador pode, neste tipo 

de situação, responder de forma objetiva, pelos danos e prejuízos causados ao 

empregado. 

 

2.4 Princípio da força obrigatória do contrato (pac ta sunt servanda) 

 

Conforme ensina Orlando Gomes35: 

 

o princípio da força obrigatória consubstancia-se na regra de que o 
contrato é lei entre as partes. Celebrado que seja, com observância 
de todos os pressupostos e requisitos necessários à sua validade, 
deve ser executado pelas partes como se suas cláusulas fossem 
preceitos legais imperativos. O contrato obriga os contratantes, 
sejam quais forem as circunstâncias em que tenha de ser cumprido. 
Estipulado validamente o seu conteúdo, vale dizer, definidos os 
direitos e obrigações de cada parte, as respectivas cláusulas têm, 
para os contratantes, força obrigatória. 

 

Muito embora não haja previsão expressa no atual Código Civil, os artigos 

38936 a 39137 tratam do cumprimento obrigacional e das consequências advindas do 

                                                                                                                                                                                     
d) não cumprir o empregador as obrigações do contrato; 
32 Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes. 
33  “37 – Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa e 
fundamenta-se somente no critério objetivo-finalístico” 
34 24 - Art. 422: em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a 
violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente de culpa. 
 
35 GOMES, Orlando. Contratos, 17ª Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 36 
36 Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e 
atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de 
advogado. 
37 Art. 391. Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor. 
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inadimplemento, não havendo qualquer dúvida da existência desse princípio no 

ordenamento jurídico pátrio. 

Ensina Maria Helena Diniz a respeito do contrato e a vontade das partes: 

 

Deveras, a essência do negócio jurídico é a auto-regulamentação 
dos interesses particulares, reconhecida pela ordem jurídica, que lhe 
dá força criativa. Num contrato, as partes contratantes acordam que 
se devem conduzir de determinado modo, uma em face da outra, 
combinando seus interesses, constituindo, modificando ou 
extinguindo obrigações. 
(...) 
Seu fundamento é a vontade humana, desde que atue conforme a 
ordem jurídica. 
(...) 
Portanto, o contrato, como negócio jurídico que é, é um fato criador 
de direito, ou melhor, de norma jurídica individual, pois as partes 
contratantes acordam que se devem conduzir de determinada 
maneira, uma em face da outra.38 

 

Tal princípio, outrora previsto como regra geral, foi mitigado ou mesmo 

relativizado com o passar dos tempos, e hoje não possui a mesma efetividade que 

exercia no passado, pois dentro da nova realidade do direito privado contemporâneo 

a função social do contrato é o princípio que impera. 

Alguns doutrinadores, inclusive, chegam a afirmar que o princípio foi extinto 

pela codificação atual, porém os mais conservadores quase que de forma unânime 

concordam que o princípio da força obrigatória do contrato tende a desaparecer, 

talvez sendo substituído pelo princípio da conservação do contrato ou da boa-fé 

objetiva. 

Notadamente no Direito do Trabalho, há limitação expressa na legislação, 

cujo artigo 444 da CLT39 dispõe que a vontade das partes é limitada pelas 

disposições de proteção ao trabalho e normas coletivas. 

De qualquer forma, é inegável que cabe ao empregador respeitar a função 

contratada inicialmente, abstendo-se de determinar ao empregado o exercício de 

outras tarefas ou funções, sem que haja, primeiramente, a concordância do 

empregado e que, em segundo lugar, seja estabelecida uma contraprestação 

equitativa da extensão desse acúmulo. 
                                                           
38 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: Teoria das obrigações contratuais e 
extracontratuais, p. 21. 
39 Art. 444 - As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes 
interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos 
coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. 
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2.5 Princípio da inalterabilidade contratual lesiva  

 

Tal princípio é uma diretriz especial do Direito do Trabalho, conforme bem 

salienta Maurício Godinho Delgado40. 

No Direito do Trabalho, tendo em vista suas próprias características e o 

princípio protetor que norteia as relações entre empregado e empregador, em 

matéria contratual, as partes não podem unilateralmente alterar as cláusulas 

contratuais e as alterações bilatérias somente terão validade se não acarretarem 

prejuízo ao empregado. 

Essa é a norma contida no artigo 468 da CLT41, através do qual o legislador 

demonstrou fidelidade à regra de pacta sunt servanda, mas sem deixar de levar em 

consideração o fato de que o contrato tende à alteração pela sua própria natureza, 

consistindo, no dizer de Pedro Paulo Teixeira Manus42, em “uma relação que se 

cristaliza quanto à vinculação entre as partes, mas que traz no seu bojo sempre o 

caráter de alterabilidade”. 

De acordo com a classificação adotada por Maurício Godinho Delgado43, as 

alterações podem ser classificadas como subjetivas e objetivas. As primeiras são 

aquelas que atingem os sujeitos contratuais, substituindo-os ao longo do desenrolar 

do contato, enquanto que estas são aquelas que abrangem cláusulas contratuais ou 

circunstâncias envolventes à efetiva execução do contrato, alterando o seu 

conteúdo. 

Segundo o autor, as alterações contratuais objetivas classificam-se, segundo 

o objeto, em: 

a) qualitativas: dizem respeito à natureza das prestações, ou seja, que 

envolvem o próprio caráter da prestação ou situação contratual enfocada, 

tais como alterações de função, tipo de trabalho, etc... 

                                                           
40 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1003 
41 Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
42 MANUS, Pedro Paulo Teixeira. Direito do Trabalho – 11ª ed. – São Paulo, Atlas, 2007, p. 117 
43 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1012/1013 
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b) quantitativas: dizem respeito ao montante das prestações, que 

envolvem a expressão numérica tradutora da extensão da prestação 

enfocada, tais como a intensidade do trabalho, jornada, salário, etc... 

c) circunstanciais: dizem respeito à situação ambiental ou organizativa 

referente às prestações contratuais, tais como o local de trabalho, a forma 

de contraprestação salarial, etc... 

Conforme poderá ser verificado adiante, o fenômeno abordado pode ser 

classificado como uma alteração objetiva qualitativa do contrato de trabalho, através 

do qual há a assunção, pelo empregado, de uma nova função. 

Importante citar a relação do referido princípio com o jus variandi 

empresarial, consistindo o primeiro como um limite ao poder diretivo do empregador. 

Nesse sentido ensina Godinho44, que eventual a contradição entre princípios é 

somente aparente, e que deve ser compatibilizada através da seguinte fórmula: em 

primeiro lugar, na qualidade de princípio motor e norma geral, a regra da 

inviabilidade de alterações contratuais lesivas ao empregado, socorrida tal regra 

pelo direito de resistência obreira às modificações ilícitas do contrato empregatício. 

A determinação do exercício de uma nova função, de forma concomitante 

com a já exercida, sem a anuência do trabalhador e sem qualquer contraprestação 

equitativa, mostra-se ilegal, na medida que caracteriza uma alteração do contarto de 

trabalho lesiva ao empregado. 

 

2.6 Da proibição do enriquecimento ilícito 

 

A legislação pátria veda o enriquecimento sem causa, conforme se observa 

do artigo 884 do Código Civil45. 

Nesse sentido, Celso Antonio Bandeira de Melo conceitua o enriquecimento 

sem causa como: 

...o incremento do patrimônio de alguém, em detrimento do 
patrimônio de outrem, sem que, para supeditar tal evento, exista uma 
causa juridicamente idônea. É perfeitamente assente que sua 
proscrição constitui-se em um princípio geral do direito.46 

                                                           
44 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1009 
45  “Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o 
indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.” 
46Melo, Celso Antonio Bandeira, in “O Princípio do Enriquecimento sem Causa em Direito 
Administrativo”, RDA, vol. 210, out-dez/1997, página 28. 
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Cléber Alves Bastazine (2001)47, ao tratar do acúmulo e do desvio de 

função, entende que o empregador, ao exigir o cumprimento de função estranha ao 

contrato de trabalho (no caso de desvio) ou a realização de atividades além do 

contratado (acúmulo), sem que exista uma justa compensação salarial, exorbita o 

seu poder diretivo e culmina também com o enriquecimento ilícito. 

Entende o autor:  

 

“a situação se modifica completamente, no exato momento em que as alterações 
excedem o poder diretivo e estabeleçam obrigações alheias ao pactuado em 
flagrante abuso de direito como disposto nos arts. 186 e 187 do Código Civil”. 
 
 
Conforme Dallegrave48, não há como negar a caracterização de 

locupletamento nos casos em que a empresa impõe ao empregado contratato para 

determinada função o cumprimento cumulativo ou de outras atividades de maior 

complexidade sem a justa compensação salarial. 

O desvio funcional ou o acúmulo de função, ao caracterizar um dano 

material sofrido pelo empregado, configura ato ilícito do empregador e impõe a 

indenização pela responsabilidade civil do agente. O Código Civil estabelece no 

artigo 92749, a obrigação de reparar o dano. 

Nesse sentido Dellegrave Neto:  

 

Observa-se, nesta hipótese, a presença dos três elementos da 
responsabilidade civil: o dano material (exercício de função mais 
qualificada sem compensação salarial), o ato ilícito (abuso do jus 
variandi) e o nexo causal (dano decorrente do ato ilícito patronal). 
 

A ementa abaixo trata do tema e é esclarecedora:  

 
DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 
Sempre houve remédio jurídico contra o desvio/acúmulo  de função: o 
princípio que veda o enriquecimento sem causa, reconhecido e 

                                                           
47 Cléber Alves Bastazine, título Responsabilidade Civil do Empregador por Desvio Funcional e 
Acúmulo de Função, In Responsabilidade civil nas relações de trabalho, questões atuais e 
controvertidas, Coordenador: FREITAS JÚNIOR, ANTONIO RODRIGUES DE, BOUCINHAS FILHO, 
JORGE CAVALCANTI E BASTAZINE, CLEBER ALVES Ltr, Ed. 2011, p. 63 
48 Dallegrave Neto, José Affonso, ‘Acúmulo e Desvio Funcional. Há amparo legal para deferir a 
indenização equivalente ao prejuízo?’, Revista da da Associação dos Magistrados da 15ª Região, 
Amatra XV, nº 2, 2009, p. 246. 
49 Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo. 
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existente entre nós, desde o alvorecer do nosso direito; todavia, ainda 
que se entendesse que, antes da entrada em vigor do vigente Código 
Civil, não havia o que, no ordenamento jurídico pátrio, pudesse ser 
invocado para remediar semelhante situação, hodiernamente, o artigo 
884, do aludido Diploma Legal, dá remédio eficaz para resolver o 
problema. Um empregado celebra um contrato de trabalho, por meio do 
qual se obriga a executar determinado serviço, aí toleradas pequenas 
variações, vedadas, por óbvio, as que alterem qualitativamente e/ou se 
desviem, de modo sensível, dos serviços a cuja execução se obrigou o 
trabalhador; em situações quejandas, caracterizado resta o 
enriquecimento sem causa, vedado pelo direito. (TRT 15ª Região, RO 
02027-2003-042-15-05-00-8 – Ac. 3030/2006 – PATR 4ª Turma, Rel. 
Juiz Francisco Alberto da Motta Peixoto Giordani, DJSP 3.2.06, p. 47)50 

 
 

2.7 A revisão contratual no Código Civil e do Consu midor 

 

Contractus qui habent tractum sucessivum et dependentiam de futuro, rebus 

sic stantibus intelligentur, ou seja, um contrato de execução continuada somente 

podem permanecer como está caso as condições verificadas quando de sua 

celebração ainda existirem. 

A revisão contratual está prevista no Código Civil, em seu art. 31751 e 

também no art. 47852. 

Já o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) prevê a revisão em 

seu art. 6º, V53. 

A cláusula “rebus sic stantibus” consagra a teoria da imprevisão, no sentido 

de que caso as condições vigentes no momento da celebração do contrato sejam 

modificadas com o passar do tempo, a sua execução também deve ser alterada, a 

fim de buscar o equilíbrio contratual anteriormente existente. 

Maria Helena Diniz54 leciona que: 

 

                                                           
50 Anexo A 
51 Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da 
prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de 
modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. 
52 Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se 
tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos 
extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da 
sentença que a decretar retroagirão à data da citação. 
53 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as 
tornem excessivamente onerosas; 
54 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro. Teoria geral das obrigações contratuais e 
extracontratuais, 23. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007, v. 3, p. 164 
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...o órgão judicante deverá, para lhe dar ganho de causa, apurar 
rigorosamente a ocorrência dos seguintes requisitos: a) a vigência de 
um contrato comutativo de execução continuada; b) alteração radical 
das condições econômicas no momento da execução do contrato, 
em confronto com as do benefício exagerado para o outro; c) 
onerosidade excessiva para um dos contraentes e benefício 
exagerado para o outro; d) imprevisibilidade e extraordinariedade 
daquela modificação, pois é necessário que as partes, quando 
celebraram o contrato, não possam ter previsto esse evento anormal, 
isto é, que está fora do curso habitual das coisas, pois não se poderá 
admitir a rebus sic stantibus se o risco advindo for normal ao 
contrato. 
 

No que se refere à onerosidade, a jurisprudência caminha no sentido que 

não necessita da prova de que uma das partes recebeu vantagens, bastando que a 

parte prejudicada comprove o prejuízo e o desequilíbrio contratual. 

Nesse sentido o Enunciado 365 CJF/SJT55.  

Conforme bem salientado por TARTUCE56: 

 

”infelizmente poucos casos vêm sendo enquadrados como imprevisíveis por nossos 
tribunais, realidade que se esperava mudar com o advento do Código Civil de 2002. 
Isto porque a jurisprudência nacional sempre considerou o fato imprevisto tendo 
como parâmetro o mercado, o meio que envolve o contrato, não a parte 
contratante. A partir dessa análise, em termos econômicos, na sociedade pós-
moderna globalizada, nada é imprevisto, tudo se tornou previsível....” 

 

E, em complementação: 

 

“Esse tipo de interpretação, na verdade, torna praticamente impossível rever um 
contrato por fato superveniente a partir do Código Civil de 2002, retirando a 
efetividade do princípio da função social dos contratos e da boa-fé objetiva, 
normalmente utilizados como fundamentos para a revisão contratual.”  

 

Também deve ser mitigado o conceito de fato imprevisível e/ou 

extraordinário, valorizando-se o princípio da conservação contratual, que mantém 

relação direta com a função social do contrato, conforme pode ser observado do 

Enunciado 149 do CJF/STJ57. 

                                                           
55 365 – Art. 478. A extrema vantagem do art. 478 deve ser interpretada como elemento acidental da 
alteração de circunstâncias, que comporta a incidência da resolução ou revisão do negócio por 
onerosidade excessiva, independentemente de sua demonstração plena. 
56 TARTUCE, Flávio, D. Civil, v. 3: teoria geral dos contratos e contratos em espécie; 8ª Ed. – Rio de 
Janeiro : Forense – São Paulo : Método, 2013, p. 172 
57  (149 – Art. 157: Em atenção ao princípio da conservação dos contratos, a verificação da lesão 
deverá conduzir, sempre que possível, à revisão judicial do negócio jurídico e não à sua anulação, 
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Ao contrário, o Código de Defesa do Consumidor visa amparar o 

consumidor, parte mais fraca da relação, de forma ainda mais significativa nos 

contratos de adesão, e adotou a revisão por simples onerosidade excessiva, tendo 

por fundamento a teoria da equidade contratual. 

Este entendimento pode ser perfeitamente aplicado ao Direito do Trabalho, 

pois o empregado, parte mais fraca da relação, hipossuficiente, deve ser amparado 

e protegido. 

Luiz Antonio Rizzatto Nunes58 ensina que: 

 

“a garantia de revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes 
que as tornem excessivamente onerosas tem, também, fundamento nos outros 
princípios instituídos no CDC citados no item anterior: boa-fé e equilíbrio (art. 4º, 
III), vulnerabilidade do consumidor (art. 4ºI), que decorre do princípio maior, 
constitucional da isonomia (art. 5º, caput, da CF). Entenda-se, então claramente o 
sentido de revisão trazido pela lei consumerista. Não se trata da cláusula ‘rebus sic 
stantibus’, mas sim de revisão pura, decorrente de fatos posteriores ao pacto, 
independentemente de ter havido ou não a previsão ou a possibilidade de previsão 
dos acontecimentos”. 

 

Maurício Godinho Delgado59 chega a afirmar que a atenuação da fórmula 

rebus sic stantibus (atenuação muito importante no direito civil) tende a ser 

genericamente rejeitada pelo Direito do Trabalho. 

Tal entendimento vai ao encontro da valorização da dignidade da pessoa 

humana, da solidariedade social e igualdade material que devem estar presentes em 

todo e qualquer negócio jurídico. 

 

2.8 Dos dispositivos constitucionais 

 

Não se pode deixar de citar os dispositivos da Constituição Federal que 

podem servir de supedâneo para a análise do fenômeno estudado. 

                                                                                                                                                                                     
sendo dever do magistrado incitar os  contratantes a seguir as regras do art. 157, § 2º, do Código 
Civil de 2002) 
58 NUNES, Luiz Antonio Rizzato. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: 
Saraiva, 2000, p. 118 
59 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1004 
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A Carta Magna possui um conjunto de normas que devem ser avaliadas no 

estudo do acúmulo de função e das consequências dele advindas. 

A Constituição Federal, em seu art. 1º, apresenta os valores sociais do 

trabalho (inciso IV) como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

assim também a dignidade da pessoa humana (inciso III). 

O artigo 7º, caput60, consagra o princípio da promoção da melhoria da 

condição social do trabalhador, através do qual se busca estimular a ampliação dos 

contornos protetivos inerentes ao Direito do Trabalho. 

Ainda o caput do art. 170 expressa a valorização do trabalho humano como 

um dos fundamentos da ordem econômica, com o fim de assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados ainda os 

princípios da função social da propriedade (inciso III) e da busca do pleno emprego 

(inciso VIII), bem como o art. 193 da CF afirma que a ordem social tem como base o 

primado do trabalho e como bem objetivo o bem-estar e a justiça sociais. 

Tais dispositivos devem também servir de base para o estudo do fenômeno 

enfocado, principalmente com vistas a dar eficácia jurídica às normas protetivas do 

trabalhador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua 
condição social: 
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FONTES FORMAIS AUTÔNOMAS E HETERÔNOMAS 

 

Importantíssimo analisar a legislação existente a respeito do acúmulo de 

função (ou dupla função), pois detém natureza de fonte formal heterônoma do 

Direito do Trabalho. 

No dizer de Delgado61 (2008, p. 142) as fontes heterônomas seriam as 

regras cuja produção não se caracteriza pela imediata participação dos destinatários 

principais das mesmas regras jurídicas, geralmente de origem estatal, tais como a 

Constituição, as leis, medidas provisórias, sentença normativa e outros diplomas 

produzidos pelo Estado. 

Também deve ser registrada a importância das normas coletivas 

(Convenção Coletiva de Trabalho e Acordo Coletivo de Trabalho), fontes autônomas 

do Direito do Trabalho, ou seja, regras cuja produção caracteriza-se pela imediata 

participação dos destinatários principais das regras produzidas. 

 

3.1 Radialista (Lei nº 6.615/78) 

 

Muito embora não haja legislação expressa e geral a respeito do acúmulo de 

função, há disposições normativas específicas relacionadas a algumas profissões, 

conforme se verá adiante. 

O Decreto 84.134/79, em seu artigo 1662, que regulamenta o exercício da 

profissão de Radialista (Lei nº 6.615, de 16 de dezembro de 1978), prevê o 

pagamento de adicionais por acúmulo de função. 

Alice Monteiro de Barros63 cita, a título de exemplo, a situação de um 

radialista que trabalha na atividade “produção” no setor de “locução”, exercendo as 

                                                           
61 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008 
62 Art 16. Na hipótese de acumulação de funções dentro de um mesmo Setor em que se desdobram 
as atividades mencionadas no artigo 4º, será assegurado ao Radialista um adicional mínimo de: 
I - 40% (quarenta por cento), pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor 
remunerada, nas emissoras de potência igual ou superior a 10 (dez) quilowatts bem como nas 
empresas discriminadas no parágrafo único do artigo 3º; 
II - 20% (vinte por cento), pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada, 
nas emissoras de potência inferior a 10 (dez) quilowatts e superior a.1 (um) qui lowatt; 
III - 10% (dez por cento), pela função acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada, 
nas emissoras de potência Igual ou Inferior a 1 (um) quilowatt. 
Parágrafo único. Não será permitido, por força de um só contrato de trabalho, o exercício para 
diferentes setores dentre os mencionados no artigo 4º. 
Art 17. Quando o exercício de qualquer função for acumulado com responsabilidade de chefia, o 
Radialista fará jus a um acréscimo de 40% (quarenta por cento) sobre o salário. 
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funções de locutor anunciador, lendo anúncios, hora certa e dando nome de 

músicas. Entende a autora que, se paralelamente a essas funções ele ler noticiários 

(setor de locução), estará acumulando a primeira função com a de locutor 

noticiarista e fará jus ao adicional que será apurado de acordo com a potência da 

emissora. Se a acumulação referir-se a funções de setores diversos, não serão 

devidos os adicionais de acumulação, mas o salário da função do setor diverso (art. 

16 do Decreto 84.134/79). 

Interessante o exemplo, em razão do avanço tecnológico ocorrido após a 

criação da lei, e a interpretação atual dada pelos Tribunais Regionais. 

O TRT da 3ª Região, neste caso, deferiu o acréscimo de 20% sobre o 

operador de áudio, previsto no art. 13 da Lei 6.615/78 e Regulamento 84.134/79, ao 

trabalhador que acumulou essa função com a de operador de microfone, também 

pertencente à Atividade Técnica, do Setor de Tratamento de Registros Sonoros.  

No apelo, a empregadora sustentou o avanço tecnológico ocorrido, e a 

inexistência de microfones para serem operados, como na época em que a Lei foi 

formulada, e que hoje tais equipamentos são simples (de lapela), não se justificando 

duas funções distintas, pois seria o mesmo que contratar um digitador para executar 

a difigação inerente à função de programador de computador. 

O acórdão, no entanto, manteve a decisão de 1º grau, esclarecendo que o 

“Operador de Áudio” opera a mesa de Áudio durante gravações e transmissões, 

respondendo por sua qualidade, enquanto o “Operador de Microfone” cuida da 

transmissão através de microfones dos estúdios ou externas de televisão até as 

mesas controladoras, soba as instruções do Diretor de Imagens ou do Operador de 

Áudio”. O Regional salientou a prova técnica produzida nos autos, que realmente 

constatou o avanço da tecnologia e a desnecessidade do manuseio dos microfones, 

porém restou evidenciado que o trabalhador tinha a responsabilidade de testar os 

microfones antes das gravaçoes, conferindo o seu funcionamento, inclusive os de 

reverva. 

Muito embora o Regional tenha admitido que o uso da tecnologia tenha 

culminado com a diminuição do tempo gasto na realização da tarefa, ressaltou que 

não houve a eliminação da atividade ou da responsabilidade do empregado: “Porém, 

daí, entender que a correta operação dos microfones dispensa o controle e a 

                                                                                                                                                                                     
63 BARROS, Alice Monteiro de, Contratos e Regulamentações Especiais de Trabalho, 4ª Ed., Ltr, 
2010, p. 407/408 
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fiscalização do empregado, é banalizar o ser humano, supervalizando a máquina 

que por ele foi criada” 

De acordo com a decisão citada por Barros: 

 

...necessário que o legislador se preocupe em regulamentar as 
matérias ligadas à informatização em todos os ramos da produção 
impondo aos empresários que, ao colocar aparelhos de computador 
ou outros similares em suas fábricas, em lugar de dispensar 
empregados que se tornariam supérfluios, reduzissem a jronada de 
trabalho dos que já deram os seus sacrifícios que propiciaram o 
acúmulo de riquezes, protegendo o mercado de trabalho e 
propiciando maior tempo de lazer, educação, vida social e cívca, 
além da convivência com os familiares com verdadeiro 
aproveitamento dos inventos em benefício da comunidade. 
 

Tal raciocínio, em última análise, vai ao encontro da idéia exposta neste 

trabalho, de que o downsizing, causado também pela automatização dos processos 

fabris, se traduz em um achatamento da mão-de-obra, acarretando tanto a redução 

significativa do número de trabalhadores quanto a acumulação das funções entre 

eles. 

3.2 Empregados vendedores, viajantes ou pracistas ( Lei nº 3.207/57) 

 

A lei 3.207/57, que regulamenta as atividades dos empregados vendedores, 

viajantes ou pracistas, também traz em seu bojo essa previsão, conforme se 

observa de seu artigo 8º64. 

 

Nesse sentido, a norma determina que ao vendedor que realizar também a 

função de inspeção ou fiscalização deverá a empresa compensá-lo com o 

pagamento de uma retribuição adicional, no percentual de 10% da remuneração 

atribuída. 

3.3 Artistas e técnico em espetáculos de diversões (Lei nº 6.533/78) 

 

Também a Lei nº 6.533, de 24 de maio de 1978, que dispõe sobre a 

regulamentação das profissões de Artistas e de técnico em Espetáculos de 

                                                           
64 “Art 8º Quando fôr prestado serviço de inspeção e fiscalização pelo empregado vendedor, ficará a 
emprêsa vendedora obrigada ao pagamento adicional de 1/10 (um décimo) da remuneração atribuída 
ao mesmo.” 
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Diversões, também prevê, em seu artigo 2265, que o exercício concomitante de 

funções dentro de uma mesma atividade deverá ser compensado com um adicional 

de no mínimo de 40%, aplicável sobre a função melhor remunerada pelo 

empregador. 

O Quadro anexo ao Decreto nº 82.385 de 05 de outubro de 1978, dispõe 

detalhadamente sobre os títulos e descrições das funções em que se desdobram as 

atividades de artistas e técnicos em espetáculos de diversões, possibilitando a 

aplicação do art. 22 da Lei 6.533/78. 

3.4 Legislação municipal 

 

Casagrande66 cita, ainda, lei municipal de Guarulhos (Lei 5.660/200167), que 

proíbe a acumulação de funções de motorista e cobrador68. 

Muito embora a legislação municipal proíba o acúmulo de funções de 

motorista e cobrador, conforme dispõe o art. 1º69 da referida Lei, não prevê, 

diretamente, qualquer dirieto aos trabalhadores, e sim comina uma penalidade às 

empresas concessionárias, conforme prevê em seu artigo 4º70. 

3.5 Legislação estrangeira 

 

 Renato Sabino Carvalho Filho (CARVALHO FILHO, 2013, p. 316), aponta 

que o Código de Trabalho de Portugal (Lei nº 7/2009) regulamenta expressamente a 

                                                           
65 “Art . 22 - Na hipótese de exercício concomitante de funções dentro de uma mesma atividade, será 
assegurado ao profissional um adicional mínimo de 40% (quarenta por cento), pela função 
acumulada, tomando-se por base a função melhor remunerada.” 
Parágrafo único - E vedada a acumulação de mais de duas funções em decorrência do mesmo 
contrato de trabalho. 
66 CASAGRANDE, Vinícius Magalhães, Revista Direito do Trabalho, Ed. Revista dos Tribunais, nº 
127, julho-setembro de 2007, p. 164 
67 Anexo B 
68 “Art. 1º: Fica proibildo nos ônibus de transporte coletivo urbano que circulam nas linhas de 
concessão e-ou permissão do Município, que haja o acúmulo de função por parte do motorista na 
condução do veículo e na cobrança de tarifas.” 
69 Art. 1º Fica proibido nos ônibus de transporte coletivo urbano que circulam nas linhas de concessão 
e/ou permissão do Município, que haja o acúmulo de função por parte do motorista na condução do 
veículo e na cobrança de tarifas. Disponível em < 
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05660lei.pdf>. Acesso em 15 set. 2013 
70 Art. 4º As empresas que mantiverem trabalhadores em dupla função, terão as concessões e/ou 
permissões  
cassadas, ficando a Prefeitura Municipal de Guarulhos autorizada a conceder permissão de 
circulação em caráter  emergencial, não superior a 30 (trinta) dias, para que outra empresa opere as 
linhas até a concessão definitiva. Disponível em < 
http://leis.guarulhos.sp.gov.br/06_prefeitura/leis/leis_download/05660lei.pdf>. Acesso em 15 set. 2013 
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função a ser desempenhada pelo trabalhador, conforme se observa dos artigos 118 

a 120. 

O artigo118º, 271, no seu entender, permite a atribuição de funções e tarefas 

afins ou ligadas, desde que pertençam a um mesmo grupo ou categoria profissional. 

Já o artigo 267 do Código Português72 prevê uma retribuição por exercício 

de funções afins ou funcionalmente ligadas, demonstrando que o fenômeno 

estudado é global. 

3.6 Previsão do Acúmulo de Função (Dupla Função) em  normas coletivas de 
trabalho 

    

Inadequado seria esquecer que não é incomum que normas coletivas de 

trabalho tratem do tema e prevejam uma retribuição salarial para o acúmulo de 

funções. 

Em consulta ao Sistema Mediador, do Ministério do Trabalho e Emprego73, 

encontramos 246 instrumentos coletivos vigentes que preveem retribuição salarial 

para o acúmulo de função, também tratado como “dupla função” nas normas 

coletivas. 

Citamos como exemplos: 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO74 
A empresa se obriga a observar as limitações profissionais dos 
empregados com funções definidas, não atribuindo outras para as 
quais não foram contratados. Caso desempenhe dupla-função terá o 
direito de acréscimo sobre o salário base de no mínimo 10% (dez por 
cento) sobre os valores de cobranças ou vendas efetuados por 

                                                           
71 2 - A actividade contratada, ainda que determinada por remissão para categoria profissional de 
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou regulamento interno de empresa, 
compreende as funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador 
tenha qualificação adequada e que não impliquem desvalorização profissional. 
72 Artigo 267.º  
Retribuição por exercício de funções afins ou funcionalmente ligadas  
1 - O trabalhador que exerça funções a que se refere o n.º 2 do artigo 118.º, ainda que  a título 
acessório, tem direito à retribuição mais elevada que lhes corresponda, enquanto  tal exercício se 
mantiver. 
73 http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/ConsultarInstColetivo, acesso às 10:45 horas do dia 09 

de setembro de 2013. 
74 ACORDO COLETIVO - NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:  SP001808/2013  DATA DE 
REGISTRO NO MTE: 27/02/2013  NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR003786/2013  NÚMERO DO 
PROCESSO:   46261.000742/2013-98 DATA DO PROTOCOLO:   22/02/2013  PARTES: SIND DOS 
TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE SANTOS E RODOVIARIO LIDER LTDA. 
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motorista, ou do salário base, no caso de ajudantes, pelo exercício 
de dupla função. 75 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DUPLA FUNÇÃO 76 
A empresa não poderá exigir do trabalhador o exercício de função 
diversa daquela para a qual o contratou, salvo se tratarem das 
funções correlatas com suas atividades profissionais especifica.77 
 
CLÁUSULA SEXTA - DUPLA FUNÇÃO 78 
A EMPRESA manterá a concessão do Adicional de Dupla Função 
(adicional concedido àqueles empregados que para o exercício de 
suas funções têm que, necessária e regularamente, dirigir veículos 
da EMPRESA), reajustando seu valor para R$ 98,99 (noventa e oito 
reais, noventa e nove centavos) por mês, a partir de 01/12/2.012. 
Parágrafo Primeiro - As diferenças desta verba relativas ao mês de 
Dezembro de 2.012, decorrentes do reajuste descrito no caput desta 
cláusula, serão quitadas juntamente com o salário do mês de 
Janeiro/2.013, no dia 31/01/2.013. 
Parágrafo Segundo - Caso o empregado deixe de dirigir, necessária 
e regularmente, veículos da EMPRESA, o pagamento do referido 
adicional será imediatamente cancelado. 
Parágrafo Terceiro - Este adicional tem natureza salarial, sendo 
portanto base de cálculo de férias, 13º (décimo-terceiro) 
salário, contribuições previdenciárias e fundiárias (FGTS).79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
75 Anexo C 
76 ACORDO COLETIVO NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   MG000522/2013  DATA DE 
REGISTRO NO MTE:   07/02/2013   NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR004394/2013   NÚMERO DO 
PROCESSO:   46242.000073/2013-82 DATA DO PROTOCOLO:   29/01/2013   PARTES: 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE UBERABA E 
REGIAO E FERREIRA BORGES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA – ME. 
77 Anexo C 
78 ACORDO COLETIVO DE TRABALHO NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   RJ000399/2013  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   07/03/2013  NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR005297/2013  
NÚMERO DO PROCESSO:   46231.000341/2013-95  DATA DO PROTOCOLO:   01/03/2013 
PARTES: ENERGISA NOVA FRIBURGO -DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. E SINDICATO DOS 
TRAB NA IND DA ENERGIA ELET DE NITEROI 
79 Anexo C 
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ACÚMULO DE FUNÇÕES NO TRIBUNAL 

 

Basicamente duas são as correntes jurisprudenciais a respeito do acúmulo 

de funções. 

A primeira corrente, tradicional, primeiramente restringe a caraterização do 

acúmulo de função ou mesmo chega a negar a existência de qualquer direito 

decorrente de sua existência, utilizando-se como fundamento principal o parágrafo 

único do art. 456 da CLT80. 

O aresto abaixo, oriundo de decisão de Julgamento de Recurso de 

Embargos e proferida pelo C. TST, exemplifica tal posição: 

 

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI Nº 11.496/2007. 
ACÚMULO DE FUNÇÕES - PLUS SALARIAL. Nos termos do artigo 
456, parágrafo único, da Consolidação das Leis do Trabalho, à falta 
de prova ou inexistindo cláusula expressa a respeito, o obreiro se 
obriga a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição 
pessoal. Além disso, a Consolidação das Leis do Trabalho não obsta 
que um único salário seja fixado para remunerar todas as atividades 
executadas durante a jornada laboral. Assim, in casu, o exercício de 
atividades diversas, compatíveis com a condição pessoal do 
empregado, não enseja o pagamento de plus salarial por acúmulo de 
funções, restando remuneradas pelo salário todas as tarefas 
desempenhadas dentro da jornada de trabalho. Recurso de 
embargos conhecido e desprovido.  
(E-ED-RR - 45200-90.2006.5.02.0017 , Relator Ministro: Renato de 
Lacerda Paiva, Data de Julgamento: 24/11/2011, Subseção I 
Especializada em Dissídios Individuais, Data de Publicação: 
02/12/2011)81 

 

Uma segunda corrente admite o recebimento de um plus salarial em 

decorrência do acúmulo, somente aplicando o parágrafo único do art. 456 da CLT 

em caso de inexistência de prova a respeito da função exercida ou pactuada e de 

inexistência de cláusula expressa a respeito. 

Citamos, como exemplo, a decisão abaixo, também proferida pelo C. TST: 

 

RECURSO DE REVISTA. 1. ADICIONAL POR ACÚMULO DE 
FUNÇÃO. Consignou o Regional que o Reclamante, empregado 
bancário, cumulava o exercício de todas as funções de ambos os 
cargos – caixa e supervisor. Tal premissa afasta a aplicação do art. 

                                                           
80 Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que 
o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. 
81 Anexo D 
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456 da CLT, norma concebível apenas na hipótese de ausência de 
prova sobre a função exercida (ou pactuada) e de inexistência de 
cláusula expressa a respeito. Apenas nessas precisas situações é 
que se entenderá que o empregado se obrigou a todo e qualquer 
serviço compatível com sua condição pessoal. Recurso de revista 
não conhecido. (RR - 339600-32.2006.5.15.0153, Rel. MAURICIO 
GODINHO DELGADO, DEJT - 29/04/2011)82 

 

Parte do voto relacionado ao 1º aresto citado demonstra claramente a 

divergência jurisprudencial existente na mais alta Corte trabalhista pátria, de 

necessária transcrição, pela importância relacionada ao presente tema: 

 

Por outro lado, a 3ª Turma desta Corte adotou tese no sentido de 
que "Descabe o pagamento de retribuição mensal suplementar pelo 
acúmulo de funções na mesma jornada, em determinado período do 
contrato de trabalho, remunerada a autora com base na unidade de 
tempo mês, à falta de previsão legal". 
Entretanto, tal conclusão discrepa do teor do primeiro aresto de fls. 
240, originário da 2ª Turma desta Corte e publicado no DJU de 
03/03/2006, a saber: 
"RECURSO DA RECLAMADA. ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
ACRÉSCIMO SALARIAL. A jurisprudência deste C. Tribunal Superior 
vem se posicionando pelo pagamento de acréscimo salarial quando 
da acumulação de atividades ou de funções pelo empregado, em 
virtude do acréscimo de trabalho e da maior responsabilidade 
atribuída. Recurso de Revista em parte conhecido e não provido." 
Ante o exposto, conheço do recurso de embargos. 

 

 

A fim de se entender o atual posicionamento do TST a respeito da matéria, 

transcrevemos parte do voto: 

 

Nos termos do artigo 456, parágrafo único, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, à falta de prova ou inexistindo cláusula expressa a 
respeito, o obreiro se obriga a todo e qualquer serviço compatível 
com a sua condição pessoal. Além disso, a Consolidação das Leis do 
Trabalho não exige a contratação de um salário específico para 
remunerar cada uma das tarefas desenvolvidas pelo empregado, 
assim como não obsta que um único salário seja fixado para 
remunerar todas as atividades executadas durante a jornada laboral. 
Assim, o exercício de atividades diversas, compatíveis com a 
condição pessoal do trabalhador, não enseja o pagamento de plus 
salarial por acúmulo de funções, restando remuneradas pelo salário 
todas as tarefas desempenhadas dentro da jornada de trabalho. 
Ressalte-se que, o empregador, no exercício do jus variandi (artigo 
2°, caput, da CLT), pode alterar as funções de seus empregados, 

                                                           
82 Anexo E 
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desde que as novas atividades sejam compatíveis com aquelas já 
exercidas e não implique majoração de carga horária, situação em 
que não há falar em alteração contratual lesiva, restando intacto o 
artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
Por ser oportuno, sobre o exercício do jus variandi pelo empregador, 
traz-se à baila o ensinamento de Arnaldo Süssekind, Segadas 
Vianna e Lima Teixeira, in verbis: 
"(...) como decorrência do poder patronal de dirigir os destinos da 
empresa, já que assume o empregador os riscos da atividade 
econômica, admite-se possa este, dentro de certos limites, introduzir 
alterações não substanciais nas condições de trabalho: é o jus 
variand. A obrigação de prestar trabalho, embora determinada 
qualititativa e quantitativamente, comporta, sempre, uma certa 
indeterminação do conteúdo de cada prestação singular: cabe ao 
empregador, no exercício de seu legítimo poder de direção, dizer ao 
empregado: faça isto, não faça aquilo, faça desta ou daquela 
maneira. Não se trata, no verdadeiro sentido, de alterações 
contratuais, mas de uma disciplinação normal do trabalho, por força 
da própria natureza do contrato, e nos limites das condições 
ajustadas. (...)" (Instituições de Direito do Trabalho. 17ª ed. São 
Paulo: LTr, 1997, pág. 528). 
... 
Ante o exposto, nego provimento. 

 

Nos Tribunais Regionais do Trabalho a tese adotada pelo 2º aresto citado, 

de relatoria do Min. Maurício Godinho Delgado, começa a ganhar força. 

Em pesquisa realizada no Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, 

verifica-se a existência de decisões favoráveis ao reconhecimento do acúmulo de 

funções e, como consequência, a concessão de um plus salarial, como a decisão a 

seguir transcrita: 

 

DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. Sempre houve 
remédio jurídico contra o desvio/acúmulo  de função: o princípio que 
veda o enriquecimento sem causa, reconhecido e existente entre 
nós, desde o alvorecer do nosso direito; todavia, ainda que se 
entendesse que, antes da entrada em vigor do vigente Código Civil, 
não havia o que, no ordenamento jurídico pátrio, pudesse ser 
invocado para remediar semelhante situação, hodiernamente, o 
artigo 884, do aludido Diploma Legal, dá remédio eficaz para resolver 
o problema. Um empregado celebra um contrato de trabalho, por 
meio do qual se obriga a executar determinado serviço, aí toleradas 
pequenas variações, vedadas, por óbvio, as que alterem 
qualitativamente e/ou se desviem, de modo sensível, dos serviços a 
cuja execução se obrigou o trabalhador; em situações quejandas, 
caracterizado resta o enriquecimento sem causa, vedado pelo direito. 
(0000281-41.2011.5.15.0029 RO, 6ª Câmara - Terceira Turma, Rel. 
FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO GIORDANI, 
publicado no DEJT em 26/08/2013) 
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4.1 Do número de ações envolvendo Acúmulo de Função  nos Tribunais. 

 

Conforme estatística colhida junto ao Departamento de Estatística do 

Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, o aumento do ajuizamento de ações 

envolvendo o pedido de diferenças salariais decorrentes do acúmulo de função tem 

sido significativo nos últimos anos. 

Em 2010 houve a distribuição de 8.263 ações, enquanto que em 2012 foram 

14.278 ações ajuizadas. Pelos números fornecidos pelo Tribunal Regional do 

Trabalho da 2ª Região, conforme correspondência eletrônica enviada pela 

Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores83, ocorreu um aumento de 

mais de 70% em apenas 2 anos. 

A Estatística não levou em consideração as ações distribuídas pelo PJE 

(Processo Judicial Eletrônico), que certamente elevaria ainda mais o percentual 

citado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
83 Anexo F 
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CONCEITO E CARACTERÍSTICAS DO ACÚMULO DE FUNÇÃO 

 

5.1 Cargo, Função e Tarefa – apontamentos necessári os 

 

Para o correto entendimento do que venha a ser o acúmulo de função (ou 

dupla função), há que ser diferenciado cargo, função e tarefa, delimitando o escopo 

do presente trabalho.  

Pode-ser dizer que cargo é a posição ocupada pelo trabalhador em uma 

estrutura organizacional, organizada estrategicamente pela empresa, e função é o 

conjunto de tarefas e responsabilidades correspondentes ao cargo.  

De acordo com Godinho84, “função é o conjunto sistemático de atividades, 

atribuições e poderes laborativos, integrados entre si, formando um todo unitário no 

contexto da divisão do trabalho estruturada no estabelecimento ou na empresa.” 

Tarefa, de acordo com o mesmo autor, “consiste em uma atividade 

laborativa específica, estrita e delimitada, existente na divisão do trabalho 

estruturada no estabelecimento ou na empresa. É uma atribuição ou ato singular no 

contexto da prestação laboral: 

 

A reunião coordenada e integrada de um conjunto de tarefas dá 
origem a uma função. Neste quadro, função corresponde a um 
conjunto coordenado e integrado de tarefas, formando um todo 
unitário. É, pois, um conjunto sistemático e unitário de tarefas – um 
feixe unitário de tarefas. Analiticamente, é a função um conjunto de 
tarefas que se reúnem em um todo unitário, de modo a situar o 
trabalhador em um posicionamento específico no universo da divisão 
do trabalho da empresa. 
 

Godinho explica com clareza: 

 

É possível, teoricamente, que uma função englobe, é claro, uma 
única tarefa. Tal situação é pouco comum, entretanto. Em geral, a 
função engloba um conjunto de tarefas, isto é, de atribuições, 
poderes e atos materiais concretos. Por outro lado, uma mesma 
tarefa pode comparecer à composição de mais de uma função, sem 
que com isso venha necessariamente a comprometer a identidade 
própria e distintiva de cada uma das funções comparadas (a tarefa 

                                                           
84 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1012/1013 
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de tirar fotocópias, por exemplo, pode estar presente em distintas 
funções laborativas). 
 
 
 

Importante citar, também, que a função também pode abranger poderes: 

 

A função pode envolver também poderes, isto é, conjunto de 
prerrogativas laborais derivadas do contrato ou da estrutura 
organizativa do estabelecimento ou da empresa. Assim, no conceito 
de tarefa poder-se-ia englobar também a noção de poderes 
(ilustrativamente, tarefa como específico poder, atribuição ou ato 
material concreto). Entretanto, caso se considere que a ideia de 
tarefa restringe-se a atos materiais concretos (como parece mais 
adequado) é preciso ficar bem claro que também os poderes são 
componentes importantes da ideia de função. Nesse quadro, função 
consistiria no conjunto de poderes (se houver) e tarefas deferidos  
ao obreiro no contexto da divisão do trabalho inter na à empresa 
ou estabelecimento. 

 

5.2 Regras aplicáveis 

 

Somente através da apuração da função exercida pelo trabalhador é 

possível se aferir se houve ou não uma alteração funcional, e se esta pode ser 

considerada legal ou não, de acordo com os princípios e regras já apontados, 

principalmente pela aplicação do art. 468 da CLT. 

De acordo com a teoria desenvolvida por Godinho (2008, p. 1014)85, três 

regras (alternativas ou sucessivas, e não cumulativas) devem servir de parâmetro 

para definir a função do trabalhador na empresa. 

A primeira regra está prevista no artigo 442 da CLT86, que informa ser o 

contrato (expresso ou tácito) o instrumento que traça a configuração funcional do 

trabalhador na empresa, de forma que a verdadeira função pode prevalecer sobre a 

qualificação profissional principal do trabalhador (por exemplo, engenheiro 

contratado como vendedor, médico contratado como administrador). 

A segunda regra é derivada do princípio da primazia da realidade, de forma 

que a real função exercida pelo empregado prevalece sobre o rótulo aposto no 

respectivo cargo ou função originalmente contratada (por exemplo, os “falsos” 

                                                           
85 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008 
86 Art. 442 - Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso, correspondente à relação 
de emprego. 
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gerentes”, que exercem função controlada, ao contrário do disposto no art. 62, II, da 

CLT). 

A terceira e última regra informa que, à falta de prova sobre a função 

exercida (ou pactuada), e inexistindo cláusula contratual expressa a esse respeito, 

aplica-se o parágrafo único do artigo 456 da CLT, no sentido de que prevalecerá a 

função compatível com a qualificação profissional do empregado. 

Godinho (2008, p. 1015), a respeito dessa última regra, explica e esclarece a 

importante questão: 

 

...apenas se frustrados os dois procedimentos investigatórios 
anteriores - , é que se desponta a regra supletiva (uma das raras no 
Direito do Trabalho) do parágrafo único do art. 456 da CLT. Está-se 
diante, pois, da terceira regra para informar o exame da situação 
concreta. Neste caso, à falta de outros elementos preponderantes, o 
operador jurídico deverá deduzir que as partes pactuaram o 
exercício, pelo empregado, de função compatível com sua 
qualificação profissional.87 

 

Esta regra é aquela adotada no aresto citado neste trabalho (Capítulo 

“Jurisprudência”), oriundo da 2ª Turma do C. TST88, de relatoria desse mesmo autor. 

 

5.3 A interpretação do § único do art. 456 da CLT 

 

Conforme já visto, o principal fundamento adotado pela corrente que nega a 

possibilidade de existência do acúmulo de função, ou mesmo que nega algum direito 

decorrente disso, encontra-se estampado no § único do art. 458 da CLT89. 

Sendo a interpretação deste artigo o principal fundamento para essa 

corrente jurisprudencial negar o direito a uma justa retribuição (salário equitativo) ao 

trabalhador que acumulou outra função, necessário avaliar se esta interpretação 

está em consonância ou não com os princípios e normas citados no presente 

trabalho. 

Para exemplificar esta corrente jurisprudencial (negativista), citamos a 

recente decisão, (TRT 15ª Região, decisão nº 069118/2013-PATR do Processo 

                                                           
87 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008 
88 RR - 339600-32.2006.5.15.0153, Rel. MAURICIO GODINHO DELGADO, DEJT - 29/04/2011. 
89 “Parágrafo único. A falta de prova ou inexistindo cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á 
que o empregado se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal.” 
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0000179-02.2011.5.15.0067, disponibilizada no DOE no dia 23/08/2013), oriunda da 

7ª Câmara, Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta 

Região, Rel. Luiz Roberto Nunes90. 

Com o devido respeito, entendemos que tal posicionamento não se sustenta 

diante de todos os princípios elencados no presente trabalho. 

O raciocínio presente na maioria dos julgados, que nega qualquer direito ao 

trabalhador que acumulou funções no decorrer do trabalho, não se sustenta se 

comparado com o 483 da CLT, que possibilita ao empregado considerar rescindido o 

contrato de trabalho e pleitear a devida indenização, em caso de ser-lhe exigidos 

serviços alheios ao contrato (alínea “a”), ou ainda por  não cumprir o empregador as 

obrigações do contrato (alínea “d”). 

Obviamente, a CLT não é contraditória, e tal interpretação está, com o 

devido respeito, em dissonância com os princípios citados no presente trabalho. 

Além disso, o parágrafo único do art. 456 somente pode ser utilizado no 

caso de haver controvérsia a respeito da função desempenhada pelo trabalhador, ou 

inexistência de cláusula expressa no contrato de trabalho, e somente neste caso. 

Conforme ensina Maurício Godinho Delgado, traduz o dispositivo que, 

inexistindo evidência clara sobre a função contratual pactuada, admitir-se-á como 

prevalente função compatível com a qualificação profissional do obreiro 

(obviamente, desde que ajustada às circunstâncias e cláusulas que se considerem 

inerentes ao contrato). 

                                                           
90 ADICIONAL POR ACÚMULO DE FUNÇÃO. O ordenamento jurídico não prevê qualquer 
ressarcimento pelo acúmulo de função, estando tal situação inserida no jus variandi do empregador. 
Inteligência do artigo 456, parágrafo único da CLT. Voto: Como é cediço, não há no ordenamento 
jurídico vigente previsão de qualquer ressarcimento pelo exercício de duas ou mais funções; aliás, tal 
situação encontra-se perfeitamente inserida no conceito daquilo que se denomina jus variandi do 
empregador, ou seja, a possibilidade de se dar azo a variações nas cláusulas do contrato de trabalho, 
a teor do que dispõe o parágrafo único, do artigo 456 da CLT (“À falta de prova ou inexistindo 
cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se obrigou a todo e qualquer 
serviço compatível com a sua condição pessoal”). Portanto, se o reclamante entendia que estavam 
sendo exigidos serviços incompatíveis com o cargo para o qual havia sido contratado (professor), 
restava-lhe buscar a rescisão indireta do contrato, a teor do artigo 483, alínea “a” da CLT. Assim e 
porque a legislação ordinária não prevê o acúmulo de função e nem o recebimento de plus salarial m 
decorrência disto, nem tampouco havendo, nos autos, qualquer disposição contratual ou normativa 
neste sentido, não há como se acolher a pretensão obreira. 
Nego provimento. 
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Ensina o ilustre jurista que a jurisprudência e a doutrina tem compreendido 

que a lei pretende valorar a qualificação profissional do obreiro quando menciona 

sua condição pessoal.”91  

Romar (2001, p. 95/96), ao tratar a respeito do artigo 456, parágrafo único, 

da CLT, entende que: 

 

...mesmo que inexista cláusula expressa ou prova da qualificação 
profissional subjetiva, presume-se, conforme o disposto no art. 456, 
parágrafo único, da CLT, que o empregado se obrigou a executar 
todo e qualquer trabalho compatível com a sua condição pessoal que 
corresponde à qualificação objetiva.92 
 

Em outras palavras, somente seria aplicável o § único do artigo 456 em caso 

de inexistência de cláusula expressa ou prova da qualificação profissional subjetiva 

(entendendo-se esta como a função que efetivamente é realizada pelo empregado, 

correspondente ao serviço comumente executado no dia a dia da prestação laboral 

e que não necessariamente correspondente à sua qualificação objetiva). 

Tanto assim que é obrigação do empregador anotar a função a ser exercida, 

conforme estabelece o § 2º do artigo 1393, c/c artigo 4194 da CLT e art. 2º da Portaria 

MTE 4195, de 28 de março de 2007, que disciplina o registro e a anotação da CTPS 

de empregados. 

                                                           
91 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1015 
92 ROMAR, Carla Teresa Martins, Alterações do Contrato de Trabalho, Função e Local, 1ª ed, São 
Paulo, 2001 
93 § 2º - A Carteira de Trabalho e Previdência Social e respectiva Ficha de Declaração obedecerão 
aos modelos que o Ministério do Trabalho  e Previdência Social adotar. 
94 Art. 41 - Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos 
trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a 
serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. 
95 Art. 2º O registro de empregados de que trata o art. 41 da CLT conterá as seguintes  
informações:  
I - nome do empregado, data de nascimento, filiação, nacionalidade e naturalidade;  
II - número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS;  
III - número de identificação do cadastro no Programa de Integração Social - PIS ou no  
Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP;  
IV - data de admissão;  
V - cargo e função;  
VI - remuneração;  
VII - jornada de trabalho;  
VIII - férias; e  
IX - acidente do trabalho e doenças profissionais, quando houver.  
Parágrafo único. O registro de empregado deverá estar atualizado e obedecer à  
numeração seqüencial por estabelecimento. Anexo G 
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Ora, entender-se de forma contrária seria anuir que o empregador se 

beneficie da própria torpeza (“nemo auditur propriam turpitudinem allegans”), pois ao 

não realizar o registro da função exercida pelo empregado, estaria descumprindo a 

legislação trabalhista e ao mesmo tempo sendo beneficiado com a presunção de 

que, em face da ausência dessa mesma informação, o trabalhador tenha se 

obrigado a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. 

E tal dispositivo legal somente poderia ser aplicável – obviamente por quem 

adota tal posicionamento -  em último caso, pois o artigo prevê a condição “a falta de 

prova”, ou seja, teria que ser perquirido, através dos meios de prova cabíveis, 

principalmente a documental e testemunhal, as funções desempenhadas pelo 

trabalhador. 

A presunção em desfavor do trabalhador jamais poderia existir, como vem 

adotando tradicional corrente jurisprudencial e doutrinária, pois em primeira análise, 

se não há o registro, seja em CTPS, ficha ou livro de registro, da função 

desempenhada pelo empregado, obviamente a empregadora descumpriu obrigação 

prevista pela legislação. 

E a presunção não pode favorecer àquele que comete ato ilícito. 

 

5.4 Conceito e características do acúmulo de função  

 

O acúmulo de função pode ser conceituado como alteração objetiva e 

qualitativa do contrato de trabalho (unilateral ou bilateral, conforme art. 468 da 

CLT96), ocorrida no decorrer do pacto, lesiva ao trabalhador, através da qual há a 

assunção, por este último, de uma nova função. 

Ou seja, durante o pacto laboral o trabalhador passa a exercer, 

concomitantemente, uma outra função dentro da organização empresarial. 

No dizer de Casagrande97: 

 

                                                           
96 Art. 468 - Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por 
mútuo consentimento, e ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao 
empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. 
97 CASAGRANDE, Vinícius Magalhães, Revista Direito do Trabalho, Ed. Revista dos Tribunais, nº 
127, julho-setembro de 2007, p. 162 
 



48 
 

“o acúmulo de funções caracteriza-se pela sobrecarga de trabalho e 

desempenho de atribuição diferente da qual ocorrera a contratação. 

Tal função não pode ser afim ou funcionalmente ligada à contratada. 

Deve ser totalmente desvinculada da anterior. As funções devem ser 

alheias ao conjunto de atribuições inerentes à contratada.” 

 

Dallegrave98 observa, com propriedade, a dificuldade prática para identificar 

a presença do acúmulo de função, pois em seu entender, na prática essa questão 

não é tão simples, vez que em muitos casos o cargo contratado encerra 

desempenho de uma atividade principal e outra gama de atividades acessórias. 

Bastazine99 entende que “da análise do caso concreto, a existência de 

funções atípicas à ocupação de determinado trabalhador, devida será a indenização 

pela acumulação de atividades”. 

Com o devido respeito ao referido autor, há certa confusão terminológica, 

pois, partindo da conceituação formulada por Godinho (Capítulo 5.1), funções e 

tarefas possuem conceito próprio, e não se confundem. 

Magalhães100, entende que somente configura o acúmulo de funções na 

hipótese do trabalhador, sem prejuízo de suas funções normais, “exerce todas as 

atribuições inerentes a outro profissional, em caráter permanente”. 

Da mesma forma, também não concordamos com esta posição, pois não há 

a necessidade do trabalhador exercer todas as tarefas inerentes a uma função 

diversa, para que esteja configurado o acúmulo de funções. 

Tampouco o exercício de tarefas correlatas ou correspondentes à função 

desempenhada, ainda que não prevista na descrição de função (quando existente 

esta) equivale a dizer que o acúmulo está configurado. 

Assim, não basta uma alteração simples do contrato de trabalho, decorrente 

do poder diretivo do empregador, mas sim uma modificação que realmente altere a 

natureza do pactuado anteriormente (alteração qualitativa). 

                                                           
98 Dallegrave Neto, José Affonso, ‘Acúmulo e Desvio Funcional. Há amparo legal para deferir a 
indenização equivalente ao prejuízo?’, Revista da da Associação dos Magistrados da 15ª Região, 
Amatra XV, nº 2, 2009, p. 248. 
99 Cléber Alves Bastazine, título Responsabilidade Civil do Empregador por Desvio Funcional e 
Acúmulo de Função, In Responsabilidade civil nas relações de trabalho, questões atuais e 
controvertidas, Coordenador: FREITAS JÚNIOR, ANTONIO RODRIGUES DE, BOUCINHAS FILHO, 
JORGE CAVALCANTI E BASTAZINE, CLEBER ALVES Ltr, Ed. 2011, p. 63 
100 CASAGRANDE, Vinícius Magalhães, Revista Direito do Trabalho, Ed. Revista dos Tribunais, nº 
127, julho-setembro de 2007, p. 172 
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Desta forma, o acúmulo de algumas tarefas, por exemplo – desde que não 

suficientes para caracterizar uma nova função – em nada alteram o contrato de 

trabalho, não ensejando, portanto, a análise aprofundada. 

Isto porque dificilmente um trabalhador exerce todas as tarefas inerentes a 

uma determinada função, mas parte significativa delas. 

Tal diferenciação é extremamente importante para o estudo das alterações 

qualitativas, dentre elas o acúmulo de função. 

Conforme ensina Delgado101: 

 

O simples exercício de algumas tarefas componentes de uma outra função 
não traduz, automaticamente, a ocorrência de uma efetiva alteração 
funcional no tocante ao empregado. É preciso que haja uma concentração 
significativa do conjunto de tarefas integrantes da enfocada função para que 
se configure a alteração funcional objetivada. 

 

No dizer de Romar (2001, p. 91)102, a admissão do empregado para uma 

função específica lhe confere o direito de somente trabalhar no serviço que foi 

ajustado inicialmente. Assim, se o empregado foi contratado para determinada 

função e não o exerce, terá o seu contrato de trabalho rescindido por justa causa; ao 

contrário, se o empregador exigir do empregado prestação de serviços estranhos ao 

que foi pactuado, este poderá validamente recusar-se a prestá-los ou ainda rescindir 

indiretamente o contrato de trabalho. 

O acórdão abaixo citado, de origem do Tribunal Regional da 15ª Região, 

exemplifica o raciocínio, e demonstra que não basta o exercício de algumas outras 

tarefas para ter-se configurado o acúmulo de funções: 

 

DIFERENÇAS SALARIAIS – ACÚMULO DE FUNÇÕES – NÃO-
CARACTERIZAÇÃO. Distinguem-se, conceitualmente, função e tarefa: esta 
constitui a atividade específica, estrita e delimitada, existente na divisão do 
trabalho estruturada no estabelecimento ou na empresa; aquela, um 
conjunto coordenado e integrado de tarefas, formando um todo unitário. 
Uma função pode englobar uma única tarefa, mas, geralmente, engloba um 
conjunto de tarefas, isto é, de atribuições, poderes e atos materiais 
concretos. De outro lado, uma mesma tarefa pode integrar à composição de 
mais de uma função, sem que com isso venha necessariamente a 
comprometer a identidade própria e distintiva de cada uma das funções 
comparadas. No caso, além do normal exercício de suas funções (de 
Porteiro), no dia-a-dia, o reclamante realizava tarefas comuns e correlatas a 

                                                           
101 DELGADO, Maurício Godinho, Curso de Direito do Trabalho – 7ª ed. – São Paulo: Ltr, 2008, p. 
1013 
102 ROMAR, Carla Teresa Martins, Alterações do Contrato de Trabalho, Função e Local, 1ª ed, São 
Paulo, 2001 
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tal atividade, com todas as atividades se inter-relacionando com a função 
para a qual fora originalmente contratado, não se caracteriza o acúmulo de 
função, não existindo, assim, respaldo para o acolhimento da pretensão 
obreira quanto a esse aspecto. Recurso do reclamante conhecido e não 
provido. (Decisão 079986/2011-PATR do Processo 0160000-
89.2008.5.15.0150 RO divulgado no DEJT em 01 de dezembro de 2011 
Órgão Julgador: 10ª Câmara, Quinta Turma, Relator Desembargador 
Federal do Trabalho José Antonio Pancotti) 
 

Ademais, é necessário frisar que o exercício de atividades correlatas ao seu 

cargo, ainda que não previstas na descrição de função (existente em algumas 

empresas), não caracteriza acúmulo de função. 

Interessante decisão foi citada e comentada  pela Desembargadora do 

Trabalho aponsentada, Exma. Sra. Dra. Irany Ferrary103: 

 

Ementa: Acúmulo de funções. Improcedência. Ocorre o acúmulo de 
funções quando o empregador exige esforço ou capacidade acima 
do que foi contratualmente ajustado, ou se houver previsão legal 
capaz de autorizar a majoração salrial, tal m ocorre no cso do 
vendedor que acumuaa funçao deinspeção e iscaliação, nos termos 
da Lei 3.27/1957. Não consigura acúmulo de funções a atividade 
realizada dentro da jornada normal de trabalho, cujas atrivuições 
guardam correpospondência com as demais tarefas exercidas pelo 
reclamente e a exigência da respectiva execução está em 
conformidade com o dever de colaboração esperado do empregado. 
TRT 3ª Reg. RO-42900-24.2009.5.03.0147 (RO-429/2009-147-03-
00.9) – (Ac. 3ª T.) – Rel. Des. Alice Monteiro de Barros. DJe/TRT3ª 
Reg. Nº 521/10, 14.7.10, p. 71). 

 

Comenta Irany que o trabalho, há muito tempo, não é mais aquele do regime 

fordista, no qual cada funcionário realizava uma ou poucas tarefas, e que o fato de 

fazerem outros serviços além dos contratados, ainda que enquadráveis na execução 

deles, poderia configurar acúmulo de funções a exigir maior salário. Complementa 

que a tais casos aplica-se o disposto no arg. 456 da CLT, e o que dispõe o art. 601 

do Código Civil104. 

Necessário fazer um apontamento, em relação ao artigo 601 do Código Civil, 

citado pela Des. Irany, pois tal disposição legal é inaplicável na Justiça do Trabalho, 

por força do disposto no art. 593105 do próprio diploma citado, que exclui, de forma 

                                                           
103  Ltr, Suplemento Trabalhista, São Paulo, 2011 – Ano 47 – 013/11 – p. 70 
104 Art. 601. Não sendo o prestador de serviço contratado para certo e determinado trabalho, 
entender-se-á que se obrigou a todo e qualquer serviço compatível com as suas forças e condições. 
105 Art. 593. A prestação de serviço, que não estiver sujeita às leis trabalhistas ou a lei especial, reger-
se-á pelas disposições deste Capítulo. 
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expressa, a aplicação do do diploma civil às relações sujeitas às leis trabalhistas ou 

especial. 

Em outro Suplemento Ltr a Desembargadora aposentada comentou outra 

decisão, transcrita abaixo: 

 

Acúmulos de funções – O exercício das atividades de motorista e de 
carregamento e descarregamento de caminhão, dentro da mesma 
jornada de trabalho, afigura-se compatível com a condição pessoal 
do trabalhador (CLT, art. 456, parágrafo único) = não se havendo 
falar em diferenças salariais por acúmulo de funções, máxime pela 
ausênica de previsão legal, contratual ou normativa para tnato. 
Releva considgnar que hodiornamente o mercado de trabalho exige 
cada vez mais a multifuncionalidade, deixando-se para trás (seculo 
XIV a meados do século XX) a especialização em uma única tarefa, 
como era o modelo fordista, tão bem retratado na sática “Tempos 
Modernos” de Charles Chaplin. Destarte, a polivalência, o 
conhecimento variado, a flexibilidade e a multifuncionalidade 
proporcionam ao trabalhador manter-se no mercado de trabalho, 
afastando-se o fantasma do desemprego. TRT 9ª Reg. RO 01254-
2006-002-09-00-2 – (Ac. 3ª T 34186/08) – Rel. Paulo Ricardo 
Pazzolo, DJPR 23.9.08, p. 392106 

 

Com o devido respeito, em última análise o posicionamento acima atenta 

contra o próprío princípio da proteção, justificando a improcedência nas tendências 

do mercado. Em outras palavras, a pracarização das condições de trabalho, 

caracterizada, dentre outros fatores, pelo acúmulo de funções (downsizing), é aceita 

e acobertada pelo Poder Judiciário em razão da garantia de emprego, com o que 

não podemos aceitar. 

Implícita, na decisão, a imagem de que o trabalhador não flexível e 

multifuncional (no caso concreto o próprio Reclamante da ação) assemelha-se ao 

personagem de Charles Chaplin em “Tempos Modernos”, em uma visão 

discriminada e disassociada com os princípios dessa Justiça Especializada. 

Isso não significa que o trabalhador não tenha que possuir várias 

habilidades, ser multifuncional, flexível, etc..., realmente esse é o perfil desejado 

pelo mercado de trabalho. 

Ocorre que disso não decorre que, por ter tais qualidades, precisaria o 

trabalhador acumular funções não previstas no contrato de trabalho firmado (pacta 

                                                           
106 Ltr Suplemento Trabalhista, ano 45, 2009, São Paulo, 018/09 – p. 092 
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sunt servanda), funções estas que poderiam ser preenchidas por outro trabalhador, 

o que também proporciona um nível de desemprego mais alto. 

Ou seja, se trata aqui de um círculo vicioso, em que a desvalorização e a 

precarização do trabalhador contribui para o aumento do “fantasma” (conforme a 

própria decisão cita) do desemprego, este que, por conseguinte, contribui com a 

desvalorização e a precarização do trabalhador... 

E o Poder Judiciário tem o papel de rechaçar, ou ao menos não pactuar com 

esta situação e com este tipo de raciocínio. 

Completamos o presente raciocínio, no sentido de que é necessária uma 

concentração significativa do conjunto de tarefas e poderes (este últimos se 

existentes), para se dizer que houve um acúmulo de nova função. 

O rigor na formulação do conceito serve para bem caracterizar o acúmulo de 

função na prática da Justiça do Trabalho, que cada vez mais tem se deparado com 

casos envolvendo este tema, principalmente pelas modificações do mercado de 

trabalho e do sistema fabril, conforme já citado neste trabalho. 

Renato Sabino Carvalho Filho107 cita a realidade encontrada nos dias atuais: 

 

...também tem sido muito comum o acúmulo de funções dentro da 
organização empresarial decorrente do fenômeno de downsizing, 
pelo qual as empresas enxugam o quadro de empregados, 
aumentando as funções dos demais. Ora, se a demanda é a mesma, 
a redução do quadro de pessoal certamente implicará o aumento das 
atribuições dos empregados, o que deve ser seguido por aumento 
salarial, até mesmo por analogia ao entendimento sumulado citados 
alhures. 

 

Necessário, também, citar posição doutrinária contrária, exemplificada por 

Rafael Cenamo Junqueira108: 

 

...ao se considerar o cenário atual e a evolução da organização 
profissional, percebe-se uma tendência natural de abrandamento da 
rigidez dos princípios que informam o Direito do Trabalho, 
notadamente o que consagra o protecionismo ao trabalhador. Nesse 
aspecto, a finalidade social da norma deve ser analisada sob a luz de 
conferir às empresas a possibilidade de ajustar a sua produção, 

                                                           
107 CARVALHO FILHO, RENATO SABINO, “O Acúmulo de Funções e o Direito ao Aumento Salarial”, 
in Estudos Aprofundados, Magistratura do Trabalho, organizadores Élisson Miessa e Henrique 
Correia, Ed. Podivm, 2013, p. 315/316; 
108 “A evolução do Empregado e os Riscos Empresariais Trabalhistas”, JTB – Jornal Trabalhista 
Consulex, Brasília, 28-1359/13, jan/2011. 
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postos e condições laborais às contingências rápidas e contínuas do 
sistema econômico social. 

 

Não se pode esquecer, ainda, que do acúmulo de função decorre uma 

afronta à função social do contrato, conforme ensina Renato Sabino Carvalho 

Filho109: 

 

Não há como negar que, ao enxugar o quadro de empregados, 
aumentando as tarefas e responsabilidades daqueles que restaram, 
o empregador contribui para o aumento do desemprego e a 
precarização das relações sociais. Daí emerge que o aumento das 
atribuições dos empregados restantes denota a existência de 
cláusula aditiva contratual que viola o princípio da função social do 
contrato. 

 

Um dos maiores problemas na caracterização do acúmulo de função ocorre 

na prática, pois poucos são os contratos de trabalho em que estão previstas as 

atividades desempenhadas pelos trabalhadores. 

Poucas são as empresas que possuem este tipo de organização, em que o 

trabalhador, ao ser contratado ou mudar de função, firma um documento que 

discrimina as atividades a serem desempenhadas, documento este chamado 

comumente de “descrição de função” ou “descrição de funções”. 

Tal documento, existente em algumas empresas, realmente descrevem 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas para uma determinada função. 

O Magistrado, ao se deparar com uma ação cujo pleito refere-se ao acúmulo 

de função, muitas vezes encontra dificuldades para apurar qual era a função 

exercida, quais eram as atividades relacionadas àquela função, qual seria a função 

acumulada e quais as atividades correlatas. 

Caso a empresa não possua este tipo de organização interna, onde são 

previamente estabelecidas as atividades e responsabilidades inerentes ao cargo, o 

Julgador poderá se valer, dentre outros meios de prova, do Código Brasileiro de 

Ocupações (CBO), através do qual poderá apurar quais são as atividades inerentes 

ao cargo registrado e se há outras atividades desempenhadas correspondentes a 

outro cargo, caso em que poderia ser identificado o acúmulo de funções. 
                                                           
109 (CARVALHO FILHO, RENATO SABINO, “O Acúmulo de Funções e o Direito ao Aumento Salarial”, 
in Estudos Aprofundados, Magistratura do Trabalho, organizadores Élisson Miessa e Henrique 
Correia, Ed. Podivm, 2013, p. 316) 
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Também não se pode concluir que pelo cumprimento, trabalhador 

demandante, de algumas tarefas estranhas ao cargo ocupado, que somente por 

este motivo há o acúmulo de função. 

Deve ser verificado, na prática, se realmente há uma concentração 

significativa do conjunto de tarefas e poderes inerentes a uma segunda função, 

tarefas e poderes estes estranhos ao cargo ocupado anteriormente. 

Cumpre assinalar, por fim, a diferenciação do acúmulo de função com o 

chamado desvio de função, pois neste último caso há a migração para uma nova 

função, com abandono daquela exercida no início do contrato de trabalho. 

Também há de ser feita a distinção entre acúmulo de função e equiparação 

salarial por equivalência ou equivalência salarial, caso em que é aplicável o art. 460 

da CLT110. 

Na equiparação por equivalência, há a possibilidade de um reajustamento 

salarial ou acréscimo salarial caso o empregado exerça, de forma semelhante, a 

função de outro trabalhador, ou seja, não há acúmulo, mas o exercício de uma nova 

função. 

Da mesma forma não se confunde o acúmulo de função com a equiparação 

salarial por identidade, prevista no art. 461 da CLT111. 

  Também há de ser diferenciada a hipótese de acúmulo de função com o 

chamado desvio de função, que se caracteriza, sobretudo, quando há quadro de 

pessoal organizado em carreira (podendo ocorrer, entretanto, mesmo quando não 

existe o referido quadro). No caso de desvio funcional o empregado passa a 

executar tarefas diversas das componentes do conteúdo ocupacional de seu cargo 

                                                           
110 Art. 460 - Na falta de estipulação do salário ou não havendo prova sobre a importância ajustada, o 
empregado terá direito a perceber salário igual ao daquela que, na mesma empresa, fizer serviço 
equivalente ou do que for habitualmente pago para serviço semelhante. 
111 Art. 461 - Sendo idêntica a função, a todo trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, 
na mesma localidade, corresponderá igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade. 
§ 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual produtividade 
e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço não for superior 
a 2 (dois) anos.  
§ 2º - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal organizado 
em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão obedecer aos critérios de antigüidade 
e merecimento.  
        § 3º - No caso do parágrafo anterior, as promoções deverão ser feitas alternadamente por 
merecimento e por antingüidade, dentro de cada categoria profissional.  
        § 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência física ou mental 
atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma para fins de 
equiparação salarial.  



55 
 

ou das funções em vista das quais tenha sido admitido na empresa, não havendo, 

necessariamente, acúmulo.  
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CONSEQUÊNCIAS DO ACÚMULO DE FUNÇÃO  

 

No entender de Dallegrave112, caso haja a prática de dupla função (ou 

acúmulo de função), o trabalhador deverá receber uma indenização equivalente ao 

prejuízo, arbitrada nos termos do art. 475-C, II, do CPC113. 

O mesmo autor, em outra publicação114, também ressalta o mesmo 

entendimento, complementando que é possível aplicar analogicamente o art. 13 da 

Lei 6.615/78, o qual prevê um adicional de dupla função que varia de 10% a 40% 

para o profissional radialista: “ não se olvide que a analogia é fonte de integração do 

direito do trabalho nos casos de lacuna da legislação específica”. 

Conclui o Autor, na mesma obra115: 

 
Diante de tantos argumentos jurídicos que dão guarida ao pleito de indenização por 
desvio ou acúmulo de função, o julgador não pode deixar de restaurar a equidade 
do caso concreto sob o frágil argumento de que “não há amparo legal para o 
pedido”. Ora, conforme visto, o fundamento jurídico decorre de uma adequada 
interpretação sistematizada dos artigos 422, 884 e 927 do Código Civil, bem como 
dos artigos 8º, 456, 460 e 468 da CLT. 
 

O julgador não pode deixar de restaurar a equidade do caso concreto sob o 

frágil argumento de que “não há amparo legal para o pedido”, pois, de acordo com 

Dallegrave (2009, p. 253), o fundamento jurídico decorre de uma adequada 

interpretação sistematizada dos artigos 422, 884 e 927 do Código Civil, bem como 

dos artigos 8º, 456, 460 e 468 da CLT. 

Renato Sabino de Carvalho Filho116, entende que o reconhecimento do 

direito à fixação de novo salário com o pagamento de diferenças salariais decorre da 

quebra da base objetiva do negócio, ou seja, da existência de desequilíbrio 

contratual entre a prestação de trabalho e a contraprestação salarial. 

                                                           
112 Dallegrave Neto, José Affonso, ‘Acúmulo e Desvio Funcional. Há amparo legal para deferir a 
indenização equivalente ao prejuízo?’, Revista da da Associação dos Magistrados da 15ª Região, 
Amatra XV, nº 2, 2009, p. 251 
113 Art. 475-C. Far-se-á a liquidação por arbitramento quando:  
II – o exigir a natureza do objeto da liquidação. 
114 DALEGRAVE NETO, José Affonso. Acúmulo e desvio funcional: há amparo legal para deferir a 
indenização equivalente ao prejuízo? Revista O Trabalho, encarte 143, jan/2009, p. 4807 
115 Ibidem, p. 4808 
116 CARVALHO FILHO, RENATO SABINO, “O Acúmulo de Funções e o Direito ao Aumento Salarial”, 
in Estudos Aprofundados, Magistratura do Trabalho, organizadores Élisson Miessa e Henrique 
Correia, Ed. Podivm, 2013, p. 317 
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Vinícius Magalhães Casagrande117 entende que não existe uma regra geral 

para reger o fato jurídico do acúmulo de funções, e entende que deve ser aplicado, 

por analogia o art. 16 do Decreto 84.134/79, que regulamenta a Lei nº 6.615/78 (Lei 

do Radialista), porém advoga no sentido de que o adicional deve ser arbitrado nos 

termos do artigo 852-1, §1º da CLT, em razão do que determina o art. 460 da CLT. 

Além do plus salarial, seja em forma de retribuição, seja em forma de 

indenização, outra consequência do acúmulo de funções é a possibilidade de 

aplicação do artigo 483 da CLT (rescisão indireta). 

Tanto a alínea “a” (forem exigidos serviços alheios ao contrato) quanto a 

alínea “d” (não cumprir o empregador as obrigações do contrato) possibilitam ao 

empregado considerar rescindido o contrato de trabalho e pleitear a devida 

indenização. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
117 CASAGRANDE, Vinícius Magalhães, Revista Direito do Trabalho, Ed. Revista dos Tribunais, nº 
127, julho-setembro de 2007, p. 172 
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CONCLUSÃO 

 

Através do presente estudo, verificou-se que a ocorrência do fenômeno do 

acúmulo de funções é cada vez mais comum, em razão das constantes 

modificações da relação de trabalho no mundo atual, onde se busca, 

incessantemente, o aumento da lucratividade das empresas através, principalmente, 

da diminuição dos custos envolvidos com a produção, inclusive aqueles 

relacionados à mão de obra. 

O modelo de sistema de produção atual (toyotismo) desencadeou uma séria 

de modificações no mercado de trabalho, favorecidas pela reengenharia, 

flexibilização e desregulamentação das normas trabalhistas.  

Através desse sistema de produção, houve o enxugamento da mão de obra 

(dowsizing), com a organização dos trabalhadores em equipes (células), através do 

qual se busca um empregado polivalente, atualizado, adaptável, multifuncional, 

muito mais qualificado e participativo. Tal cenário acarretou, gradativamente, a 

eliminação de postos de trabalho, e, consequentemente, a acumulação das funções 

eliminadas pelos trabalhadores que remanesceram.  

Observou-se, por outro lado, que o acúmulo de funções acaba por 

desencadear uma afronta a diversos princípios existentes no ordenamento jurídico 

pátrio. 

Constatou-se que, ao se exigir do empregado funções não previstas 

originalmente em seu pacto de trabalho, há um claro desequilíbrio contratual, em 

desfavor do trabalhador, situação esta em total desarmonia com o princípio da força 

obrigatória do contrato (pacta sunt servanda). E o desequilíbrio contratual, 

consequentemente, gera à parte infratora o enriquecimento sem causa, também 

renegado pela legislação pátria, além de culminar com o abuso do poder econômico 

por parte do empregador. 

Além disso, verificou-se que o acúmulo de funções, sem a anuência do 

empregado e sem a devida e equitativa contraprestação salarial, caracteriza uma 

alteração contratual lesiva, atraindo a incidência do art. 468 da CLT, e a decretação 

de sua nulidade. 

Indubitável, também, que o fenômeno estudado acarreta afronta ao princípio 

da função social do contrato, na medida em que contribui significativamente para a 
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precarização das relações de trabalho, com a diminuição dos postos à disposição do 

trabalhador, em detrimento da extração de sobretrabalho dos empregados. 

Partindo da classificação clássica de tarefa, cargo, função e 

responsabilidades, desenvolvida e aprimorada pelo Ministro Maurício Godinho 

Delgado, pode-se conceituar o fenômeno, estudo este de grandiosa importância, 

pois somente a partir disso é possível detectar a sua existência no plano factual. 

Também se pode perceber, através da análise da jurisprudência atual, a 

postura das Cortes trabalhistas a respeito do tema, cujo posicionamento majoritário 

e tradicional ainda está arraigado em uma interpretação restritiva e negativista do 

tema, desvinculado dos princípios expostos no presente trabalho. 

Por conseguinte, destaca-se e adota-se no presente estudo o entendimento 

defendido no TST pelo Min. Maurício Godinho Delgado, que, através de nobre 

hermenêutica jurídica, e aplicando-se os princípios desenvolvidos no presente 

estudo, além de admitir a existência do acúmulo de função, determina o nascimento 

- ainda que por analogia - de um novo direito ao trabalhador, consubstanciado em 

um plus salarial arbitrado de forma equitativa. 

Não se pode esquecer, derradeiramente, que a Justiça do Trabalho deve dar 

eficácia jurídica às normas protetivas do trabalhador, resguardando a efetividade dos 

direitos fundamentais nas relações laborais, a fim de concretizar a dignidade do ser 

humano que trabalha e que, com seu labor, movimenta a história. 
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ANEXOS 

 

Anexo A (decisão TRT 15ª Região – 02027-2003-042-15 -00-8) 

 

R. Barão de Jaguara, 901. Centro - Campinas/SP
CEP: 13015-927

 

 

  Home  

 

Administrativo  

 

Processos  

 

Institucional
 

Serviços
 

Normas Institucionais
 

Jurisprudência  

 

  

  

 

Numeração

Única  

    

Número 

do Protocolo
 

Número 

da Decisão
 

Número da 

OAB  

 

Inscrição

CDA  

 

       

  

 

 

  Campinas, 23 de setembro de 2013

 

  

  

  

Número da decisão 

   

 Formato da numeração em conformidade com a Resolução CNJ 65/2008 e os Atos Conjuntos TST/CSJT 20/2009 

Decisão 003030/2006-PATR 

  

Decisão 003030/2006-PATR do Processo 0202700-89.2003.5.15.0042 RO publicado em 03/02/2006.  

 

 íntegra do documento 

  

1º Recorrente: Banco do Estado de São Paulo S.A. - BANESPA 

  Banco Santander Brasil S.A. 

  Banco Santander S.A. 

2º Recorrente: José Alencar Santana Magalhães 

 

  

CONHECER dos apelos interpostos, rejeitar a preliminar argüida pelos reclamados e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL a ambos, ao das reclamadas, para limitar a indenização relativa ao 

intervalo para refeição e descanso aos 45 (quarenta e cinco) minutos de intervalo suprimidos, excluindo os respectivos reflexos em face do reconhecimento da natureza indenizatória da verba, 

excluir da r. sentença os reflexos das horas extras sobre a gratificação semestral e determinar a observância do divisor 180 (cento e oitenta) para o cálculo do valor devido a título de horas extras 

e reflexos, e ao do autor, para incluir na condenação o pagamento de diferenças salariais e reflexos, tudo nos termos da fundamentação. 

Rearbitra-se o valor condenatório em R$ 16.000,00, custas em R$ 320,00. 

Votação unânime. 

 

 

Sustentou oralmente, pelo 2º recorrente, o Dr. Fabiano Zocco Bombarda, que requereu e teve deferida a juntada de substabelecimento. 

  

 

ACÓRDÃO  Nº 
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PROCESSO Nº        02027-2003-042-15-00-8 RO  

RECURSO ORDINÁRIO 

 1º RECORRENTE:  BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A. - 

BANESPA 

 1º RECORRENTE:   BANCO SANTANDER DO BRASIL S.A. 

 1º RECORRENTE:   BANCO SANTANDER S.A. 

2º RECORRENTE:   JOSÉ ALENCAR SANTANA MAGALHÃES 

ORIGEM:              2ª VARA DO TRABALHO DE RIBEIRÃ O PRETO 

JUÍZA:                        DENISE DOS SANTOS SAL ES 

 

SENTENÇA:             F. 537/47 (PROCEDENTE EM PART E)  

RECURSO:             F. 550/61 (RECLAMADOS) 

RECURSO:             F. 565/75 (RECLAMANTE) 

 

                                    E     M     E     N     T     A 

 

DIFERENÇAS SALARIAIS. DESVIO/ACÚMULO DE FUNÇÕES. 

PROIBIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 

Sempre houve remédio jurídico contra o desvio/acúmulo  de 

função: o princípio que veda o enriquecimento sem causa, 

reconhecido e existente entre nós, desde o alvorecer do nosso 

direito; todavia, ainda que se entendesse que, antes da entrada 

em vigor do vigente Código Civil, não havia o que, no 

ordenamento jurídico pátrio, pudesse ser invocado para remediar 

semelhante situação, hodiernamente, o artigo 884, do aludido 

Diploma Legal, dá remédio eficaz para resolver o problema. Um 

empregado celebra um contrato de trabalho, por meio do qual se 

obriga a executar determinado serviço, aí toleradas pequenas 

variações, vedadas, por óbvio, as que alterem qualitativamente 

e/ou se desviem, de modo sensível, dos serviços a cuja execução 

se obrigou o trabalhador; em situações quejandas, caracterizado 

resta o enriquecimento sem causa, vedado pelo direito. 

 

Vistos. 
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Da r. sentença de f.537/47, recorrem ambas as 

partes. Os reclamados, à f.550/61, aduzem, primeiramente, a 

ilegitimidade do Banco Santander Brasil S.A. e Banco Santander S.A. No 

mérito, almejam a reforma quanto à condenação ao pagamento de horas 

extras e reflexos, intervalo intrajornada, respectivos reflexos, divisor de 

horas extras e reembolso de descontos. 

 

O demandante, à f.565/75, busca a condenação das 

reclamadas ao pagamento de horas extras, intervalo intrajornada, assim 

como a observância do adicional de 100% sobre as horas extras, 

adicional por acúmulo de funções e gratificação semestral. Quanto aos 

recolhimentos previdenciários e fiscais, aduz serem de responsabilidade 

exclusiva das rés. 

 

Contra-razões apresentadas pelos reclamados à 

f.580/86 e pelo reclamante à f.588/94. 

 

Os autos não foram encaminhados à D. 

Procuradoria Regional do Trabalho, em atendimento ao disposto no art. 

111, inciso II, do Regimento Interno desse Eg. Tribunal. 

 

É o relatório. 

 

VOTO 

 

Conheço dos recursos interpostos pelas partes, pois 

preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade. 

 

 

PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE DE PARTE - 

RECURSO DOS RECLAMADOS 

 

Os recorrentes sustentam a ilegitimidade de parte do 



67 
 

segundo e terceiro reclamados, aduzindo tratarem-se pessoas jurídicas 

distintas do primeiro réu, verdadeiro empregador, e, ainda, a solidez 

econômica do primeiro réu, o que, segundo seu entendimento, não 

autorizaria a manutenção dos demais no pólo passivo da presente 

demanda. 

A existência de grupo econômico envolvendo as três 

reclamadas é situação que independe até mesmo de prova, em vista do 

quanto dispõe o artigo 334, inciso I, do CPC. 

 

Ademais, defendem-se e recorrem de forma 

conjunta, eliminando qualquer possibilidade de discussão a respeito da 

existência de grupo econômico. 

 

Note-se que a atual jurisprudência autoriza a 

execução de empresa pertencente ao grupo, independentemente de esta 

ter participado do processo de conhecimento, como se afigura da leitura 

da manifestação a seguir transcrita: 

 

 EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA 

PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE. Atualmente, os 

grupos de empresas constituem um dos procedimentos 

concentradores mais apropriados para se obter maior  produtividade 

e maiores lucros com menores custos, pois, através deles, 

submetem-se à unidade de poder diretivo empresas ju ridicamente 

independentes. Porém, a existência de uma unidade d e gestão em 

relação a uma pluralidade de empresas formalmente a utônomas tem 

servido como elemento ideal para fraudadores e deso nestos, que 

vêm se utilizando da personalidade jurídica das emp resas, 

isoladamente, para negarem a existência do grupo e,  assim, 

eximirem-se de responsabilidades. “Ad cautelam” dev e o empregado 

propor a ação contra a empregadora e a outra empres a do grupo que 

repute idônea a responder pela execução. Porém, hav endo quebra na 

fase executória, não significa que somente a empres a contratante 

(sujeito aparente ) deva responder pelos encargos da execução. 
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Outras empresas do grupo devem ser trazidas à lide para dar suporte 

à execução, pois o art. 2º, § 2º, da CLT prevê soli dariedade 

econômica e não processual. Processo TRT/15ª nº 00623-1992-053-15-

00-3 AP. Decisão nº 9.803/2003-PATR. Luís Carlos Cândido Martins 

Sotero da Silva. 

 

Irrelevante, ainda, a alegada solidez financeira do 

Banco do Estado de São Paulo S.A. - Banespa, pois seria ousado 

demais, além de pouco prudente, crer na manutenção de tal situação até 

definitivo adimplemento das verbas que, eventualmente, forem deferidas 

ao trabalhador. 

 

Rejeita-se, assim, a preliminar argüida. 

 

 

MÉRITO 

 

 

I - RECURSO DAS RECLAMADAS  

 

DA JORNADA DE TRABALHO 

 

No tocante à jornada de trabalho do reclamante, os 

apelos serão apreciados de forma concomitante, em vista da identidade 

de matérias. 

 

Rebelam-se as rés quanto à condenação ao 

pagamento de horas extras a partir da sexta diária, aduzindo a 

inexistência de prova robusta nesse sentido. Almejam, ainda, a reforma 

quanto aos reflexos das horas extras na licença-prêmio e na gratificação 

semestral, pleiteando a observância do divisor 180 (cento e oitenta) para 

o cálculo do valor devido. 

O demandante pleiteia a condenação das 

reclamadas ao pagamento de horas extras e reflexos no período anterior 
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a 2002, alegando haver se desincumbido satisfatoriamente do ônus que 

lhe competia. 

 

Trata-se, portanto, de ônus  do autor, em vista da 

juntada dos controles de jornada pelas demandadas. O depoimento da 

primeira testemunha, Carlos Amaro Sartori Balducci, fs. 274/275, não 

auxilia o demandante, pois sequer trabalhavam no mesmo local. Afirmou, 

com todas as letras, que “não trabalhava no mesmo andar que o 

reclamante ” e que “nem todo dia o depoente via o reclamante 

trabalhando ”. 

 

Assim, resta a análise do depoimento da segunda 

testemunha, Izilda de Fátima Silva Scarpin, à f. 275. Sua declarações, 

pertinentes ao período contratual a partir de 2002, autorizam a conclusão 

de que, primeiramente, os horários consignados nos controles de jornada 

não eram os efetivamente cumpridos. Demais disso, suas declarações 

são categóricas e inequívocas no sentido de que, quanto a esse período, 

a jornada cumprida pelo demandante era das 8h30 às 18h, com quinze 

minutos de intervalo. 

 

Ademais, os documentos de f. 248/55, comprovam, 

em conjunto com a prova oral, o desempenho de tarefas em horários não 

abrangidos pelos registros. 

 

Assim, a prova constante dos autos não autoriza 

outra conclusão que não a lançada pelo MM. Juízo originário em sua bem 

fundamentada sentença, sendo certo afirmar que em relação ao período 

anterior a 2002, o demandante não comprovou jornada diversa daquelas 

anotadas em seus controles e, a partir de então, houve comprovação da 

jornada das 8h30 às 18h, com quinze minutos de intervalo. O cálculo da 

quantidade de horas extras devidas levará em consideração o tempo 

efetivamente à disposição do ex-empregador, não se considerando, 

evidentemente, o intervalo reconhecido. 

Quanto ao intervalo para refeição e descanso, sendo 
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certo que a partir de 2002 o demandante passou cumprir jornada superior 

a 6 (seis) horas diárias, fazia jus ao intervalo de, no mínimo, uma hora. 

 

Tendo usufruído somente de 15 (quinze) minutos, 

faz jus ao pagamento da indenização correspondente aos 45 (quarenta e 

cinco) minutos faltantes, com o acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), 

nos termos do parágrafo 4º do mencionado dispositivo, sendo certo que, 

tratando-se de mera indenização, não há falar em reflexos. 

 

Os reflexos das horas extras são devidos em face da 

habitualidade no cumprimento da sobrejornada, a partir de 2002, não 

havendo falar em reforma quanto a esse aspecto. 

 

Em relação aos reflexos sobre a licença-prêmio, 

improcede a intervenção dos reclamados, pois é paga com base na 

remuneração do trabalhador, conforme estabelece a Cláusula 41ª do 

Regulamento de Pessoal à f. 505, sendo que referido benefício foi 

mantido pelo Acordo Coletivo, conforme cláusula 33ª, nos mesmos 

termos. 

 

Quanto aos reflexos na gratificação semestral, 

procede a intervenção recursal, posto que é parcela paga conforme a 

lucratividade do Banco, não havendo, portanto, que se falar em natureza 

salarial para referida parcela. 

 

Os reflexos nos sábados são devidos, tendo em 

vista o disposto na cláusula 7ª do Acordo Coletivo de Trabalho, à f. 183, 

prevalecendo a decisão originária quanto a esse aspecto. 

 

A r. sentença também merece ser reformada quando 

ao divisor a ser adotado, em vista do posicionamento adotado pelo TST, 

por meio da Súmula 124, nos seguintes termos: 

 

BANCÁRIO. HORA DE SALÁRIO. DIVISOR. Para o 
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cálculo do valor do salário-hora do bancário mensal ista, o divisor a 

ser adotado é 180 (cento e oitenta). 

 

Será observado, portanto, o divisor 180 para o 

cálculo do valor devido a título de horas extras e reflexos. 

 

No tocante ao adicional de 100% pleiteado pelo 

autor, carece de qualquer amparo legal ou normativo e a alegação de que 

este Eg. Tribunal deveria aplicar Precedente Normativo adotado por outro 

Regional por ser “justo” , abstração feita ao que se entenda por “justo”, 

não é critério que possa, validamente, ser sustentado e/ou observado. 

 

DO REEMBOLSO 

 

Buscam as recorridas a reforma da r. sentença 

quanto à determinação de reembolso de valores descontados à título de 

seguro de vida. 

 

As recorrentes não lograram comprovar a 

autorização para os descontos a título de seguro de vida, sendo que, 

tendo em vista o disposto na Súmula 342 do C. TST, os valores 

indevidamente debitados devem ser restituídos, nos exatos termos da r. 

sentença. 

 

II - RECURSO DO RECLAMANTE  

 

DO DESVIO FUNCIONAL 

 

Pleiteia o autor o recebimento de diferenças salariais 

por ter desempenhado, cumulativamente às suas atribuições corriqueiras, 

as funções de operador de computador. 

 

 É incontroverso que desempenhou tarefas outras 

em relação àquelas inerentes ao seu cargo, o que se deu durante a 
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jornada de trabalho.  

 

Para resolver essa pretensão, a 1ª questão que se 

coloca é a de se pode ser considerado justo, correto, o exigir-se de um 

empregado, que pela sua proverbial inferioridade econômica não tem 

como recusar, faça, execute serviços estranhos ou além daqueles para os 

quais contratado. Abstração feita da dimensão humana/social da 

quaestio, referida situação leva a que o dador de serviço experimente um 

enriquecimento injustificado,  o que, entende esta relatoria, não se 

harmoniza com os fins visados e perseguidos pelo direito, em qualquer 

época.  

 

Nesse passo, útil o evocar-se os ensinamentos do 

preclaro jurista Celso Antonio Bandeira de Melo, que, com a elegância de 

quem domina o assunto sobre o qual discorre, aliada à sólida cultura 

geral, dilucida que:   

 

“Enriquecimento sem causa é o incremento do 

patrimônio de alguém, em detrimento do patrimônio de outrem, sem que, 

para supeditar tal evento, exista uma causa juridicamente idônea. É 

perfeitamente assente que sua proscrição constitui-se em um princípio 

geral do direito”, in “O Princípio do Enriquecimento sem Causa em Direito 

Administrativo”, RDA, vol. 210, out-dez/1997, página 28. 

 

No feito em foco, a Instância Primeira entendeu de 

rechaçar a pretensão atinente ao recebimento de diferenças salariais, 

quer pelo desvio de função, quer pelo acúmulo de função, quanto a este 

último, sob o fundamento de que “não existe amparo legal ou normativo 

para o acréscimo de salário pelo exercício de funções, dentro da mesma 

jornada e para o mesmo empregador, mais amplas do que as acaso 

previstas pelo contrato de trabalho. Sendo a tarefa acumulada exercida 

no mesmo horário de trabalho, não há que se falar em dupla 

remuneração,uma vez que o empregado já está sendo remunerado pelas 

horas de serviço, estando obrigado a prestar os serviços compatíveis com 
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suas condições”, f. 542. 

 

Ouso divergir de tão elevado posicionamento, 

fazendo-o firme nos ensinamentos retro-reproduzidos, que me trazem a 

convicção de que sempre houve remédio jurídico contra tais situações,  

acúmulo/desvio de função, qual seja o princípio que veda o 

enriquecimento sem causa, reconhecido e existente entre nós, desde o 

alvorecer do nosso direito; todavia, ainda que se entendesse que, antes 

da entrada em vigor do vigente Código Civil, não havia o que, no 

ordenamento jurídico pátrio, pudesse ser invocado para remediar 

semelhante situação, hodiernamente, o artigo 884, do aludido Diploma 

Legal, dá remédio eficaz para resolver o problema. 

 

E no que toca ä possibilidade de o empregado poder 

acumular funções, na forma admitida pelo r. decisum, tenho que a mesma 

vai além do que é permitido e quebra a comutatividade que deve existir 

num contrato de trabalho qualquer . Um empregado celebra um contrato 

de trabalho, por meio do qual se obriga a executar determinado serviço, aí 

toleradas pequenas variações, vedadas, por óbvio, as que alterem 

qualitativamente, e/ou se desviem, de modo sensível, dos serviços a cuja 

execução se obrigou o trabalhador. “In casu”,  claro nos autos, até por 

falta de específica e eficaz refutação, que o obreiro, a par das funções de 

escriturário, aviava também as de operador de computador – ainda que 

se conteste a denominação deste segundo mister, diante do quadro de 

carreira existente na recorrida, como observado pela Origem, o fato é que 

a função era exercida pelo apelante. Ora, monto praça em que o desenho 

destes autos pinta e dá cores, exatamente, ao que nas linhas transatas foi 

apontado como transbordando do que, em termos de pequenas 

variações, é permitido ao empregador, ou de se questionar que o labor 

desenvolvido por um escriturário, por definição mesma, é bem mais 

simples do que aquele executado por quem lida com computador? Logo, 

quem executa esta última, não pode ser remunerado de forma idêntica do 

que quem executa aquela, sem demérito algum para estes, fique claro e, 

em isso se verificando, como aconteceu no caso vertente, inegável que, 
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como já se fez notar, o recorrido obteve vantagens indevidas, por não 

previstas no contrato de trabalho celebrado, dito por outro modo, não 

havia –como não há- base de sustentação válida para citadas vantagens, 

logo, configurado o enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento 

jurídico, o que leva ao acolhimento do inconformismo, no particular, 

condenando-se o recorrido no pagamento de diferenças salariais, com os 

reflexos postulados, pelo acúmulo/desvio de função, fixando-se em 1/3 a 

majoração salarial a ser observada para a apuração das mesmas, atento 

a que o pedido respectivo não foi, como dito, precisa e objetivamente 

refutado.  

 

DA GRATIFICAÇÃO SEMESTRAL 

 

O demandante pretende a reforma da r. sentença no 

tocante ao indeferimento do pedido de diferenças de gratificação 

semestral, aduzindo a ilegalidade da redução da referida parcela. 

 

A  gratificação prevista no artigo 56 do Regulamento 

de Pessoal (f. 507) é paga conforme as condições estabelecidas pelos 

seus Estatutos, desde que  autorizada pela Diretoria do “Banespa”. E o 

Estatuto do Banco, no artigo 49 (f. 420) estabelece como condição para 

concessão da gratificação a existência de lucro. 

 

Portanto, incabíveis as diferenças pleiteadas, por 

ausência da verificação das suas condições - lucro e autorização. 

 

Indevida a atribuição de natureza salarial à verba, 

pois que, em realidade e no fundo, se trata de conseqüência de programa 

de participação do empregado nos lucros da empresa, desvinculado da 

remuneração, face ao que dispõe o art. 7º, inciso XI, da Constituição 

Federal de 1988. Portanto, não há qualquer diferença a pagar. 

 

DOS DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS 
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Pretende o reclamante a responsabilização 

exclusiva das recorridas em relação aos recolhimentos previdenciários e 

fiscais, sustentando a existência de prejuízo em virtude da não dedução 

na época própria. 

 

Nos termos da legislação e Provimentos CG/TST nº 

02/93, art. 6o e 01/96, art. 3º, e Provimento CG/TST nº 02/93, art. 6º, 

devida a contribuição, conforme as respectivas cotas, cujo cálculo deverá 

ser feito tendo como base o somatório das parcelas sujeitas à 

contribuição. 

 

Devida a contribuição fiscal pelo empregado, 

cumprindo à empregadora tão-somente deduzir, recolher e comprová-la, 

sob pena de ofício ao Ministério da Fazenda (DRF).  

 

Improcede, portanto, o inconformismo do autor, não 

havendo, ainda, que se falar em qualquer indenização, pois o fato gerador 

ocorre com a disponibilidade do crédito, nos termos do art. 46, da Lei nº 

8.541/92, e Provimento 01/96 da CGJT. 

 

POSTO ISTO, decido CONHECER dos apelos 

interpostos, rejeitar a preliminar argüida pelos reclamados e, no mérito, 

DAR PROVIMENTO PARCIAL  a ambos, ao das reclamadas, para limitar 

a indenização relativa ao intervalo para refeição e descanso aos 45 

(quarenta e cinco) minutos de intervalo suprimidos, excluindo os 

respectivos reflexos em face do reconhecimento da natureza indenizatória 

da verba, excluir da r. sentença os reflexos das horas extras sobre a 

gratificação semestral e determinar a observância do divisor 180 (cento e 

oitenta) para o cálculo do valor devido a título de horas extras e reflexos, 

e ao  do autor, para incluir na condenação o pagamento de diferenças 

salariais e reflexos, tudo nos termos da fundamentação. 

 

Rearbitro o valor condenatório em R$ 16.000,00, 

custas em R$ 320,00. 
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  FRANCISCO ALBERTO DA MOTTA PEIXOTO 

GIORDANI 

JUIZ RELATOR . 
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Anexo B (Lei Municipal de Guarulhos - Lei nº 5660/2 001) 
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Anexo C (instrumentos Coletivos de Trabalho) 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2012/2013  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
 SP001808/2013  

DATA DE REGISTRO NO MTE:   
 27/02/2013  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   
 MR003786/2013  

NÚMERO DO PROCESSO:  
 

46261.000742/2013-98 
DATA DO PROTOCOLO:   

 
22/02/2013  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE SANTOS, CNPJ n. 58.194.572/0001-39, neste ato representado(a) por seu 
Presidente, Sr(a). VALDIR DE SOUZA PESTANA; 
  
E  
 
RODOVIARIO LIDER LTDA, CNPJ n. 22.777.692/0024-08, neste ato representado(a) por seu Procurador, Sr(a). FLAVIO WILSON ABDALA DO 
AMARAL; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de novembro de 2012 a 31 de outubro de 2013 e a data-
base da categoria em 1º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Empregados, inclusive 
os da Administração e Manutenção, nas Empresas de Ô nibus que operam linhas Rodoviárias Urbanas (Munici pais ou Intermunicipais); 
Serviços de Turismo e Fretamento, e inclusive Empre sas de Economia Mista ou Estatais; Empregados, da A dministração ou 
Manutenção, das Empresas de Transportes de Cargas R odoviárias Secas e Líquidas em geral, inclusive em Containers; Motoristas e 
Ajudantes de Caminhão Empregados em Empresas Comerc iais; Motoristas e Ajudantes de Caminhão Empregados  em Indústrias e ou 
Prestadoras de Serviços inclusive Empresas de Econo mia Mista e ou Estatais, nesse caso abrangendo pess oal de Manutenção e 
Administração; Motoristas Empregados de todo e qual quer Empresa seja pessoa Jurídica ou Física , com abrangência territorial em 
Cubatão/SP .  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

As partes reconhecem que os pisos salariais a ser pagos a partir de 01 de novembro de 2012, são os 
seguintes:  
         
    Funções                                                            Salários Normativos  
 
Líder de equipe I.................................. ........................R$ 1.752,92  
(Hum mil, setecentos e cinquenta e dois reais e noventa e dois centavos) 
Líder de equipe II................................. ........................R$ 1.380,09 
(Hum mil, trezentos e oitenta reais e nove centavos) 
Motorista de Carreta, Betoneira e  Máquinas Pesadas .....R$  1.660,76 
(Hum mil, seiscentos e sessenta reais e setenta e seis centavos) 
Motorista de Guindalto............................. ........................R$  1.265,25 
(Hum mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) 
Motorista de Muncks, Basculantes, Op. Veíc. Auto Mo tores e Empilhadeira......R$  1.265,25  
(Hum mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)   
Motorista de Veículos Leves e Motos................ ...............R$  1.172,78 
(Hum mil, cento e setenta e dois reais e setenta e oito centavos) 
Ajudante........................................... ..............................R$    826, 76 
(Oitocentos e vinte e seis reais e setenta e seis centavos) 
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Parágrafo Primeiro:  Aos Motoristas de Muncks e Basculantes terá o salario reajustado em 10% (dez 
por cento) e os demais 7% (sete por cento). Os motoristas de Muncks e Basculantes foram 
comtemplados com reajuste e realinhamento de piso. 
Parágrafo segundo: Não serão compensados os aumentos os decorrentes de promoção, 
transferência e equiparação.  
 

Pagamento de Salário – Formas e Prazos  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - ADIANTAMENTO QUINZENAL / SALÁRIO  
 
 

Fica estabelecido o adiantamento quinzenal (vale), na ordem de 40% (quarenta por cento) do salário 
nominal e será pago até o dia 20 de cada mês. O pagamento do salário do mês vencido ocorrerá até 
o 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente, sempre de acordo com a legislação vigente.  
 
 
CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 
 

A empresa fornecera a seus empregados, comprovantes de pagamento de salários mediante recibo, 
com identificação da empresa e do empregado do qual deverá constar a discriminação de todas as 
parcelas, a quantia liquida paga, os dias trabalhados ou totais da produção, percentual, as horas 
extras e os descontos efetuados, inclusive para a Previdência Social e valor correspondente do 
FGTS.  
 
 

Descontos Salariais  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO  
 
 

Conforme assembléia do dia 20/02/2008, a categoria aprovou a implantação através do Sindicato do 
empréstimo consignado (M.P.nº130) de 17 de setembro de 2003. 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Gratificação de Função  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO  
 

 
A empresa se obriga a observar as limitações profissionais dos empregados com funções definidas, 
não atribuindo outras para as quais não foram contratados. Caso desempenhe dupla-função terá o 
direito de acréscimo sobre o salário base de no mínimo 10% (dez por cento) sobre os valores de 
cobranças ou vendas efetuados por motorista, ou do salário base, no caso de ajudantes, pelo 
exercício de dupla função.  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA OITAVA - USO DE PROPAGANDA  
 
 

A empresa que utilizar do uso de propaganda nos uniformes fica obrigada ao pagamento da 
gratificação no importe de 10% do salário base, sendo que essa verba não terá efeito salarial para 
fins fiscais e previdenciários, com exceção do uso do nome e/ou logotipo do empregador  
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS  
 
 

Fica estabelecido o pagamento de horas extras com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre a 
hora normal, até o limite de 50 horas mensais e as excedentes a esse limite, serão remuneradas com 
acréscimo de 75% (setenta e cinco pôr cento) sobre o valor da hora normal. As folgas e feriados 
trabalhados devem ser pagos com acréscimo de 100% (cem por cento), sem prejuízo do repouso 
semanal em outro dia subseqüente da semana seguinte. 
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Adicional de Tempo de Serviço  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO  
 
 

Fica estabelecido que todo empregado a cada 02 (dois anos) de serviços prestados ao mesmo 
empregador fará jus a um adicional de 2,5% (dois vírgula cinco por cento) do salário base a título de 
prêmio por tempo de serviço, calculado sobre o seu salário nominal, até o teto de 5% (cinco por 
cento) 
 

Adicional Noturno  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO  
 
 

O trabalho em jornada noturno, assim compreendido, aquele realizado em 22:00 horas de um dia e 
as 05:00 horas do dia subseqüente, será remunerado com acréscimo de 50% (cinqüenta por cento), 
significando este percentual a inclusão da hora noturna reduzida. 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E /OU RESULTADOS  
 
 

A empresa se compromete a pagar a participação nos lucros e/ou resultados no percentual 
mínimo de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o salário base a ser pago no mês de abril 
de 2013 , observado as seguintes premissas para elegibilidade. 
 
a)    Ser empregado da empresa e que prestou serviço entre novembro de 2011 a outubro de 
2012 sendo proporcional aos números de meses trabalhados; 
b)    Não tenha tido afastamento pelo INSS em auxilio doença, superior a 15 dias no período 
acima mencionado; 
c)    Não tenha mais de 05 faltas sem justificativa; 
d)    Não tenha tido seu contrato de trabalho rescindido antes de 30 de outubro de 2012; 
e)    Não tenha tido nenhum registro de ocorrências (RO) e comunicação de ocorrência de 
Segurança e Saúde (COSS) ou qualquer outra advertência emitida oficialmente pela Usiminas 
e Fosfértil. 
 
 

Auxílio Alimentação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DIÁRIAS DE ALIMENTAÇÃO  
 
 

Diárias de alimentação destinada tanto ao almoço como o jantar, no valor correspondente de R$ 
19,42 (Dezenove reais e quarenta e dois centavos) cada, para motoristas e ajudantes, sendo devido, 
quando em serviço no horário da refeição ou em viagens dentro e fora da base territorial. Quando 
ocorrer a necessidade de pernoite, independente da diária de alimentação será reembolsado 
mediante comprovantes até o limite de R$ 48,50 (Quarenta e oito reais e cinquenta centavos). 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - TICKET REFEIÇÃO  
 
 

A empresa concedera o beneficio do Ticket-Refeição a todos os motoristas e ajudantes, no valor 
unitário de R$ 16,89 (Dezesseis reais e oitenta e nove centavos) cada, pelo numero de dias úteis do 
mês, sendo considerado o sábado dia útil. Por esse beneficio a empresa poderá descontar de seus 
empregados o percentual de 2,5% (dois e meio por cento) do valor do beneficio até o piso de 
ajudante e 5% (cinco por cento) do valor do beneficio até o piso de motorista.  
Parágrafo Primeiro : A empresa que fornecera gratuitamente refeição aos empregados em refeitório 
próprio ou conveniado, ficam dispensadas do fornecimento do (ticket-refeição).  
Parágrafo segundo : A refeição não será considerada salário “in natura” ou utilidade, uma vez que 
esta enquadrada nos termos do Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, não integrando a 
remuneração em qualquer hipótese.  
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / CEST A BÁSICA  
 
 

A empresa fornecera a todos os motoristas e ajudantes cesta/básica ou Vale/Alimentação no valor de 
R$ 141,24 (Cento e quarenta e um reais e vinte e quatro centavos). Sendo fornecido o beneficio 
mensalmente, junto com o pagamento mensal. Desde que o empregado não tenha faltas sem 
justificativa, não sendo considerado como salário “in natura” e não havendo integração ao salário.  
Parágrafo Único: o trabalhador não terá nenhum desconto em seu salário  pelo referido beneficio.  
 

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - TRANSPORTE / VALE TRANSPORT E  
 
 

Será concedido transporte e ou vale transporte ao empregado onde custo não poderá ultrapassar 
1,5% sobre o salário base, não será considerado salário “in natura” ou utilidade, não integrando a 
remuneração em qualquer hipótese. 
 

Auxílio Saúde  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

A empresa concedera Plano de Saúde a todos os motoristas e ajudantes e familiares diretos dos 
mesmos, sem ônus, ou com participação do empregado até 05 % do valor do beneficio, isto face ao 
atual sistema previdenciário, se comprometendo a dar preferência ao plano de saúde vinculado ao 
Sindicato da categoria profissional. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - CONVÊNIO FARMÁCIA  
 
 

A empresa manterá Convênio com a farmácia dos Rodoviários para fornecimento de medicamentos 
aos associados da entidade e seus dependentes, mediante desconto em folha de pagamento e 
repassado a entidade de classe ate o 10º dia útil de cada mês. 
 

Auxílio Doença/Invalidez  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO PREVI DENCIÁRIO  
 
 

A empresa concedera aos empregados afastados do serviço por motivo de saúde (doença ou 
acidente) a complementação de auxilio previdenciário para que perceba a mesma remuneração que 
recebiam em atividade (salário base), durante o prazo de 90 (noventa) dias.  
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - PLANO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO F UNERÁRIO - OSAN  
 
 

A empresa se compromete a descontar em folha de pagamento, quando autorizado pelo funcionário 
associado da entidade, a inclusão de seus dependentes no Plano de prestação de Serviços 
Funerário Osan 
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SEGURO DE VIDA / AUXÍL IO FUNERAL - PÉCULIO  
 
 

A empresa efetuara Seguro de Vida por morte e invalidez permanente para os empregados 
motoristas e ajudantes, sendo esse seguro equivalente no mínimo a 10 (dez) vezes o piso salarial 
respectivo, sendo esse seguro no mínimo de 20 (vinte) vezes os mencionados pisos para os 
empregados que transportarem mercadorias com recebimento de valores.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUXÍLIO AO FILHO EXCEPC IONAL  
 

 
A empresa pagará aos seus empregados que tenham filhos excepcionais, um auxílio mensal na 
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ordem de R$ 88,99 (Oitenta e oito reais e noventa e nove centavos), por filho nessa condição. 
 
 

 
Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalida des  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DISPENSA POR JUSTA CAU SA  
 
 

O empregado dispensado por falta grave deverá ser notificado do fato por escrito, e com a 
especificação dos motivos, sob pena de gerar presunção de dispensa imotivada.  
Parágrafo Único:  O documento deverá ser exibido quando da formalização da rescisão do contrato 
de trabalho perante a autoridade no Ministério Trabalho. 
 

Aviso Prévio  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - AVISO PRÉVIO  
 
 

O empregado dispensado sem justa causa e que no cumprimento do aviso prévio obter novo 
emprego, mediante declaração do novo empregador, será garantida sua dispensa imediata, sem 
prejuízo do pagamento dos dias restantes do aviso prévio.  
Parágrafo Primeiro:  Concessão, além do prazo legal de aviso prévio de 05 (cinco) dias por ano de 
serviços prestados à empresa.  
Parágrafo Segundo:  Concessão, além dos 45 anos de idade e com mais de 05 (cinco) anos de 
serviços prestados na empresa de mais 15 dias de bonificação complementar do aviso prévio e mais 
01 dia por cada ano de serviço prestado. 
 

 
Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Norma s de Pessoal e Estabilidades  

 
Transferência setor/empresa  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - GARANTIA DE EMPREGO POR TRANSFERÊNCIA  
 
 

Fica assegurado o empregado transferido, na forma do artigo 469 da CLT, a garantia de emprego ou 
salário por 01 (um) ano após a data da transferência. 
Parágrafo primeiro  O empregado transferido por ato unilateral do empregador para local mais 
distante de sua residência tem o direito a suplementação correspondente ao acréscimo da despesa 
de transporte e tempo utilizado a mais do anterior 
 

Estabilidade Serviço Militar  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓR IO  
 
 

Fica assegurado ao empregado em idade de prestação de serviço militar obrigatório, inclusive tiro de 
guerra, estabilidade provisória desde o alistamento até 60 (sessenta) dias após a baixa. Sob pena de 
indenização pecuniária, salvo nos casos de rescisão com justa causa, pedido de demissão ou acordo. 
 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissi onal  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - AFASTAMENTO POR DOENÇA  
 
 

Fica assegurada ao empregado afastado por auxilio doença, estabilidade provisória de emprego ou 
salário por igual prazo ao afastamento, até 90 (noventa) dias após a alta médica.  
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - GARANTIA POR ACIDENTE DE  TRABALHO  
 
 

Ao empregado afastado por acidente de trabalho será concedida a estabilidade provisória no 
emprego, na forma e vigência do art. 118 que trata a Lei 8.213 de 24/07/91, regulamentada pelo 
decreto 357 de 07/12/91.  
 

Estabilidade Aposentadoria  
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CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - APOSENTADORIA  
 
 

A empresa assegurara aos seus empregados que estiverem, comprovadamente, a 03 (três) anos da 
aquisição do direito de aposentadoria e, contem com 05 (cinco) anos de serviços prestados na 
mesma empresa, o emprego ou salário, durante o período que faltar para se aposentar, excetuando-
se os casos de demissão por justa causa, desde que devidamente comprovados pela empresa.  
 

 
Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Contro le, Faltas  

 
Faltas  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ESTUDANTE  
 
 

O empregado estudante em estabelecimento de ensino oficial, autorizado ou reconhecido pelo poder 
competente, terá abonada a falta para a prestação de exames escolares, desde que avise seu 
empregador com antecedência mínima de 24 horas, sendo devida á comprovação posterior.  
 

Outras disposições sobre jornada  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - JORNADA DE TRABALHO E  INTERVALO DE REFEIÇÕES  
 
 

Fica estabelecido à obrigatoriedade de intervalo mínimo de 01 (uma) hora para refeições, e o 
intervalo entre jornadas de 12 (doze) horas entre a largada e a próxima pegada, conforme previstos 
em lei.  
Parágrafo primeiro  Será obedecido às seguintes condições para estabelecimento da Jornada de 
Trabalho e a escala de revezamento para os motoristas, administrativo, oficina e demais funcionários 
da empresa  

 Horário de Motorista 

:Escala 6 x 2 dias  
07:00 às 15:00 horas 
15:00 às 23:00 horas 
23:00 às 07:00 horas todos com uma hora para refeição. 

Escala 6 X 2 dias revezamento  
07:00 às 15:00 
15:00 às 23:00  
23:00 às 07:00 todos com uma hora para refeição. 
 
Escala 12 X 36 horas  
07:00 às 19:00 horas 
19:00 às 07:00 horas todos com uma hora para refeição. 
 
Administrativo/Oficina:  
De segunda a sexta feira das 07:12 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 horas. 
De segunda a sexta feira das 07:45 às 11:00 e das 12:00 às 17:01 horas. 
De segunda a sexta feira das 08:15 às 11:00 e das 12:00 às 17:31 horas. 
De segunda a sexta feira das 15:00 às 23:00 horas com uma hora para  
refeição e aos sábados das 08:00 às 12:00 horas. 
 
 Escala 6 X 1 dia  
De segunda a sábado das 15:00 às 23:00 horas (com uma hora para refeição). 
De segunda a sábado das 07:00 às 15:00 horas (com uma hora para refeição). 
 

  
Parágrafo segundo:  Empresa adotará o sistema de registro de ponto, conforme determina a 
legislação pertinente, facultada a empresa a utilização de papeleta de controle de ponto, livro de 
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ponto, cartão de ponto mecânico ou ponto eletrônico, ficando liberado o registro de intervalo para 
refeição e descanso, desde que observado o horário de pré assinalação do intervalo para refeição.” 
Parágrafo terceiro:  Convencionam as partes que os minutos que antecedem ou sucedem a jornada, 
até o limite de 30 minutos diários decorrentes do tempo de espera para marcação de ponto e 
ingerência de café com leite e ou troca de roupa não incorporam a mesma, portanto não será tida 
como tempo a disposição, não ensejando o pagamento das mesmas como horas extras 
 

 
Férias e Licenças  

 
Duração e Concessão de Férias  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS  
 
 

As férias, observando o disposto no artigo 135 da CLT, só poderão ter inicio em dias úteis, que não 
antecedam sábados, domingos e feriados ou folgas escalonadas. 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador  

 
Uniforme  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - UNIFORME  
 
 

Quando exigidos ou obrigados pela legislação ás empresas fornecerão, gratuitamente, uniformes de 
trabalho sendo: 02 calças, 02 camisas e 01 par de sapatos, distribuídos semestralmente, em caso de 
furto: não serão cobrados, desde que apresentem o referido Boletim de Ocorrência.  
 

CIPA – composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CIPA - SUPLENTES - ESTA BILIDADE  
 
 

A empresa concedera a garantia do artigo 165 da CLT, aos suplentes das CIPAS Comissão Interna 
de Prevenção de Acidentes.  
 

Aceitação de Atestados Médicos  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ATESTADO MÉDICO  
 
 

Para fins de abono de faltas do empregado, as empresas aceitarão os atestados fornecidos pelo 
Sindicato da Categoria, convênios médicos autorizados pelas empresas e hospitais e clínicas 
conveniadas aos SUS. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ACESSO / DISTRIBUIÇÃO E FIXAÇÃO DE AVISOS  
 
 

A empresa permitira o livre acesso dos Diretores do Sindicato da base territorial, devidamente 
credenciados, em todas as instalações da empresa para que exerçam suas atividades de 
representação, assim como, fixação de avisos em quadro próprio e distribuição de material 
publicitário de interesse do Sindicato e dos trabalhadores e que não envolva política partidária.  
 

Representante Sindical  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - REPRESENTANTES DOS TRAB ALHADORES  
 
 

Na empresa com mais de 200 (duzentos) empregados é assegurada à eleição direta de um 
representante, com as garantias do artigo 543 e seus parágrafos.  
 

Contribuições Sindicais  
 

 



85 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAT IVA  
 
 

A Assembléia aprovou por maioria absoluta dos presentes a determinação do descontado em folha, 
mensalmente, do percentual de 1% (um por cento), a titulo de Contribuição Confederativa, sob o 
salário base de motorista, de todos os empregados, sindicalizados ou não. O Sindicato, desde logo, 
assume integral responsabilidade por eventual ação proposta pelos empregados, associados ou não.  
Parágrafo Primeiro : A empresa deverá repassar a referida Contribuição Confederativa até o 5º 
(quinto) dia útil de cada mês subseqüente ao desconto, sendo depositada na Tesouraria do Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Santos e Região, ou em banco estabelecido, com 
encaminhamento de lista nominal, contendo registro funcional e valores individuais de contribuição e 
salário base.    
Parágrafo segundo : A falta desse recolhimento e das demais condições no prazo supra, implicará 
em multa de 10% (dez por cento) do total do recolhimento, acrescido de juros de mora na ordem de 
1% (um por cento) ao mês, cabendo execução judicial.  
 

 
Disposições Gerais  

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - JUÍZO COMPETENTE  
 
 

A competência será da Justiça do trabalho, dirimir qualquer divergência surgida na aplicação da 
presente norma coletiva, ficando eleito o fórum de Santos – São Paulo.  
 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉ VIA  
 
 

Fica estabelecida e mantida a autorização ao Sindicato da categoria profissional da Comissão de 
Conciliação Prévia, de âmbito sindical, de que trata a Lei 9958/00, conforme deliberado em 
Assembléia do Sindicato representante do dia 21/07/2003, obrigando-se o empregado atuante na 
base territorial do Sindicato – (Santos, São Vicente, Guarujá, Cubatão, Bertioga, Praia Grande, 
Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe), e pela parte empregadora o representante patronal o SINDISAN - 
Sindicato das Empresas de Transporte Comercial de carga do Litoral Paulista, confirmada em Mesa 
Redonda de 08/10/2003. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - MULTA POR DECUMPRI MENTO  
 
 

Pelo descumprimento de qualquer condição da presente Norma Coletiva, a empresa infratora pagará 
a parte prejudicada multa de 10% (dez por cento) do salário percebido pelo empregado, por infração 
cometida.  
 

Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - MULTAS DE TRÂNSITO  
 
 

A empresa deve possibilitar o direito de recurso das multas e ocorrência de trânsito, por parte dos 
motoristas, devendo o empregado serem expressamente notificado para esse fim. 
 
 

 
 

VALDIR DE SOUZA PESTANA  
Presidente  

SIND DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE SANTOS 
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FLAVIO WILSON ABDALA DO AMARAL  
Procurador  

RODOVIARIO LIDER LTDA  
 

 

 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2013/2014  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
 MG000522/2013  

DATA DE REGISTRO NO MTE:   
 07/02/2013  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   
 MR004394/2013  

NÚMERO DO PROCESSO:  
 46242.000073/2013-82 

DATA DO PROTOCOLO:   
 29/01/2013  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE UBERABA E REGIAO, CNPJ n. 23.367.709/0001-25, neste ato 
representado(a) por seu Presidente, Sr(a). LUTERIO ANTONIO ALVES; 
  
E  
 
FERREIRA BORGES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, CNPJ n. 10.863.095/0001-20, neste ato representado(a) por seu 
Empresário, Sr(a). ERIVELTO GABRIEL FERREIRA; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de fevereiro de 2013 a 28 de fevereiro de 2014 e a data-
base da categoria em 1º de março.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE UBERABA E REGIÃO , com abrangência territorial em Campo Florido/MG, Conceição das Alagoas/MG, 
Delta/MG, Pirajuba/MG e Uberaba/MG .  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS  
 
 

Fica estabelecido, a partir de 1º de fevereiro de 2013, os seguintes pisos salariais: 

a) – O Salário mensal de MOTORISTA DE MICRO-ÔNIBUS E VANS, (Interestadual, 
Intermunicipal), de fretamento, escolar e turismo a partir de 1º de fevereiro de 2013, 
será de R$ 1.166,00 (um mil cento e sessenta e seis reais). 

b) - O salário mensal de MOTORISTA DE ÔNIBUS , (Interestadual, Intermunicipal), 

de fretamento, escolar e turismo a partir de 1º de fevereiro de 2013, R$1.438,59 (um 

mil quatrocentos e trinta e oito reais e cinqüenta e nove centavos). 

 
Pagamento de Salário – Formas e Prazos  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DE SALÁRIOS  
 

Os salários serão pagos no 5º (quinto) dia útil do mês subseqüente ao vencido, se 
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coincidir com domingos e feriados será efetuado no primeiro dia útil posterior. 
 
 
 
 
CLÁUSULA QUINTA - ADIANTAMENTO SALÁRIO  
 
 

A empresa concederá um adiantamento salarial no valor de 40% sobre o salário 
base do trabalhador, aos que assim o desejar, até o dia 20 de cada mês. 

Parágrafo Único - Quando o dia do adiantamento coincidir com domingo ou feriado 
este será feito no primeiro dia útil subseqüente  

Isonomia Salarial  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - SUBSTITUIÇOES  
 
 

Nas substituições interinas, será pago ao substituto, o mesmo salário do substituído 
que teria direito aos dias de substituição, considerando-se para tanto a devida 
proporcionalidade, salvo, as vantagens pessoais. 

 
Descontos Salariais  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS  
 
 

Somente serão permitidos os descontos salariais expressamente previstos em lei e 
àqueles devidamente autorizados pelo trabalhador; 

Parágrafo Primeiro - As multas administrativas e infrações de trânsito cometidas 
pelos trabalhadores, serão descontadas dos salários dos mesmos, imediatamente, 
após o pagamento efetuado pela empresa, independentemente de recurso ou não. 

Parágrafo Segundo - O SINDICATO PROFISSIONAL acompanhará, 
facultativamente, eventual recurso interposto pela Empresa, bem como toda a sua 
tramitação; 

Parágrafo Terceiro - Em caso de acidente de trânsito, só haverá descontos dos 
danos quando a culpa do trabalhador for reconhecida por laudo pericial oficial, 
Boletim de Ocorrência Policial, contendo, inclusive, avaliação das condições 
mecânicas do veículo, ou através de sentença judicial. 

 
Outras normas referentes a salários, reajustes, pag amentos e critérios para cálculo  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - COMPROVANTE DE PAGAMENTOS  
 
 

A empresa fornecerá aos trabalhadores o comprovante de remuneração paga com a 
discriminação das parcelas e dos descontos. 
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Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Adicional de Hora-Extra  

 
 
CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS  
 
 

As horas extras, que poderão ser realizadas para atendimento das necessidades 
dos contratantes, se não compensadas, serão pagas com acréscimo de 50% 
(cinqüenta por cento) sobre o valor da hora normal. 

Parágrafo Primeiro  - Os feriados trabalhados serão pagos em dobro, desde que, 
para este não seja estabelecido outro dia folga pelo empregador. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO  
 
 

A partir de 1º de fevereiro de 2013, os trabalhadores abrangidos por este 
instrumento, terá ticket alimentação na importância de R$ 275,00 (duzentos e 
setenta e cinco reais), valor este a ser creditado mensalmente no cartão de 
compras,  

Parágrafo primeiro - Para todos os efeitos legais este benefício não tem caráter 
indenizatório e reveste-se de natureza assistencial, ou seja, não tem natureza 
salarial e por tanto não se incorpora ao salário, razão pela qual não constitui base 
para incidência de encargos previdenciários ou trabalhistas. Não se aplica o 
princípio da habitualidade. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALIMENTAÇÃO/HOSPEDAGEM E  AJUDA DE CUSTO ALIMENTAÇÃO  
 
 

Ao trabalhador em viagem a serviço da empresa ou em serviço fora de seu local de 
trabalho, em horário coincidente com o das refeições principais e/ou quando 
compelido a pernoitar fora do local de sua residência, serão fornecidas alimentação 
e hospedagem gratuitas, exceto os casos previstos na cláusula décima quinta. 

Parágrafo Primeiro - A empresa diligenciará no sentido que tanto a alimentação 
quanto a hospedagem sejam fornecidas por estabelecimentos de boa qualidade; 

Parágrafo Segundo - Na hipótese de fornecimento de numerário para a 
alimentação, a quantia fornecida ao trabalhador deve ser suficiente para cobrir 
integralmente tal despesa; 

Parágrafo Terceiro - Nas viagens de turismo e de fretamento especiais, a empresa 
pagará ao trabalhador as despesas com alimentação e hospedagem, exceto os 
casos previstos na cláusula 15ª, sendo que em 02 (dois) dias úteis, após o retorno, o 
trabalhador fará a prestação de contas, sujeitando-se a punição disciplinar caso não 
o faça, excetuando o previsto na cláusula oitava. 
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Parágrafo Quarto - Para pagamento das despesas com alimentação e hospedagem 
conforme dispõe as Cláusulas anteriores, a empresa antes do início das viagens, 
antecipará ao trabalhador o valor suficiente para realização destas. 

Parágrafo Quinto - As previsões desta cláusula não se aplicam cumulativamente 
com as disposições contidas nas cláusulas nona e décima e seus parágrafos. 

 

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TRANSPORTE  
 
 

Os trabalhadores se transportados nos veículos da empresa para os seus 
deslocamentos (ida e volta) ao trabalho, não farão jus às horas de transporte (horas 
in itinere), não sendo o tempo gasto nos percursos, contado como horas extras, nem 
tempo à disposição.      

 
Auxílio Saúde  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PLANO DE SAÚDE  
 
 

O valor mensal do desembolso pelo empregado, visando a assegurar o PLANO DE 
SAÚDE médico hospitalar ambulatorial com obstetria, aos trabalhadores em 
atividade e dependentes legais, cuja operadora será indicada pelo sindicato 
Profissional, será de R$ 23,00 (vinte e três reais). 

Parágrafo primeiro: As co-participações previstas no plano de saúde na razão de: 
R$ 20,00 (vinte reais) por consultas realizadas nos prontos atendimentos; R$ 5,00 
(cinco reais) por consultas realizadas na clínica da operadora e R$ 5,00 (cinco reais) 
para cada exame laboratorial, serão pagas pelo trabalhador. 

Parágrafo segundo: Os trabalhadores que estiveram afastados do serviço por 
motivo de auxilio doença terão garantido a manutenção do Plano de Saúde por um 
período de 60 (sessenta dias) nas condições já previstas neste instrumento, após 
este período se houver interesse do trabalhador em permanecer no Plano o mesmo 
correrá totalmente por sua conta, cujos valores mensais deverão ser restituídos á 
empresa até o dia 20 de cada mês. 

Parágrafo terceiro : Em hipótese alguma o valor do custeio do plano de saúde será 
pago em forma de pecúnia.   
 
 
 

Seguro de Vida  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SEGURO  
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A empresa obriga-se a contratar SEGURO em favor de todos os seus trabalhadores, 
sem ônus para os mesmos, com capital segurado individual de R$13.000,00 (treze 
mil reais), compreendendo as seguintes coberturas: MORTE NATURAL, MORTE 
ACIDENTAL E INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE, total ou parcial.  

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESPESAS DE VIAGENS  
 
 

A despesa com alimentação e pernoite, bem como as demais despesas previsíveis,
correrão por conta da EMPRESA quando o motorista estiver em viagens de turismo 
fora da sua base local (residência) e que deverão ser fornecidos antes do início de 
cada viagem, ficando o motorista obrigado a prestar contas por ocasião do seu 
retorno, mediante os respectivos comprovantes de gastos, exceto nos casos que o 
próprio hotel forneça hospedagem e alimentação como cortesia. 

 
Aposentadoria  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - APOSENTADORIA  
 
 

Ao trabalhador que, comprovadamente, estiver a um máximo de 12 meses da 
aquisição do direito a aposentadoria, em seus prazos mínimos e de qualquer 
espécie e 5 anos de serviço na empresa acordante, fica assegurado o emprego 
durante o período que faltar para a obtenção do benefício, exceto dispensa por 
motivo justo ou de força maior; 

Parágrafo Primeiro  - O beneficio de trabalhador de que trata o item anterior limitar-
se-á há 12 meses improrrogáveis e a uma única vez na empresa; 

Parágrafo Segundo  - Para fazer jus à garantia do emprego o trabalhador terá que 
comunicar à empresa, por escrito e com antecedência de 90 dias, sua intenção de 
aposentar. 

 
 

Contrato de Trabalho – Admissão, Demissão, Modalida des  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ACERTOS RESCISÓRIOS  
 
 

As homologações dos acertos rescisórios dos trabalhadores com mais de 12 (doze) 
meses de serviços, serão feitas no Sindicato Profissional, ou, na sua recusa deverá 
ser homologado no órgão do Ministério do Trabalho e Emprego, sem o que não terá 
validade. O Sindicato, porém, não poderá se negar a prestar assistência e a fazer a 
homologação, mas, se o fizer, terá que fornecer a empresa declaração por escrito 
dando os motivos da recusa; 
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Parágrafo Único - Provando o trabalhador a obtenção de outro emprego, no curso 
do aviso prévio dado pelo empregador, ficará o mesmo dispensado do restante do 
aviso prévio, desobrigando-se a empresa do pagamento dos dias restantes não 
trabalhados, porém o acerto rescisório será no prazo estipulado para o término do 
contrato. 

 
 

Relações de Trabalho – Condições de Trabalho, Norma s de Pessoal e Estabilidades  
 

Atribuições da Função/Desvio de Função  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DUPLA FUNÇÃO  
 
 

A empresa não poderá exigir do trabalhador o exercício de função diversa daquela 
para a qual o contratou, salvo se tratarem das funções correlatas com suas 
atividades profissionais especifica. 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Contro le, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DURAÇÃO DO TRABALHO  
 
 

A duração do trabalho será de 220 (duzentas e vinte) horas mensais, sendo possível 
à compensação do excesso de horas trabalhadas em um dia pela correspondente 
diminuição da jornada de trabalho em outro dia, não sendo admitido o trabalho 
superior a 10 horas diárias. 

Parágrafo Primeiro  - Nas 220 horas mencionadas no caput desta cláusula já 
estarão incluídas as horas correspondentes aos repousos remunerados devidos no 
mês; 

Parágrafo Segundo - Conforme exceção admitida pelo artigo 71 da CLT fica 
estabelecido que os intervalos durante a jornada de trabalho, para descanso e 
alimentação (intervalo intrajornada), poderão ter duração superior a 2 (duas) horas e 
máxima de 6 (seis) horas, sendo certo que, nos intervalos que separam os períodos 
de trabalho, os motoristas não permanecerão à disposição da empresa e por 
conseqüência, não serão computados na duração da jornada de trabalho, não 
configurando estes intervalos como horas extras, ainda que excedente a duas horas; 

 Parágrafo Terceiro - O intervalo intrajornada para jornadas superiores a 6 (seis) 
horas não poderá ser inferior a uma hora, conforme previsão do § 4º, do Art. 71, da 
C.L.T.   Quando o motorista estiver em trânsito durante viagens de turismo, o tempo 
de parada durante as viagens serão computados e somados para efeito de 
contagem do intervalo intrajornada. 

Parágrafo Quarto - Ressalvada a hipótese prevista no caput desta Cláusula, as 
horas extras poderão ser compensadas com folgas, salvo acordo escrito entre as 
partes fica estabelecido que, mediante expresso consentimento por escrito do 
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trabalhador, as folgas acumuladas poderão ser gozadas seguidamente; 

Parágrafo Quinto  - Considera-se como início da jornada o horário determinado pela 
empresa para que o trabalhador se apresente ao local do trabalho; 

Parágrafo Sexto  - Não serão computadas como jornada extraordinária as variações 
de horário no registro de ponto não excedentes de cinco minutos por batida, na 
medida em que o empregado não fique à disposição da empresa; 

Parágrafo Sétimo  - No intervalo entre jornadas de trabalho, o trabalhador não será 
obrigado a permanecer no alojamento e/ou dependências da empresa da 
contratante, mas, se o fizer, nenhuma tarefa ou atividade lhe poderá ser exigida, 
bem como o período lá em descanso não será computado para quaisquer fins. Não 
será computado como horário de trabalho, o período em que o motorista estiver fora 
da direção; 

 
Controle da Jornada  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - CONTROLE DE JORNADA  
 
 

A jornada do motorista será controlada através de ficha ou papeleta externa mensal, 
uma para cada trabalhador, que ficará em poder do mesmo, podendo ser adotado 
também o uso de cartão magnético, ficando reconhecidos como meio fidedigno de 
controle; 

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - REGIME DE FRETAMENTO  
 
 

O motorista, quando exercendo suas atividades em veículos fretados para fins de 
turismo, transporte de trabalhadores para empresas e transporte escolar, cujos 
horários adotados pelos tomadores dos serviços impliquem no desdobramento da 
jornada do motorista em vários períodos no mesmo dia, ficará sujeito aos horários 
exigidos pelos tomadores.  Em tais situações, os intervalos entre as pegadas, ou 
mesmo o intervalo entre o horário de chegada nas dependências das empresas 
tomadoras do serviço e o horário de retorno dos empregados da tomadora, ou seja, 
período em que o motorista está fora da direção, não será computado na duração da 
jornada de trabalho, não configurando este intervalo como horas extras o excesso 
previsto no parágrafo 4º do artigo 71 da CLT, respeitando o limite máximo de 6:00 hs 
nos termos do parágrafo segundo da cláusula quarta. 

 
Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes)  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - EMPREGADO ESTUDANTE  
 
 

Serão abonadas as faltas do trabalhador estudante nos dias de prova escolar e de 
exame vestibular, na base territorial do Sindicato Profissional, desde que coincidam 
com o horário de trabalho, cabendo ao trabalhador comunicar e comprovar o fato 
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antecipadamente. 

Parágrafo Primeiro - O trabalhador estudante, desde que comunique 
antecipadamente, poderá optar por gozar sua folga no dia da prova; 

Parágrafo Segundo - O empregado estudante não poderá ter seu horário de 
trabalho modificado em detrimento do estudo. 

 
Sobreaviso  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - TEMPO A DISPOSIÇÃO  
 
 

Consideram-se como de serviço efetivo o período em que o trabalhador esteja à 
disposição do empregador, aguardando ou executando ordens, ressalvadas as 
hipóteses expressamente previstas neste Instrumento Normativo. 

 
 

Férias e Licenças  
 

Duração e Concessão de Férias  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - FÉRIAS  
 
 

As férias serão gozadas nos 11 meses seguintes ao período aquisitivo, devendo ser 
comunicadas ao empregado com trinta dias de antecedência e pagas dentro dos 
prazos legais; 

Parágrafo Primeiro - O inicio das férias não poderá coincidir com feriados ou com o 
início das folgas do empregado; 

 
 

Saúde e Segurança do Trabalhador  
 

Condições de Ambiente de Trabalho  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - SANITÁRIOS  
 
 

A empresa fica obrigada a manter sanitários, masculino e feminino, nas suas 
dependências em condições de perfeita higiene, exceto nas bilheterias das 
rodoviárias, onde poderá existir um só banheiro. 

 
Equipamentos de Proteção Individual  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORNECIMENTO DE EPI  
 
 

A empresa fornecerá gratuitamente equipamentos de proteção individual ao 
trabalhador, sempre que necessários ou exigidos, prestando, ainda, todas as 
instruções visando à correta utilização dos mesmos. 
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Uniforme  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - UNIFORMES  
 
 

Quando de uso obrigatório, a empresa fornecerá gratuitamente ao pessoal de 
operação 2 calças, 2 camisas, e 1 gravata e aos da manutenção, 3 calças, 3 jalecos 
e 1 par de bota ou botinas sendo sua reposição feita conforme desgaste. 

 
Exames Médicos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - EXAMES MÉDICOS PRÉ-ADMIS SIONAIS  
 
 

Os exames médicos pré-admissionais, periódicos e demissionais, serão custeados 
pela empresa. 

 
Aceitação de Atestados Médicos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - ATESTADOS MÉDICOS  
 
 

Serão válidos os atestados médicos fornecidos por profissionais vinculados ao 
Sindicato e ou conveniados desde que, os atestados constem o CID, número de 
dias, inclusive por extenso; 

Parágrafo Primeiro: Os atestados serão aceitos se apresentados no prazo de 48 
horas, após a sua emissão.  

Parágrafo Segundo - Os atestados que retratarem casos de emergência será aceito 
sempre que apresentados tempestivamente, podendo a empresa, porém, apurar a 
veracidade da emergência 

 
Outras Normas de Prevenção de Acidentes e Doenças P rofissionais  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - ACIDENTE DE TRABALHO  
 
 

O trabalhador que vier a sofrer acidente de trabalho terá garantido, pelo prazo de 
doze meses, a manutenção de seu contrato de trabalho na empresa, desde que, 
preenchidos os requisitos do artigo 118 da Lei nº 8.213/91. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Acesso a Informações da Empresa  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISO  
 
 

Será permitida a afixação de quadro de avisos destinado à comunicação de 
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assuntos de interesse da categoria profissional, em local visível, sendo vedada 
matéria de cunho religioso, político-partidária, ou ofensiva a quem quer que seja. 

 
Contribuições Sindicais  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DESCONTOS DE CONTRIBUI ÇÕES E MENSALIDADE  
 
 

Quando notificada, a empresa convenente procederá aos descontos em folha de 
pagamento de seus empregados, das contribuições e/ou mensalidades instituídas, 
aprovadas, fixadas e autorizadas pelas assembléias gerais extraordinárias do 
Sindicato Profissional, com o devido embasamento legal, nas datas e valores 
apresentados. Os descontos somente deixarão de ser procedidos, no caso de 
oposição judicial ou mediante a instauração de ação judicial competente 
(consignação, depósito em juízo, etc...) sendo que a oposição a tais procedimentos 
sem o devido processo jurídico legal importará na responsabilização da empresa 
pelas importâncias que deixarem de serem descontadas, sem quaisquer prejuízos 
ou descontos para os trabalhadores. 

Parágrafo único  - O direito de oposição do trabalhador quanto a tais contribuições, 
sagrado para esta entidade, será amplamente respeitado, devendo ser manifestado 
e exercido perante o Sindicato Profissional, até 10 (dez) dias após a realização do 
desconto ou da Assembléia que o instituiu. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DESCONTO DE MENSALIDA DES.  
 
 

A empresa descontará, mensalmente, dos seus empregados sindicalizados, que 
tenham autorizado desconto em folha as Mensalidades Sociais, recolhendo-as ao 
Sindicato Profissional até o décimo dia útil ao mês subseqüente aos descontos. 
(Precedente Normativo nº 149, TRT, 3ª Região). 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERAT IVA  
 
 

A empresa, como simples intermediária, descontará de todos os seus empregados, 
sindicalizados ou não, a título de contribuição confederativa, mensalmente, a 
importância de 1% (um por cento) sobre os seus salários, conforme deliberação da 
Assembléia Geral Extraordinária da categoria profissional realizada no dia 24 de 
janeiro de 2013, recolhendo-a a crédito da respectiva entidade profissional, até o 
décimo dia do mês seguinte ao da competência do desconto, através de guias 
próprias por ela fornecidas. 

Parágrafo primeiro  - A verba descrita no caput acima será distribuída no sistema 
confederativo da forma que a assembléia geral fixou, sendo 80 % (oitenta por cento) 
para o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberaba e 
Região, 15% (quinze por cento) para a Federação dos Trabalhadores em 
Transportes Rodoviários no Estado de Minas Gerais e 5% (cinco por cento) para a 
Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres. 
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Parágrafo segundo  - Quando houver oposição do trabalhador, o desconto também 
será procedido, onde o mesmo deverá ser encaminhado a procurar o sindicato nos 
dez dias posteriores ao desconto, para que lá, na sede da entidade, exponha o seu 
inconformismo e tome as atitudes próprias e cabíveis para o exercício de seu direito. 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCI AL  
 
 

A empresa convenente, como simples intermediária, descontará de todos os seus 
trabalhadores sindicalizados ou não, pelo direito de voz e voto na assembléia que 
deliberou e aprovou o presente desconto realizado no dia 24 de janeiro de 2013, a 
importância percentual correspondente a 3% (três por cento) dos salários nominais 
do mês de janeiro de 2013, sendo que tais importâncias deverão ser recolhidas 
através de guias do Sindicato juntamente com a lista de nomes que sofreram tais 
descontos, até o dia 10 (dez) do mês de fevereiro de 2.013. 

Parágrafo primeiro  - Para os trabalhadores que vierem a ser contratados após a 
data-base da categoria e se beneficiaram do presente acordo, também será 
procedido o referido desconto no seu primeiro mês de salário, que deverá ser 
repassado ao Sindicato, obedecendo as mesmas datas dos demais recolhimentos, 
sendo vedado o desconto em duplicidade. 

Parágrafo segundo  - Quando houver oposição do trabalhador, o desconto também 
será procedido, onde o mesmo deverá ser encaminhado a procurar o sindicato, nos 
dez dias posteriores ao desconto, para que lá, na sede da entidade, exponha o seu 
inconformismo e tome as atitudes próprias e cabíveis para o exercício de seu direito. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Regras para a Negociação  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - NOVAS NEGOCIAÇÕES  
 
 

Conforme aprovado os trabalhadores da empresa concordaram que, doravante, as 
negociações sejam feitas diretamente entre o Sindicato Profissional da cidade de 
Uberaba, ficando a empresa acordante desobrigada do cumprimento da Convenção 
Estadual. 

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CLÁUSULA PENAL  
 
 

Independentemente das previstas em lei, fica acordada a multa em favor da parte 
prejudicada, equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mensal do trabalhador, por 
infração, em caso de descumprimento pelas partes de qualquer das cláusulas deste 
Acordo Coletivo de Trabalho que não preveja outras sanções especificas. 
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Outras Disposições  
 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - OUTRA DISPOSIÇÃO  
 
 

Na hipótese da empresa, por força de decisão judicial ou administrativa, ser 
obrigada a devolver as importâncias decorrentes das contribuições, confederativa, 
mensalidade e assistencial descontadas dos empregados e repassadas ao 
Sindicato, a entidade sindical profissional se compromete a reembolsar a empresa, 
dentro do prazo de 10 (dez) dias, as importâncias repassadas e comprovadamente 
devolvidas aos empregados, sob pena de multa de 20%. No caso de eventual 
inadimplência, fica a empresa autorizada a descontar o valor devolvido diretamente 
do repasse mensal que faz ao Sindicato referente a descontos dos funcionários 
sindicalizados, sem prejuízo 
da multa estipulada. 
 

 
 

LUTERIO ANTONIO ALVES  
Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DE 
UBERABA E REGIAO  

 
 
 

ERIVELTO GABRIEL FERREIRA  
Empresário  

FERREIRA BORGES AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
 

 
 

ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2012/2013  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:
 

RJ000399/2013  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   

 
07/03/2013  

NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   
 

MR005297/2013  
NÚMERO DO PROCESSO:  

 46231.000341/2013-95 
DATA DO PROTOCOLO:   

 01/03/2013  

 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  

 
TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)  
Processo n°: 46231001151201395e Registro n°: RJ001313/2013
  

ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., CNPJ n. 33.249.046/0001-06, neste ato representado(a) por seu Diretor, 
Sr(a). ANTONIO JOSE MACIEL DE MEDINA e por seu Presidente, Sr(a). GABRIEL ALVES PEREIRA JUNIOR; 
  
E  
 
SINDICATO DOS TRAB NA IND DA ENERGIA ELET DE NITEROI, CNPJ n. 30.130.769/0001-95, neste ato representado(a) por seu Membro da 
Junta Governativa, Sr(a). EDUARDO DOS SANTOS MACHADO; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de dezembro de 2012 a 30 de novembro de 2013 e a data-
base da categoria em 1º de dezembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
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O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) dos Trabalhadores na 
Indústria de Energia Hidroeletrica , com abrangência territorial em Cambuci/RJ, Cantagalo/RJ, Cordeiro/RJ, Itaocara/RJ,  Miguel Pereira/RJ, 
Niterói/RJ, Nova Friburgo/RJ, Petrópolis/RJ, São Fi délis/RJ, São Gonçalo/RJ e São João de Meriti/RJ .  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

A partir de 01/12/2012, fica instituído o piso salarial no valor mensal de R$ 800,00 (oitocentos reais) que é aplicável aos empregados que 
trabalham em horário comercial (com jornada de 08 horas por dia) e, também, para empregados que trabalham em turnos ininterruptos de 
revezamento (com jornada de 07 horas diárias de serviço efetivo). 

Parágrafo Único - As diferenças salariais relativas ao mês de Dezembro de 2.012, decorrentes do reajuste previsto no caput desta cláusula, 
serão quitadas juntamente com o salário do mês de Janeiro/2.013, no dia 31/01/2.013. 

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

A EMPRESA concederá, a partir de 01/12/2.012, um reajuste salarial de 5,96% (cinco inteiros virgula noventa e seis centésimos de inteiro por 
cento) a ser aplicado sobre o salário-base do mês de novembro de 2.012. 

Parágrafo Único - As diferenças salariais relativas ao mês de Dezembro de 2.012, decorrentes da aplicação do percentual descrito no caput 
desta cláusula, serão quitadas juntamente com o salário do mês de janeiro/2.013, no dia 31/01/2.013. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outras Gratificações  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - ABONO EVENTUAL  
 
 

Será concedido Abono Eventual a todos os empregados com vínculo empregatício com a EMPRESA em 30/11/2.012. O referido Abono téra valor 
fixo de R$ 822,00 (oitocentos e vinte e dois reais) e será pago juntamente com a folha de pagamento do mês de Janeiro/2.013. 

Parágrafo Primeiro - Não terão direito à referida Gratificação, os empregados que tiveream o contrato de trabalho suspenso em função de 
aposentadoria provisória. 

Parágrafo Segundo - Em função da natureza e condição em que o presente Abono é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo, portanto, nenhuma natureza salarial. Consequentemente, 
não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) e assemelhadas.  

 
Outros Adicionais  

 
 
CLÁUSULA SEXTA - DUPLA FUNÇÃO  
 
 

A EMPRESA manterá a concessão do Adicional de Dupla Função (adicional concedido àqueles empregados que para o exercício de suas 
funções têm que, necessária e regularamente, dirigir veículos da EMPRESA), reajustando seu valor para R$ 98,99 (noventa e oito reais, noventa 
e nove centavos) por mês, a partir de 01/12/2.012. 

Parágrafo Primeiro - As diferenças desta verba relativas ao mês de Dezembro de 2.012, decorrentes do reajuste descrito no caput desta 
cláusula, serão quitadas juntamente com o salário do mês de Janeiro/2.013, no dia 31/01/2.013. 

Parágrafo Segundo - Caso o empregado deixe de dirigir, necessária e regularmente, veículos da EMPRESA, o pagamento do referido adicional 
será imediatamente cancelado. 

Parágrafo Terceiro - Este adicional tem natureza salarial, sendo portanto base de cálculo de férias, 13º (décimo-terceiro) salário, contribuições 
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previdenciárias e fundiárias (FGTS). 

 
Prêmios  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRÊMIO PARA GOZO DE FÉRIAS  
 
 

A EMPRESA manterá a concessão do Prêmio para Gozo de Férias (concedido ao empregado por ocasião de suas férias), reajustando seu valor 
para R$ 321,84 (trezentos e vinte e hum reais, oitenta e quatro centavos), a partir de 01/12/2.012. 

Parágrafo Primeiro - As diferenças desta verba relativas ao mês de Dezembro de 2.012, decorrentes do reajuste descrito no caput desta 
cláusula, serão quitadas juntamente com o salário do mês de Janeiro/2.013, no dia 31/01/2.013. 

Parágrafo Segundo - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo, portanto, nenhuma natureza salarial. Consequentemente, 
não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) e assemelhadas. 

 
Participação nos Lucros e/ou Resultados  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCR OS OU RESULTADOS (PLR)  
 
 

A EMPRESA manterá, em 2.013, o Programa de Participação nos Lucros ou Resultados - PLR. Oportunamente, a EMPRESA  e o SINDICATO 
estarão negociando metas e condições para a PLR 2.013. 

 
Auxílio Alimentação  

 
 
CLÁUSULA NONA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  
 
 

A EMPRESA manterá a concessão do Ticket Alimentação, inclusive durante o período legal de férias, reajustando seu valor para R$ 640,00 
(seiscentos e quarenta reais) por mês, a partir de 01/12/2.012. 

Parágrafo Primeiro -  As diferenças deste benefício relativas aos meses de Dezembro/2.012, Janeiro e Fevereiro/2.013, serão quitadas 
juntamente com o valor relativo ao mês Março/2.013, no dia 20/02/2.013. 

Parágrafo Segundo - Em 01/07/2.013 o Ticket Alimentação terá seu valor mensal reajustado para R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). 

Parágrafo Terceiro - A disponibilização do Ticket Alimentação será no 20º (vigésimo) dia de cada mês. 

Parágrafo Quarto - O Ticket Alimentação será concedido também às empregadas durante o período de licença maternidade. 

Parágrafo Quinto - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo, portanto, nenhuma natureza salarial. Consequentemente, 
não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) e assemelhados.  

 
Auxílio Transporte  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - VALE TRANSPORTE  
 
 

A EMPRESA continuará assumindo integralmente as despesas com o Vale-Transporte de seus empregados com salário-base até R$ 1.600,00 
(hum mil e seiscentos reais) que equivale a 2 (duas) vezes o valor do piso salarial, vigente a partir de 01/12/2.012, constante da Cláusula 
Terceira deste Acordo Coletivo de Trabalho. 

Parágrafo Único - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, inclusive nas específicas condições descritas no 
caput desta cláusula, não comporá o mesmo a remuneração do empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não 
tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição 
previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

 
Auxílio Saúde  
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FUNDO DE INTERRUPÇÃO DE DISPÊNDIO (FID)  
 
 

Fica estabelecido entre as partes a manutenção do Fundo de Interrupção de Dispêndio - FID, para cobrir despesas médicas/hospitalares 
extraordinárias, inerentes ao Plano de Saúde mantido pela EMPRESA, previsto na Cláusula Décima Nona, Item nº 3, deste Acordo Coletivo. 

Parágrafo Primeiro - As contribuições para o Fundo de Interrupção de Dispêndio - FID são fixas e mensais, tendo seu valor reajustado, a partir 
de 01/12/2.012, para R$ 4,59 (quatro reais, cinquenta e nove centavos) por beneficiário, por parte do empregado, e R$ 6,04 (seis reais, quatro 
centavos) por benficiário, por parte da EMPRESA. Os recursos de Fundo serão depositados em conta específica para esta finalidade. 
Participarão do FID todos os empregados beneficiários do Plano de Saúda da EMPRESA.  

Parágrafo Segundo - A interrupção de dispêndio com despesas médicas/hospitalares, para um empregado, ocorrerá quando seu saldo devedor 
com estas despesas atingir o limite de 1,50 (hum inteiro virgula cinquenta centésimos de inteiro) remunerações fixas (salário + anuênio + dupla 
função + periculosidade), ou seja, atingir a 12 (doze) descontos mensais, cada um no valor de 12,50% (doze inteiros virgula cinquenta 
centésimos de inteiro por cento) da referida remuneração. 

Parágrafo Terceiro - Sempre que o limite estabelecido no parágrafo anterior for atingido, os valores excedentes das despesas 
médicas/hospitalares, tanto a parte do empregado quanto a parte da EMPRESA, serão pago integralmente pelo FID. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO COMPLEMENTAR  AO FUNDO DE INTERRUPÇÃO DE DISPÊNDIO  
 
 

Tendo em vista a reunião havida entre os empregados e os representantes da EMPRESA, para apresentação e esclarecimentos acerca do saldo 
do FID e da necessidade de recomposição do mesmo, concordam as partes com a criação da Contribuição Complementar ao Fundo, estipulado 
na cláusula anterior, nos parâmetros detalhados a seguir: 

Parágrafo Primeiro - As contribuições complementares descritas no caput desta cláusula ficam fixadasem R$ 9,70 (nove reais, setenta 
centavos) por beneficiário, por parte do empregado, e R$ 14,56 (quatorze reais, cinquenta e seis centavos) por beneficiário, por parte da 
EMPRESA.  

Parágrafo Segundo - Os recursos, decorrentes da Contribuição Complementar a este Fundo serão deduzidos em folha de pagamento mensal 
de salários em verba destacada e serão depositados em conta contábil especificada, distinta daquela descrita na cláusula antecedente. 

Parágrafo Terceiro - A presente Contribuição Complementar, permanecerá pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir de 
Dezembro de 2.012. 

Parágrafo Quarto - Em Dezembro de 2.013 a EMPRESA e os empregados se reunirão com a específica finalidade de avaliar a necessidade de 
reajuste do valor atribuído a esta Contribuição Complementar ao FID, no tocante às parcelas vincendas. 

 
Auxílio Doença/Invalidez  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLI O DOENÇA/ACIDENTE  
 
 

A EMPRESA concederá ao empregado afastado (por motivo de doença ou acidente de trabalho) pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - 
INSS, uma complementação do auxílio doença, a partir do 16º (décimo sexto) dia até o 60º (sexagésimo) dia de afastamento. 

Parágrafo Primeiro - Tal complementação corresponderá, exclusivamente, à diferença verificada entre o valor pago pela Previdência Social e o 
valor líquido salarial a que o empregado receberia se estivesse trabalhando, excluídas as parcelas variáveis tais como horas-extras, adicionais, 
prêmios e assemelhadas. 

Parágrafo Segundo - Não sendo conhecido o valor básico do auxílio a ser concedido pela Previdência, a complementação deverá ser paga em 
valores estimados. Se ocorrerem diferenças, para mais ou para menos, deverão as mesmas ser compensadas no pagamento imediatamente 
posterior. 

Parágrafo Terceiro - São condições, sem as quais não será concedido o benefício em questão: 

1. O empregado deverá ter à época da concessão do auxílio, no mínimo 1 (hum) ano de efetivo e ininterrupto trabalho na EMPRESA, à excecão 
dos casos de acidente de trabalho; 

2. O empregado deverá ter no máximo 5 (cinco) faltas não abonadas nos 12 (doze) meses anteriores à concessão do benefício, à exceção dos 
de acidente de trabalho. 

3. O empregado não poderá ter usufruído deste mesmo benefício da complementação nos 9 (nove) meses imediatametne anteriores, à exceção 
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dos casos de acidente de trabalho. 

4. A concessão do benefício pelo órgão previdenciário deverá ser atestada pelo médico da EMPRESA para fins de pagamento da 
complementação.  

Parágrafo Quarto - O benefício previsto na Cláusula Décima Nona, Item nº 3, que trata do Plano de Saúde, será estendido a partir do 16º 
(décimo sexto) dia até o 546º (quingentésimo quadragésimo sexto) dia para os afastados por motivo de doença ou acidente de trabalho. 

Parágrafo Quinto - O benefício previsto na Cláusula Nona, que regula o Auxílio Alimentação, será estendido a partir do 16º (décimo sexto) dia 
até o 728º (setingentésimo vigésimo oitavo) dia, para afastados por motivo de doença ou acidente de trabalho. 

Parágrafo Sexto - O benefício previsto na Cláusula Décima Nona, Item nº 4, que dispõe sobre o Seguro de Vida em Grupo, será mantido pela 
EMPRESA mesmo durante o afastamento do empregado. 

Parágrafo Sétimo - Após o período estabelecido no caput desta cláusula e parágrafo quarto, o empregado não fará jus a nenhum benefício 
oriundo do presente Acordo, exceção feita àquele previsto no parágrafo anterior, que trata da manutenção do benefício do Seguro de Vida em 
Grupo durante o período de afastamento. 

Parágrafo Oitavo - A concessão do presente benefício estará, ainda, sujeita às normas de procedimento expedidas pela EMPRESA. 

 
Outros Auxílios  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSESSORIA JURÍDICA  
 
 

A EMPRESA fornecerá assessoria jurídica aos empregados que venham a se envolver em processos judiciais referentes a acidentes de trabalho 
atingindo terceiros. 

 
 

Jornada de Trabalho – Duração, Distribuição, Contro le, Faltas  
 

Sobreaviso  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SOBREAVISO  
 
 

A EMPRESA manterá o sistema de sobreaviso em que o empregado deve permanecer em sua residência ou, então, em local de fácil acesso, 
previamente definido, de forma que possa ser rapidamente localizado. 

Parágrafo Primeiro - Se durante o Sobreaviso o empregado vier a ser convocado para o serviço, cada hora efetivamente trabalhada (que será 
considerada como hora-extra) deverá ser, também, apontada em formulário próprio, com o correspondente decréscimo das horas de sobreaviso. 

Parágrafo Segundo - As horas de sobreaviso será remuneradas à base de 1/3 (um terço) da hora normal, sendo certo que a hora normal 
equivale ao resultado da divisão do salário-base do empregado pelo divisor 200 (duzentos). 

 
Outras disposições sobre jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CÁLCULO DE ADICIONAIS  
 
 

A EMPRESA, considerando a legislação vigente, em especial a nova redação dada à Súmula 431 pelo Tribunal Superior do Trabalho - TST e, as 
condições gerais acordadas pelas partes neste ACT, para o cálculo dos proventos a Hora Extra,  a Hora de Sobreaviso,ao Adicional de 
Periculosidade e ao Trabalho em Dias de Descanso Semanal Remunerado e Feriados, manterá o critério conforme metodologia abaixo descrita: 

HORAS EXTRAS = [(SB + ANU + ADF) / 200] x 1,5  

HORA DE SOBREAVISO = 1/3 x [(SB + ANU + ADF) / 200]  

ADICIONAL DE PERICULOSIDADE = 0,30 x (SB + ANU + AD F + HE + AN) 

TRABALHO EM DIAS DE DESCANSO SEMANAL REMUNERADO E F ERIADOS = [(SB + ANU + ADF) / 200] x 2  

Onde: 
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SB = Salário Base 

ANU = Anuênio 

ADF = Adicional de Dupla Função 

HE = Hora Extra 

AN = Adicional Noturno 

  

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

Será descontada, em favor do SINDICATO, uma taxa de Contribuição Assistencial de 2% (dois inteiros por cento), em 2 (duas) parcelas mensais 
e sucessivas de 1% (hum inteiro por cento) do salário-base de todos os empregados não sindicalizados regidos por este ACT, e o desconto único 
de 1% (hum inteiro por cento) do salário-base para os empregados sindicalizados, no mês subsequente a assinatura deste acordo, conforme 
trata o Artigo 8º, Inciso IV, da CF/88 e fixada e/ou ratificada na Assembléia Geral, observadas as condições por ela estabelecida.  

Parágrafo Primeiro - O exercício do direito de oposição será garantido, desde que o empregado se manifeste pessoalmente e por escrito ao 
SINDICATO, na sede do mesmo (Rua Visconde de Itaboraí, nº 211, Centro, Niterói/RJ), em até 20 (vinte) dias úteis, após se beneficiar das 
condições estabelecidas neste Acordo Coletivo de Trabalho. 

Parágrafo Segundo - A EMPRESA enviará para o SINDICATO o comprovante de depósito referente ao valor relativo à contribuição assistencial 
descontada do salário de todos os empregados beneficiados por este ACT até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao efetivo desconto, bem 
como a relação nominal com o respectivo valor descontado dos empregados que contribuíram com a assistencial. 

Parágrafo Terceiro - Caberá ao SINDICATO efetuar a devolução dos valores descontados aos respectivos trabalhadores que se opuserem ao 
referido desconto conforme consta do parágrafo primeiro desta cláusula. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MENSALIDADE SINDICAL  
 
 

A mensalidade sindical, em favor do SINDICATO, será de R$ 15,50 (quinze reais, cinquenta centavos), a partir de 01/12/2.012. 

Parágrafo Único - A EMPRESA se compromete a enviar ao SINDICATO a relação nominal, com os respectivos valores descontados dos 
empregados referente à mensalidade, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto. 

 
 

Disposições Gerais  
 

Aplicação do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS  
 
 

Ficam mantidas as cláusulas dos Acordos Coletivos de Trabalho anteriores, conforme a seguir relacionadas: 

  

1 - BOLSA DE ESTUDOS  - (ACT 2.011/2.012, Cláusula 11ª) 

A EMPRESA manterá a concessão de até 02 (duas) Bolsas de Estudos a seus empregados, no valor de 50% (cinquenta inteiros por cento) da 
mensalidade escolar, excluindo-se quaisquer outros tipos de taxas ou despesas cobradas pela escola ou relacionadas ao curso. 

Parágrafo Primeiro - Nos casos de cursos técnicos, ensino médio e ensino fundamental, para empregados que eventualmente não tenham este 
nível de escolaridade, o valor da Bolsa de Estudo será de 100% (cem por cento) da mensalidade escolar, excluindo-se quaisquer tipos de taxas 
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ou despesas cobradas pela escola ou relacionadas com o curso. 

Parágrafo Segundo - A concessão do presente benefício, com a consequente diplomação do empregado, não implicará em compromisso pela 
EMPRESA em promoção ou reclassificação do empregado habilitado. 

Parágrafo Terceiro - A concessão do presente benefício estará sujeita à norma de procedimento expedido pela EMPRESA. 

Parágrafo Quarto - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. 
Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

  

2 - TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO - (ACT 2.011/2.012, Cláusula 13ª) 

A EMPRESA manterá turnos ininterruptos de revezamento de 8 (oito) horas diárias, em escala de revezamento de 6 (seis) dias trabalhados por 2 
(dois) dias de descanso. 

Parágrafo Primeiro - Para as atividades de trabalho desenvolvida em turnos de 8 (oito) horas ininterruptas, a EMPRESA concederá ao 
empregado um intervalo de 1 (uma) hora para alimentação, computando 7 (sete) horas diárias de serviço efetivo. 

Parágrafo Segundo - A jornada mensal de trabalho dos empregados que laboram em turnos ininterruptos de revezamento será, em média, 
menor ou igual a 40 (quarenta) horas semanais. As variações, para mais ou para menos, serão compensadas nos próximos ciclos da referida 
jornada. 

  

3 - PLANO DE SAÚDE MÉDICO/HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO  - (ACT 2.010/2.009, Cláusula 10ª) 

A EMPRESA manterá a concessão dos benefícios relativos à assistência médica/hospitalar e odontológica, nas condições estabelecidas no 
Regulamento Básica do Plano de Saúde da Empresa e respectivos regulamentos complementares. 

Parágrafo Primeiro - A participação da EMPRESA nos valores relativos a procedimentos médicos e hospitalares cobertos pelo Plano de Saúde, 
continuará sendo um percentual fixo de 60% (sessenta inteiros por cento), independente da faixa salarial do empregado. 

Parágrafo Segundo - A participação da EMPRESA nos valores relativos a procedimentos odontológicos cobertos pelo plano, continuará sendo 
um percentual fixo de 60% (sessenta inteiros por cento), independente da faixa salarial do empregado. 

Parágrafo Terceiro -  O limite máximo (teto) para desconto mensal de despesas médicas e hospitalares será mantido em 12,50% (doze inteiros 
virgula cinquenta centésimos de inteiro por cento) da remuneração fixa do empregado (salário + anuênio + dupla função + periculosidade). 

Parágrafo Quarto - A EMPRESA manterá no Plano de Saúde o procedimento "laqueadura de trompas". 

Parágrafo Quinto - A EMPRESA manterá no Plano de Saúde os exames: "Mapeamento cerebral", "EEG digital" e "Cateterismo" bem como, 
atendimento "psicológico e fonoaudiólogo". 

Parágrafo Sexto - O Acidente de Trabalho continua incluído no Plano de Saúde da Empresa (nas mesmas condições estabelecidas no 
supracitado Regulamento Básico). Neste caso, as despesas com serviços assegurados pelo Plano, decorrentes do Acidente de Trabalho, serão 
cobertas integralmente pela EMPRESA. 

Parágrafo Sétimo - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. 
Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

  

4 - SEGURO DE VIDA - (ACT 2.010/2.011, Cláusula 12ª) 

A EMPRESA manterá a concessão do benefício relativo ao Seguro de Vida em Grupo, mediante as seguintes condições: 

1. O capital segurado permanece no valor equivalente a 36 (trinta e seis) vezes o salário-base do empregado - limitado o salário-base a R$ 
2.000,00 (dois mil reais) - nos casos de morte natural e o dobro nos casos de morte acidental. 

2. Estão incluídas no referido seguro, as coberturas de invalidez funcional permanente e total por doença e invalidez permanente total ou parcial 
por acidente. 

3. O empregado continuará contribuindo com 1/3 (um terço) do valor do prêmio, o que será feito através de desconto em folha de pagamento, 
arcando a EMPRESA com os 2/3 (dois terços) restantes. 
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Parágrafo Primeiro - A concessão do presente benefício estará, ainda, sujeita às normas de procedimento expedidas pela EMPRESA.  

Parágrafo Segundo - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. 
Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

  

5 - MEDICINA OCUPACIONAL  - (ACT 2.010/2.011, Cláusula 13ª) 

A EMPRESA manterá em seu Programa de Medicina Ocupacional, o Exame de Vista, exclusivamente para empregados(as) com idade superior 
a 35 (trinta e cinco) anos. 

  

6 - PROGRAMA SAÚDE  - (ACT 2.010/2.011, Cláusula 14ª) 

A EMPRESA manterá o limite de reembolso, para quem pratica atividades "físicas", no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais). 

  

7 - REUNIÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE ACORDO COLETIVO  - (ACT 2.009/2.010, Cláusula 14ª) 

Serão realizadas reuniões com a EMPRESA e o SINDICATO para acompanhamento do cumprimento do presente Acordo Coletivo, sempre que 
solicitada por qualquer das partes, tendo a parte solicitada o prazo de 10 (dez) dias úteis para o agendamento da referida reunião, a contar do 
recebimento formal da solicitação da reunião em questão.  

  

8 - PRÊMIO APOSENTADORIA  - (ACT 2.008/2.009, Cláusula 8ª) 

A EMPRESA manterá a concessão do "Prêmio Aposentadoria"  (prêmio concedido àqueles empregados, com no mínimo 6 (seis) anos de 
trabalho na EMPRESA, que se aposentarem por tempo de serviço e pedirem demissão da EMPRESA, ou se aposentadorem por invalidez ou 
doença), pago na rescisão do contrato de trabalho nas condições abaixo estabelecidas: 

1. A fórmula de cálculo do prêmio aposentadoria será igual a: 

Prêmio = [(1,5 x S.B.) x %TE] + 5% FGTS  

Onde: 

SB = Salário Base do empregado (valor vigente à época do seu desligamento da EMPRESA); 

%TE = Percentual em função do Tempo de EMPRESA; 

FGTS = Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (valor total de depósitos efetuados pela EMPRESA, corrigidos legalmente). 

2. Para calcular o percentual em função do Tempo de EMPRESA (%TE) incidente na fórmula de cálculo do prêmio, a que o empregado terá 
direito, deverá ser utilizada a seguinte fórmula: 

%TE = 4,75t - 18,75 

Onde: 

t = Tempo de EMPRESA em anos, sendo que: 

t = 25,00 (vinte e cinco) se tempo de EMPRESA for maior que 25 (vinte e cinco) anos. 

3. No caso do empregado ser participante do "Fundo Energisa de Complementação de Aposentadoria", será deduzido do Prêmio Aposentadoria 
o valor a que tiver direito, do saldo das contribuições efetuadas pela patrocinadora, constante da conta da patrocinadora vinculada ao 
participante. 

4. No caso de Aposentadoria por Tempo de Serviço ou Aposentadoria Especial, o prêmio somente será concedido àqueles que protocolarem o 
seu pedido de aposentadoria no Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, até no máximo 6 (seis) meses após adquirirem o direito de se 
aposentar com Fator Previdenciário igual 1 (hum) e, após o deferimento da aposentadoria junto ao INSS, pedirem demissão da EMPRESA. 

5. No caso de Aposentadoria por invalidez ou doença, o prêmio será concedido após 5 (cinco) anos da data de início da aposentadoria, de 
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acordo com o Artigo 47, da Lei 8.213/91 ou na data da concessão da aposentadoria se for comprovada sua incapacidade definitiva ao trabalho 
pelo Serviço Médico da EMPRESA. 

6. Se o prêmio for concedido após 5 (cinco) anos, para apuração da base de cálculo, deverá ser considerado o seu salário na época do 
afastamento, corrigido pelos mesmos índices de aumento praticado nos acordos coletivos que se sucederem, e para o cálculo do tempo de 
EMPRESA (t) será considerado a data da aposentadoria. 

Parágrafo Primeiro - Após o prazo estabelecido no Item nº 4, o empregado no mais terá direito ao prêmio aposentadoria. 

Parágrafo Segundo - Deferido o pedido de aposentadoria pelo INSS, o empregado deve desligar-se imediatamente da EMPRESA, sem o que 
não fará jus ao prêmio em questão. 

Parágrafo Terceiro -  Em se tratando de empregado que for demitido, sem justa causa, e que venha a obter sua aposentadoria junto ao INSS no 
prazo de até 6 (seis) meses após o seu desligamento da EMPRESA, fará jus ao recebimento do prêmio aposentadoria, descontado os valores 
recebidos por ele a título de multa de 40% (quarenta inteiros por cento) do FGTS. 

Parágrafo Quarto - Caso as aposentadorias por tempo de serviço, invalidez ou doença (prevista na Lei nº 8.213/91 e no Decreto nº 3.265 
de 26/11/1.999) sejam extintas ou reformuladas no período de vigência deste Acordo Coletivo, EMPRESA e SINDICATO se comprometem a 
renegociar a presente cláusula. 

  

9 - AUXÍLIO FUNERAL  - (ACT 2.008/2.009, Cláusula 13ª) 

A EMPRESA manterá o valor do Auxílio Funeral para até R$ 3.000,00 (três mil reais), em caso de morte de seus empregados ou dos 
dependentes destes, legalmente reconhecidos pela Previdência Social. 

  

10 - REEMBOLSO CRECHE  - (ACT 2.008/2.009, Cláusula 14ª) 

A EMPRESA manterá a concessão de Reembolso Creche, decorrente do pagamento de despesas efetuadas com mensalidade da creche, ou 
estabelecimento escolar, mediante apresentação de comprovantes destes pagamentos, respeitando sempre o limite de 01 (hum) salário mínimo 
nacional, por empregado. 

Parágrafo Primeiro - Será concedido o Reembolso Creche domiciliar, decorrente das despesas efetuadas com pagamento de "doméstica", para 
empregados onde, próximo de sua residência ou local de trabalho, não houver creche, ou estabelecimento escolar com esta finalidade. 

Parágrafo Segundo - Será concedido o Reembolso Creche aos empregados do sexo masculino viúvos ou separados e que detenham a guarda 
do(s) filho(s), enquanto permanecer sem nova esposa ou companheira. 

Parágrafo Terceiro - O Reembolso Creche será devido aos filhos de empregadas até a data em que completarem 07 (sete) anos de idade. 

Parágrafo Quarto - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. 
Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

  

11 - UNIFORME - (ACT 2.008/2.009, Cláusula 15ª) 

Será mantido o fornecimento gratuito de uniformes e calçados especiais, quando seu uso for exigido pela EMPRESA. 

Parágrafo Único - A EMPRESA concederá uniforme a todos os empregados representados pelo Sindicato, lotados em Nova Friburgo/RJ, 
estando a concessão do mesmo, sujeito às normas de procedimento expedidas pela EMPRESA. 

  

12 - ANUIDADE DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E ARQUITETURA - CREA  - (ACT 2.007/2.008, Cláusula 9ª) 

A EMPRESA manterá a concessão das despesas com anuidade do CREA, exclusivamente para empregados que tenham responsabilidade 
técnica e exerçam função que exija o referido registro. 

  

13 - VACINA CONTRA A GRIPE  - (ACT 2.005/2.006, Cláusula 11ª) 

A EMPRESA disponibilizará vacina contra Gripe, exclusivamente para seus empregados.  
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Parágrafo Único - Cada interessado participará com até 40% (quarenta inteiros por cento) do custo da referida vacinação. 

  

14 - CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO  - (ACT 2.005/2.006, Cláusula 12ª) 

A EMPRESA continuará arcando com 100% (cem por cento) das despesas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, 
exclusivamente para eletricistas credenciados nas categorias "C" (letra Cê) e "D" (letra Dê). 

  

15 - PERICULOSIDADE  - (ACT 2.005/2.006, Cláusula 13ª) 

Ratificando o procedimento adotado pela Energisa Nova Friburgo, a EMPRESA garante que em caso do empregado exercer atividade de risco, 
em área perigosa, tem direito ao adicional de periculosidade integral, mesmo que o trabalho exercido não tenha sido realizado durante todo o 
mês. 

  

16 - AUXÍLIO PARA FILHOS EXCEPCIONAIS  - (ACT 2.004/2.005, Cláusula 8ª) 

A EMPRESA manterá a concessão, aos empregados que tenham filhos "excepcionais", do auxílio mensal, no valor de 1 (hum) Salário Mínimo 
nacional, por filho. 

Parágrafo Primeiro - Para fins de concessão do presente benefício, a característica de "excepcional" será determinada pelo Serviço Médico da 
EMPRESA.  

Parágrafo Segundo - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. 
Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

  

17 - AJUDA TRANSFERÊNCIA  - (ACT 2.003/2.004, Cláusula 10ª) 

A EMPRESA manterá a concessão da "Ajuda Transferência" de acordo com as seguintes condições cumulativas: 

1. O valor da Ajuda Transferência será de 70% (setenta inteiros por cento) do salário-base do empregado, pago em uma única parcela quando de 
sua transferência. 

2. A Ajuda Transferência será concedida somente para os empregados transferidos (por determinação da EMPRESA) em definitivo de local de 
trabalho, isto é, de cidade para cidade, inclusive para outra EMPRESA do Grupo Energisa. 

Parágrafo Primeiro - Além da citada ajuda, a EMPRESA, concederá, ainda, o transporte para mudança propriamente dita (seja ela mesma 
executando-a, seja contratando serviço de terceiros). 

Parágrafo Segundo - Durante o período de até 30 (trinta) dias, a contar da data da transferência, as despesas de hospedagem e alimentação, 
exclusivamente do empregado, serão pagas pela EMPRESA, respeitadas as suas normas de procedimento internas. 

Parágrafo Terceiro - A concessão do benefício previsto neste Item, não inviabiliza e nem interfere no pagamento do Adicional de Transferência 
previsto no Artigo 469, da CLT. 

Parágrafo Quarto - Em função da natureza e condição em que o presente benefício é concedido, não comporá o mesmo a remuneração do 
empregado, não será pago referente ao período de aviso prévio indenizado, não tendo,  portanto, nenhuma natureza salarial. 
Consequentemente, não será, também, base de cálculo ou fato gerador de contribuição previdenciária, fundiária (FGTS) ou assemelhadas. 

  

18 - CONSELHEIRO DE BASE  - (ACT 2.003/2.004, Cláusula 11ª) 

A EMPRESA reconhecerá a figura de Conselheiro de Base através de eleição pela categoria, que terá mandato de 1 (hum) ano, garantindo-se a 
este representante dos empregados, a estabilidade prevista no Artigo 543 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Parágrafo Primeiro - O Conselheiro, a que se refere o caput deste Item, terá 1 (Hum) Suplente com as mesmas garantias concedidas ao Titular. 

Parágrafo Segundo - A EMPRESA liberará de suas atividades normais somente 1(hum) dos Conselheiros de Base, sem perda de sua 
remuneração, para que o mesmo participe de atividades sindicais. A referida liberação deverá ser negociada previamente com a EMPRESA. 
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19 - FUNDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA  - (ACT 2.001/2.002, Cláusula 6ª) 

A EMPRESA concederá a seus empregados do "Fundo Energisa de Complementação de Aposentadoria", que tem como objetivo básico oferecer 
a seus participantes uma renda adicional à aposentadoria concedida pela Previdência Oficial. As condições estão previstas nos Regulamentos 
Básico e Complementar do referido Fundo.  

  

20 - ELETRICISTA DE LINHA VIVA  - (ACT 2.000/2.001, Cláusula 13ª) 

A EMPRESA continuará registrando na Carteira de Trabalho que o empregado exerce a "função de eletricista de linha viva". 

  

21 - ATAS DA REUNIÕES DA CIPA  - (ACT 2.000/2.001, Cláusula 14ª) 

A EMPRESA continuará enviando ao SINDICATO cópia das atas das reuniões da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA. 

  

22 - SALÁRIO DE FÉRIAS  - (ACT 1.997/1.998, Cláusula 8ª) 

O Salário de férias (pago normalmente, de forma antecipada, conforme previsto em Lei) continuará a ser descontado em 4 (quatro) parcelas 
iguais e consecutivas, sendo o 1º (primeiro) desconto realizado na folha de pagamento do mesmo mês do início do gozo.  

Parágrafo Primeiro - O empregado poderá optar (opção esta que deverá ser exercida no aviso de férias) pela percepção postecipada do Salário 
de Férias (hipótese na qual os valores serão pagos através da folha de pagamento normal).  

Parágrafo Segundo - Caso o empregado opte pela aludida percepção postecipada tratada no parágrafo anterior, o mesmo não terá direito a 
nenhuma correção do valor a receber. 

  

23 - GRATIFICAÇÃO DE NATAL  - (ACT 1.998/1.999, Cláusula 11ª) 

A EMPRESA continuará antecipando, na folha de pagamento do mês de Junho, a primeira parcela da Gratificação de Natal (Décimo Terceiro 
Salário), desde que o empregado ainda não tenha recebido a dita parcela por ocasião de suas férias. 

  

24 - PRORROGAÇÃO / COMPENSAÇÃO DE JORNADA  - (ACT 1.998/1.999, Cláusula 1ª) 

Em face das peculiaridades que regem os trabalhos em uma concessionária de energia elétrica, e em conformidade com o disposto no Artigo 61, 
da CLT, poderá eventualmente, a duração do trabalho ultrapassar o limite legal de 2 (duas) horas extras diárias, por motivo de força maior ou 
para conclusão de serviços inadiáveis e cuja inexecução possam acarretar significativos prejuízos à EMPRESA  e aos consumidores de energia 
elétrica. 

Parágrafo Único - Nestes casos, conforme pactuado em 05/04/99, com a interveniência do Ministério do Trabalho e Emprego, inexistirá a 
obrigatoriedade de ser comunicado ao órgão competente, o evento, ficando igualmente acertado que as horas extraordinárias, inclusive as 2 
(duas) primeiras horas extras, serão remuneradas com acréscimo de 50% (cinquenta inteiros por cento) ou compensadas na forma do Artigo 59, 
parágrafos 2º e 3º, da CLT. 

  

25 - CONTROLE DE JORNADA DE TRABALHO  - (ACT 1.998/1.999, Cláusula 16ª) 

A EMPRESA manterá o atual sistema de controle de jornada de trabalho, onde será registrado, pelo próprio empregado, o horário de entrada e 
saída, sendo o horário de almoço pré-fixado de 11:30 às 13:00 horas, exceto para empregados que trabalham em escala de revezamento, tudo 
em conformidade com a Portaria M.T.E. nº 1.120/95. 

Parágrafo Único - Por questões operacionais, as horas extraordinárias realizadas num determinado mês, e que não forem programadas para 
serem compensadas, serão pagas, com acréscimo previsto para Hora Extra, constante da Cláusula 16ª (Décima Sexta) deste Acordo Coletivo, 
na folha de pagamento do mês subsequente. 
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26 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS  -  (ACT 1.998/1.999, Cláusula 17ª) 

A EMPRESA manterá o pagamento dos salários de seus empregados em 1 (uma) única parcela, no último dia útil de cada mês. 

  

27 - ATENDENTES DO CENTRO DE OPERAÇÃO DA DISTRIBUIÇ ÃO - COD - (ACT 1.999/2.000, Cláusula 12ª Item 14) 

Aos atendentes do COD, que trabalham em turnos de revezamento de 8 (oito) horas ininterruptas, aplica-se, também o disposto nos parágrafos 
primeiro e segundo da Cláusula Décima Quinta, Item 21. 

  

28 - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO  - (ACT 1.998/1.999, Cláusula 20ª) 

O Adicional por Tempo de Serviço será mantido para os empregados pertecentes ao quadro de pessoal da EMPRESA, em 30/11/98, no 
percentual vigente em 30/11/98, pago em rubrica própria, sem crescimento futuro, qualquer que seja o tempo de serviço na EMPRESA, ficando 
assim extinto o benefício na forma anteriormente praticada, conforme Cláusula Décima Nona, Item nº 3, do Acordo Coletivo de Trabalho 
1.997/1.998. 

  

29 - TOLERÂNCIA  - (ACT 1.998/1.999, Cláusula 22ª) 

Qualquer tolerância por parte da EMPRESA no que tange à aplicação das cláusulas ora convencionadas, fora dos critérios aqui estabelecidos, 
será considerada mera liberalidade não se constituição em novação ou procedimento invocável pelo empregado e/ou SINDICATO.  

  

30 - OUTRAS CLÁUSULAS  - (ACT 1.998/1.999, Cláusula 23ª) 

Em face do presente ACORDO ficam revogadas ou extintas quaisquer outras cláusulas assemelhadas que não sejam aquelas ora estabelecidas. 

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - AJUSTE DE VANTAGENS  
 
 

As partes, para ajustes das vantagens e benefícios assegurados pelas cláusulas precedentes consideraram a integridade das perdas salariais 
sofridas pelos empregados até 30/11/2.012, seja em decorrência dos índices de reajustes convencionais e legais adotados, seja em 
conseqüência das alterações havidas na legislação salarial, trabalhista e dos prejuízos que de sua aplicação imediata pela EMPRESA possam 
ter resultado para os empregados.  

As partes, nos termos em que consideram adequado, não apenas compuseram o salário no valor em que vigorará a partir de 01/12/2.012, mas 
também compuseram todas as diferenças pretéritas que os empregados pudessem reinvindicar. 

  

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente Acordo Coletivo de Trabalho, em 3 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo que também assinam. 

  

Nova Friburgo/RJ, 23 de Janeiro de 2.013 

 

 
 

ANTONIO JOSE MACIEL DE MEDINA  
Diretor  

ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
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GABRIEL ALVES PEREIRA JUNIOR  
Presidente  

ENERGISA NOVA FRIBURGO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
 
 
 

EDUARDO DOS SANTOS MACHADO  
Membro da Junta Governativa  

SINDICATO DOS TRAB NA IND DA ENERGIA ELET DE NITEROI  
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Anexo D (decisão TST-SS-45200-90.2006.5.02.0017) 

 

A C Ó R D Ã O 
SESDI-1 
GMRLP/mme/msg 

 
RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA 
LEI Nº 11.496/2007. ACÚMULO DE 
FUNÇÕES - PLUS SALARIAL. Nos 
termos do artigo 456, parágrafo 
único, da Consolidação das Leis 
do Trabalho, à falta de prova 
ou inexistindo cláusula 
expressa a respeito, o obreiro 
se obriga a todo e qualquer 
serviço compatível com a sua 
condição pessoal. Além disso, a 
Consolidação das Leis do 
Trabalho não obsta que um único 
salário seja fixado para 
remunerar todas as atividades 
executadas durante a jornada 
laboral. Assim, in casu , o 
exercício de atividades 
diversas, compatíveis com a 
condição pessoal do empregado, 
não enseja o pagamento de plus  
salarial por acúmulo de 
funções, restando remuneradas 
pelo salário todas as tarefas 
desempenhadas dentro da jornada 
de trabalho. Recurso de 
embargos conhecido e 
desprovido. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de Embargos em Embargos de Declaração em Recurso de  Revista 

n° TST-E-ED-RR-45200-90.2006.5.02.0017 , em que é Embargante 

MARIA DO CARMO CRISCUOLO MUKICS e Embargada ASSOCIAÇÃO 

UNIÃO BENEFICENTE DAS IRMÃS DE SÃO VICENTE DE PAULO  DE 

GYSEGEM. 

 

A 3ª Turma desta Corte, pelo acórdão de fls. 

217/221, conheceu e negou provimento ao recurso de revista da 

reclamante quanto ao tema das diferenças salariais pelo 

acúmulo de funções.  
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Opostos embargos de declaração pela 

reclamante, a Turma, às fls. 230/232, os rejeitou.  

A reclamante interpõe embargos à SBDI-1, às 

fls. 236/242. Pugna pela reforma do acórdão da Turm a no que 

tange ao tema acúmulo de funções - plus  salarial, por violação 

dos artigos 460 e 468 da Consolidação das Leis do T rabalho e 

divergência jurisprudencial. 

Não foi apresentada impugnação, conforme 

certidão de fls. 246. 

Sem remessa dos autos a Procuradoria-Geral do 

Trabalho, nos termos do artigo 83, § 2º, inciso II,  do 

Regimento Interno do TST. 

É o relatório. 

 

V O T O 

 

Recurso tempestivo (acórdão publicado em 

22/10/2010, conforme certidão de fls. 233, e recurs o de 

embargos protocolizado às fls. 236, em 26/10/2010),  subscrito 

por procurador habilitado (fls. 19 e 215) preparo 

desnecessário, cabível e adequado, o que autoriza a  apreciação 

dos pressupostos específicos de admissibilidade. 

 

RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELA LEI Nº 

11.496/2007 

ACÚMULO DE FUNÇÕES - PLUS SALARIAL 

CONHECIMENTO 

A reclamante sustenta que "o que atrai a 

incidência do artigo 460 da CLT é exatamente o fato  de ter 

ocorrido o acúmulo de função, fato este incontrover so nos 

autos, já que assente o fato da reclamante ter sido  contratada 

apenas para coordenar as classes da 5ª a 8ª série, e 

posteriormente ter acumulado a função de coordenar as classes 

de 1ª a 4ª série, sem receber a devida contrapresta ção 

pecuniária, máxime tendo em vista a comutatividade do contrato 

de trabalho". Afirma que "A raiz do problema repous a no fato 

de que o empregado efetivamente acumulava funções e stranhas ao 

previsto no contrato de trabalho, tendo em vista a sua 
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alteração unilateral e em prejuízo ao trabalhador".  Aponta 

violação dos artigos 460 e 468 da Consolidação das Leis do 

Trabalho e divergência jurisprudencial.  

A 3ª Turma, ao tratar da questão, deixou 

consignado, in verbis : 
"2.3. DIFERENÇAS SALARIAIS. ACÚMULO DE 

FUNÇÕES  
No tocante à matéria objeto da insurgência, transcrevo os 

fundamentos consignados no acórdão recorrido, verbis: 

‘Acúmulo de funções. Sem razão. Não há 
disposição legal a amparar o pedido, não sendo 
devido acréscimo pelo tipo de serviço realizado 
dentro da jornada normal. A sucessão de algum 
empregado tampouco dá direito a aumento, a não 
ser em caso de quadro de pessoal organizado em 
carreiras ou de norma convencional que assim 
disponha. Rejeito.’ (fl. 184) 

Nas razões da revista (fls. 198-202), a reclamante sustenta 
que ‘foi contratada exclusivamente para exercer a função de 
orientadora pedagógica e educacional’. Alega que ‘a reclamada 
determinou à reclamante que esta também acumulasse a função de 
coordenadora do período integral, dos alunos de Educação Infantil 
e Fundamental I, que compreende da 1º à 4ª série’. Aponta violação 
do art. 460 da CLT e divergência jurisprudencial. 

O recurso merece conhecimento. 
O aresto colacionado à fl. 202, oriundo do TRT da 1ª Região, 

publicado no DO/RJ de 28.9.1988, apresenta divergência 
jurisprudencial válida, nos seguintes termos: 

‘Comprovado o acúmulo de funções (artigos 
477 e 818 da CLT), é inegável o direito ao ‘plus’ 
salarial e aos reflexos postulados, pena de 
enriquecimento ilícito do empregador. A falta de 
prova a respeito do quantum não elide o direito do 
empregado, apenas relegando a apuração dos 
valores à liquidação, via arbitramento (artigos 879 
da CLT e 606, I, do CPC), com todos os ônus 
correndo pela reclamada (Enunciado 236 do TST), 
observados os parâmetros do artigo 460 da 
Consolidação. Recurso do reclamante provido.’.  

Conheço do recurso, por conflito de teses.  
II - MÉRITO 
DIFERENÇAS SALARIAIS. ACÚMULO DE FUNÇÕES 
Descabe o pagamento de retribuição mensal suplementar pelo 

acúmulo de funções na mesma jornada, em determinado período do 
contrato de trabalho, remunerada a autora com base na unidade de 
tempo mês, à falta de previsão legal, como ocorre com os 
radialistas, ou mesmo normativa. 

O desempenho de mais de uma função na mesma jornada, 
remuneradas por igual ou remunerada pelo salário da mais 
importante - é típico de promiscuidade funcional e não de 
duplicidade contratual. Recorre-se à lição de Martins Catharino, 
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que, diante de tal situação fática, alude à falta do dom da 
ubiquidade e que, não a possuindo, ‘... ante o binômio tempo-
espaço, não faz jus a dois salários o empregado que, além dos 
serviços específicos para os quais foi contratado, outros executar, 
no mesmo horário (...), salvo se remunerado por unidade de obra. 
Pode, sim, opor-se à alteração (CLT, art. 468), ou pretender, se for 
o caso, igualdade salarial (arts. 460 e 461).’ (in Compêndio de 
Direito do Trabalho, pg. 279 e 280 - 2ª ed. rev. atualizada e aum. - 
São Paulo: Saraiva, 1981). 

Diversa seria a situação se demonstrado que o acúmulo de 
funções exigiu do empregado esforço ou capacidade acima do que 
foi contratualmente ajustado ou se houvesse previsão legal para a 
majoração salarial. 

Tratando-se de prerrogativa inserta no jus variandi do 
empregador, não vislumbro ofensa ao dispositivo de lei invocado. 

Nesse sentido, já decidi ao julgamento do processo TST-RR-
756587/2001.4, publicado no DJ 14.11.2008. 

Ante ao exposto, nego provimento o recurso de revista." (fls. 
219/221) 

Esclareça-se, inicialmente, que a v. decisão 

ora embargada foi publicada na vigência da Lei nº 1 1.496/2007, 

que emprestou nova redação ao artigo 894 da CLT, pe lo que 

estão os presentes embargos regidos pela referida l ei. E, nos 

termos da atual sistemática processual, o recurso d e embargos 

só se viabiliza se demonstrada divergência entre ar estos de 

Turmas desta Colenda Corte, ou entre arestos de Tur mas e da 

SDI. Nesse passo, afigura-se imprópria a invocação de ofensa a 

dispositivo legal ou preceito constitucional a just ificar o 

conhecimento dos embargos, pelo que não cabe o exam e da 

alegada violação dos artigos 460 e 468 da Consolida ção das 

Leis do Trabalho. 

Por outro lado, a 3ª Turma desta Corte adotou 

tese no sentido de que " Descabe o pagamento de retribuição 

mensal suplementar pelo acúmulo de funções na mesma  jornada, 

em determinado período do contrato de trabalho, rem unerada a 

autora com base na unidade de tempo mês, à falta de  previsão 

legal" . 

Entretanto, tal conclusão discrepa do teor do 

primeiro aresto de fls. 240, originário da 2ª Turma  desta 

Corte e publicado no DJU de 03/03/2006, a saber: 
"RECURSO DA RECLAMADA. ACÚMULO DE 

FUNÇÕES. ACRÉSCIMO SALARIAL. A jurisprudência deste C. 
Tribunal Superior vem se posicionando pelo pagamento de 
acréscimo salarial quando da acumulação de atividades ou de 
funções pelo empregado, em virtude do acréscimo de trabalho e da 
maior responsabilidade atribuída. Recurso de Revista em parte 
conhecido e não provido." 
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Ante o exposto, conheço do recurso de 

embargos. 

 

MÉRITO 

Discute-se, in casu , o direito da autora ao 

pagamento de um plus  salarial decorrente do acúmulo de 

funções.  

Pois bem. 

Pelo que se depreende da decisão embargada, a 

reclamante, ao longo da contratualidade, exerceu at ividades 

diversas, no entanto, o exercício dessas atividades  não exigia 

"esforço ou capacidade acima do que foi contratualm ente 

ajustado", tampouco houve gerava extrapolação da jo rnada 

contratual.  

Tratam-se, portanto, de atividades 

compatíveis com a sua atividade principal, inserida s no elenco 

de obrigações decorrentes do contrato de trabalho, e exercidas 

dentro de uma mesma jornada de trabalho. 

Nos termos do artigo 456, parágrafo único, da 

Consolidação das Leis do Trabalho, à falta de prova  ou 

inexistindo cláusula expressa a respeito, o obreiro  se obriga 

a todo e qualquer serviço compatível com a sua cond ição 

pessoal. Além disso, a Consolidação das Leis do Tra balho não 

exige a contratação de um salário específico para r emunerar 

cada uma das tarefas desenvolvidas pelo empregado, assim como 

não obsta que um único salário seja fixado para rem unerar 

todas as atividades executadas durante a jornada la boral. 

Assim, o exercício de atividades diversas, 

compatíveis com a condição pessoal do trabalhador, não enseja 

o pagamento de plus  salarial por acúmulo de funções, restando 

remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenh adas dentro 

da jornada de trabalho.  

Ressalte-se que, o empregador, no exercício 

do jus variandi ( artigo 2°, caput , da CLT), pode alterar as 

funções de seus empregados, desde que as novas ativ idades 

sejam compatíveis com aquelas já exercidas e não im plique 

majoração de carga horária, situação em que não há falar em 
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alteração contratual lesiva, restando intacto o art igo 468 da 

Consolidação das Leis do Trabalho. 

Por ser oportuno, sobre o exercício do jus 

variandi pelo empregador, traz-se à baila o ensinamento de 

Arnaldo Süssekind, Segadas Vianna e Lima Teixeira, in verbis : 
"(...) como decorrência do poder patronal de dirigir os 

destinos da empresa, já que assume o empregador os riscos da 
atividade econômica, admite-se possa este, dentro de certos limites, 
introduzir alterações não substanciais nas condições de trabalho: é 
o jus variand. A obrigação de prestar trabalho, embora determinada 
qualititativa e quantitativamente, comporta, sempre, uma certa 
indeterminação do conteúdo de cada prestação singular: cabe ao 
empregador, no exercício de seu legítimo poder de direção, dizer ao 
empregado: faça isto, não faça aquilo, faça desta ou daquela 
maneira. Não se trata, no verdadeiro sentido, de alterações 
contratuais, mas de uma disciplinação normal do trabalho, por 
força da própria natureza do contrato, e nos limites das condições 
ajustadas. (...)" (Instituições de Direito do Trabalho. 17ª ed. São 
Paulo: LTr, 1997, pág. 528). 

Note-se que, nesse sentido, já decidiram 

diversas Turmas desta Corte, consoante se extrai do s seguintes 

precedentes: 
"DIFERENÇAS SALARIAIS - ACRÉSCIMO DAS 

TAREFAS DE ENCARREGADO DE LIMPEZA ÀS 
ATRIBUIÇÕES DE VIGIA    PLUS SALARIAL INDEVIDO 
ALTERAÇÃO CONTRATUAL OBJETIVA NÃO LESIVA 
Segundo a melhor doutrina, a alteração unilateralmente promovida 
pelo empregador nas tarefas atribuídas ao empregado é lícita, 
quando a qualificação profissional deste é respeitada e não se 
verificam efetivos prejuízos qualitativos, quantitativos e 
circunstanciais. Na  hipótese, às atribuições de vigia originalmente 
pactuadas, foram acrescidas as de encarregado da limpeza. Ambas 
as funções restringem-se à prática de atos materiais concretos, cuja 
execução não requer conhecimentos técnicos ou especializados, 
nem envolve o exercício de poderes de qualquer natureza. Em 
circunstâncias que tais, o exercício simultâneo de uma e outra 
(funções) não representa majoração, quer de responsabilidades, 
quer de carga horária, de tal forma que não há permissivo legal que 
respalde ou justifique o pagamento do plus  salarial concedido ao 
reclamante.  Recurso de revista conhecido e provido" (RR-
521/2006-0094-04-00, 1ª Turma, Relatora Ministro Vieira de 
Mello Filho, DJ 31/10/2008) 

"RECURSO DE REVISTA. ACÚMULO DE FUNÇÕES - 
PLUS SALARIAL. Nos termos do artigo 456, parágrafo único, da 
Consolidação das Leis do Trabalho, à falta de prova ou inexistindo 
cláusula expressa a respeito, o obreiro se obriga a todo e qualquer 
serviço compatível com a sua condição pessoal. Além disso, a 
Consolidação das Leis do Trabalho não obsta que um único salário 
seja fixado para remunerar todas as atividades executadas durante a 
jornada laboral. Assim, in casu, o exercício de atividades diversas, 
compatíveis com a condição pessoal do empregado, não enseja o 
pagamento de plus salarial por acúmulo de funções, restando 
remuneradas pelo salário todas as tarefas desempenhadas dentro da 
jornada de trabalho (Precedentes desta Corte). Recurso de revista 
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conhecido e provido." (RR - 104440-79.2008.5.03.0027, Relator 
Ministro: Renato de Lacerda Paiva, 2ª Turma, Data de Publicação: 
DEJT 26/11/2010) 

"RECURSO DE REVISTA. ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
MOTORISTA. COBRADOR. Na linha de precedentes desta Corte, 
não há falar em violação do art. 468 da CLT, decorrente da 
acumulação das funções de motorista e cobrador, uma vez que a 
situação se enquadra na previsão contida no parágrafo único do art. 
456 da CLT, no sentido de que: ‘à falta de prova ou inexistindo 
cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se 
obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição 
pessoal’. Ademais, alegado pelo reclamante que sempre cumulou 
as funções, descabe cogitar de alteração contratual ilícita. Arestos 
inservíveis (óbice da alínea ‘a’ do art. 896 da CLT e da Súmula 
337, I/TST) ou inespecífico (Súmula 296/TST). Recurso de revista 
não conhecido." (RR - 144300-03.2007.5.03.0131, Relatora 
Ministra: Rosa Maria Weber, 3ª Turma, Data de Publicação: DEJT 
20/05/2011) 

"RECURSO DE REVISTA. ACÚMULO DE FUNÇÕES. 
MOTORISTA DE TRANSPORTE COLETIVO. EXERCÍCIO 
DAS ATRIBUIÇÕES DE COBRADOR. COMPATIBILIDADE 
COM AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS DO MOTORISTA. 
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 456 DA 
CLT. PROVIMENTO. Prevalece no âmbito desta Corte o 
entendimento de que a atribuição de receber passagens é 
plenamente compatível com as condições contratuais do motorista 
de transporte coletivo, não havendo amparo legal para que se 
conclua que o exercício dessa atribuição, nos momentos anteriores 
ao do início da viagem propriamente dita, importe em alteração 
contratual ilícita, nos termos do disposto no artigo 468 da CLT. 
Inexiste, portanto, o alegado ‘acúmulo de funções’ devendo a 
questão ser dirimida à luz do que preceitua o artigo 456, parágrafo 
único, da CLT, que preleciona que ‘à falta de prova ou inexistindo 
cláusula expressa a tal respeito, entender-se-á que o empregado se 
obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição 
pessoal’. Precedentes da Corte. Recurso de Revista conhecido e 
provido." (TST-RR-12700-19.2008.5.01.0052, Rel. Min. Maria de 
Assis Calsing, 4ª Turma, DEJT 11.3.2011) 

"RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. 
ACÚMULO DE FUNÇÕES. Interpretando-se as disposições da 
CLT (art. 456, parágrafo único), tem-se que, não havendo ressalva 
em sentido contrário, o empregado contratado está sujeito a todo e 
qualquer serviço compatível com a sua condição pessoal. O 
acúmulo de funções, por si só, não gera direito a outro salário ou ao 
recebimento de diferenças salariais (‘plus’). O salário fixado pelo 
empregador no ato da contratação é uma contraprestação pelo 
serviço executado pelo trabalhador, qualquer que seja a modalidade 
do trabalho. Logo, o salário serve para remunerar o serviço para o 
qual o empregado foi contratado, e não o exercício de cada função 
ou atividade que este venha a exercer. Precedente. Recurso de 
revista a que se dá provimento." (TST-RR-17800-
22.2009.5.08.0117, Rel. Min. Kátia Magalhães Arruda, 5ª Turma, 
DEJT 15.10.2010) 

"RECURSO DE REVISTA. DIFERENÇAS SALARIAIS. 
ACÚMULO DE FUNÇÃO. PROVIMENTO. 1. Uma vez 
demonstrado que as tarefas desempenhadas pelo reclamante eram 
correlatas, ou seja, correspondentes à função de vendedor 
balconista para a qual foi contratado, bem assim eram executadas 



117 
 

no seu horário normal de trabalho, além de não exigirem 
conhecimentos técnicos especializados, mas restringem-se à prática 
de atos concretos; tem-se que o reclamante a elas se obrigou, 
porquanto compatíveis com sua condição pessoal. 2. Recurso de 
revista de que se conhece e a que se dá provimento." (RR-
11166/2002-902-02-00, 7ª Turma, Relator Ministro Caputo 
Bastos, DJ 11/12/2009).  

Também a Subseção I Especializada em 

Dissídios Individuais já se posicionou sobre a maté ria: 
"EMBARGOS GERENTE GERAL DE AGÊNCIA 

ACÚMULO DA FUNÇÃO EM DUAS AGÊNCIAS DISTINTAS 
1. A ilicitude da alteração do contrato de trabalho segundo o artigo 
468, da CLT decorre da ocorrência de prejuízo sob o aspecto i) 
funcional, ii) salarial, iii) da duração da jornada de trabalho ou iv) 
do lugar da prestação dos serviços. 2. Na espécie, o Reclamante 
gerente geral de agência bancária foi, por um período, designado 
para acumular a gerência de duas agências distintas, sem importar 
em ampliação da jornada ou alteração do domicílio. 3. Não 
verificada a ocorrência de qualquer das hipóteses de alteração 
ilícita do contrato de trabalho, carece de amparo legal decisão que 
determina o pagamento de diferenças salariais em decorrência da 
referida acumulação. Embargos conhecidos e providos." (E-RR - 
717139-20.2000.5.18.5555, Redatora Ministra: Maria Cristina 
Irigoyen Peduzzi, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DJ 06/05/2005) 

Ante o exposto, nego provimento. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Subseção I 

Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do 

Trabalho, por unanimidade, conhecer do recurso de e mbargos, 

por divergência jurisprudencial, e, no mérito, nega r-lhe 

provimento.  

Brasília, 24 de novembro de 2011. 
 
 

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

RENATO DE LACERDA PAIVA 
Ministro Relator 
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Anexo E (decisão TST-RR-33960-32.2006.5.15.0153) 

 

A C Ó R D Ã O 

6ª Turma 

MGD/ed/ef 

 
RECURSO DE REVISTA. 1. 
ADICIONAL POR ACÚMULO DE 
FUNÇÃO. Consignou o Regional 

que o Reclamante, empregado 
bancário, cumulava o exercício 
de todas as funções de ambos os 
cargos – caixa e supervisor. 
Tal premissa afasta a aplicação 
do art. 456 da CLT, norma 
concebível apenas na hipótese 
de ausência de prova sobre a 
função exercida (ou pactuada) e 
de inexistência de cláusula 
expressa a respeito. Apenas 
nessas precisas situações é que 
se entenderá que o empregado se 
obrigou a todo e qualquer 
serviço compatível com sua 
condição pessoal. Recurso de 
revista não conhecido. 2.  
COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO 
DAS PARCELAS DEFERIDAS. Pelo 

princípio da adequação setorial 
negociada, as normas autônomas 
juscoletivas construídas para 
incidirem sobre uma certa 
comunidade econômico-
profissional podem prevalecer 
sobre o padrão geral heterônomo 
justrabalhista, desde que 
respeitados certos critérios 
objetivamente fixados. Na 
hipótese, a norma coletiva, ao 
restringir as parcelas que 
comporiam a remuneração do 
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empregado para efeito de 
cálculo das demais parcelas, 
ultrapassou os limites da 
adequação setorial negociada, 
uma vez que a natureza salarial 
das verbas componentes da 
remuneração decorre de norma de 
ordem pública (art. 457, caput  
e § 2º, da CLT), inderrogável 
pela vontade das partes. 
Recurso de revista não 
conhecido. 

 

 

Vistos, relatados e discutidos estes autos 

de Recurso de Revista n° TST-RR-339600-32.2006.5.15.0153 , 

em que é Recorrente  BANCO SANTANDER S.A.  e é Recorrido 

EDSON KENSHI HARA. 

 

O Eg. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 

Região, por meio do v. acórdão de fls. 560-566, neg ou 

provimento ao recurso ordinário interposto pelo Rec lamado e 

deu provimento parcial ao recurso do Reclamante.  

O Reclamado interpôs recurso de revista (fls. 

569-587) que foi admitido pela Vice-Presidência do TRT por 

possível violação ao art. 7º, XXVI, da CF (fls. 588 -589). 

Foram apresentadas contra-razões (fls. 590-

594), sendo dispensada a remessa dos autos ao Minis tério 

Público do Trabalho, nos termos do art. 83, § 2º, R ITST.  

É o relatório.  

 

V O  T  O  

 

I) CONHECIMENTO 

 

PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 

 

Atendidos todos os pressupostos comuns de 

admissibilidade, examino os específicos do recurso de revista. 
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PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 

 

1) ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO 

 

Pontuou o Eg. Regional: 

 

"ADICIONAL DE DUPLA FUNÇÃO 

Afirma a reclamada que o reclamante sempre exerceu as 

atividades para as quais foi contratado, não havendo, ainda, 

previsão legal para o acolhimento do pedido de adicional por 

acúmulo de função. 

Contudo, não lhe assiste razão. 

Na verdade, como bem anotou a r. sentença, não houve 

contestação específica a respeito, porque a petição inicial afirma 

que houve exercício de dupla função no período de 

novembro/2004 a maio/2006, quando o reclamante prestou 

serviços nos postos bancários da Prefeitura e de Dumont, no 

primeiro caso, porque havia número insuficiente de empregados 

e, no segundo, porque trabalhava sozinho, fatos estes que não 

foram impugnados pela defesa, tornando desnecessária qualquer 

prova a respeito, porque incontroversos.  

Não procede, ainda, o argumento de que o exercício de 

algumas funções divergentes daquelas previstas para o cargo 

ocupado retira a possibilidade de deferimento da verba ora 

perseguida, porque é certo que, no caso dos presentes autos, o 

reclamante cumulava o exercício de todas as funções de ambos os 

cargos, fazendo jus, assim, ao adicional postulado. 

Ademais, a ausência de expressa disposição legal ou 

convencional não constitui impedimento para o deferimento do 

pedido, pois o que não se pode aceitar é o exercício de função de 

maior complexidade sem a devida contraprestação salarial. 

Esse proceder fere um dos caracteres essenciais do contrato 

individual de trabalho – a comutatividade. Diz-se que o contrato 

de trabalho é oneroso porque os contraentes auferem vantagens 
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recíprocas, recebendo cada qual o equivalente do que dá. Esta 

presumida eqüipolência de prestações atribui-lhe o caráter de 

contrato comutativo, segundo as lições dos saudosos professores 

Orlando Gomes e Elson Gottschalk (Curso de Direito do Trabalho, 

atualizado por José Augusto Rodrigues Pinto, Editora Forense, 16ª 

edição, Rio de Janeiro, 2002). 

Dessa forma, a partir do momento em que o reclamante 

passou a cumular outras atividades que não aquelas 

cotidianamente agregadas ao seu cargo, não poderia manter o 

mesmo padrão salarial, sob pena de quebrar importante pilastra 

do contrato de trabalho, permitindo a uma das partes – o 

empregador – a obtenção de vantagem indevida, criando, com 

isso, insustentável situação de disfarçada discriminação ao admitir 

para trabalho de maior valor o mesmo salário então praticado. 

A preocupação com a fixação de um salário justo é antiga e 

não sem razão levou a Organização das Nações Unidas – ONU a 

aprovar o ‘Pacto Internacional Relativo aos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais’ na Assembléia Geral realizada em 16 de 

dezembro de 1966 que, em seu artigo 7º, procurou assegurar, 

dentre outros: 
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O direito de toda a pessoa ao gozo de 
condições de trabalho eqüitativas e 
satisfatórias e, em especial: a) uma 
remuneração que proporcione a todos os 
trabalhadores, como mínimo, ‘um salário 
eqüitativo e igual por trabalho de igual valor, 
sem distinção de qualquer espécie’, capaz de 
proporcionar ‘condição de existência digna 
para eles e suas famílias’ ...; ) b) ... c) igual 
oportunidade para todos de serem 
promovidos, no seu trabalho, à categoria 
superior que lhes corresponda, sem outras 
considerações que os fatores de tempo, 
serviço e capacidade’ ... (Arnaldo Süssekind, 
Direito Internacional do Trabalho, Editora LTr, 
São Paulo, 1983, páginas 283/284). 

 

Ainda que o Brasil não seja signatário do referido Pacto, a 

Constituição da República promulgada em 5 de outubro de 1988 

alberga explicita e implicitamente suas diretrizes. Basta notar que 

fixa piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do 

trabalho (art. 7º, V) e, em diversos títulos, consagra princípios que 

justificam a utilização do salário como instrumento de justiça 

distributiva – a dignidade da pessoa humana e os valores sociais 

do trabalho se inserem entre os próprios fundamentos do Estado 

(art. 1º), que deve procurar construir uma sociedade livre, justa e 

solidária, erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais 

(art. 3º). Bem por isso, a ordem econômica, fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social (art. 170). 

Nessa linha, lembra o mestre Süssekind que a doutrina social 

da Igreja, na magnífica encíclica Mater et Magistra, o papa JOÃO 

XXIII ponderou que ‘a fixação dos níveis salariais não pode ser 

deixada inteiramente à livre concorrência, nem ao arbítrio dos 

poderosos, mas deve ser feita segundo as normas da justiça e da 

eqüidade’. Conclui adiante que ‘na fixação do justo salário, é 

mister, também, se leve em conta, primeiro, a contribuição efetiva 

de cada um à produção; logo, a situação financeira da empresa 
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em que trabalha e, ainda, as exigências impostas pelo bem do País 

...’ (Direito Constitucional do Trabalho, Arnaldo Süssekind, 3ª 

edição, Editora Renovar, Rio de Janeiro, 2004). 

Vale dizer, não haverá salário justo e eqüitativo se não se 

levar em conta a contribuição efetiva do empregado à produção, 

de modo que, se o reclamante acumulou atividades de funções 

diversas, não se pode negar-lhe o direito a salário superior.  

Por isso, mantenho, neste aspecto, a r. sentença" (fls. 560-

562). 

 

Na revista, o Reclamado aponta violação aos 

arts. 5º, II, da CF, 456 e 818 da CLT, 333, I e 389 , do CPC, 

argumentando, em síntese, que: o Recorrido exerceu o cargo de 

supervisor somente a partir de maio/2003 e nunca 

cumulativamente com suas funções de escriturário e assistente 

de atendimento; não há previsão legal para o deferi mento do 

adicional pretendido; foram exercidas as atividades  para as 

quais o Reclamante foi efetivamente contratado; o p aradigma 

indicado exerceu as funções de caixa, recebia valor  inferior 

ao salário do Recorrido e trabalhava em local diver so, sendo 

inaplicável o art. 461 da CLT; nos termos do parágr afo único 

do art. 456 da CLT, o exercício de algumas funções divergentes 

daquelas previstas para o cargo ocupado, cumulado c om a 

inexistência de cláusula expressa nesse sentido, af asta a 

possibilidade de deferimento da parcela. Colaciona arestos.  

Não lhe assiste razão. 

O princípio constitucional da legalidade tem 

caráter genérico, estando pacificado pelo STF (Súmu la 636) o 

entendimento de que, regra geral, a alegação de afr onta ao 

art. 5º, II, da CF, em sede extraordinária, pode co nfigurar 

tão-somente ofensa reflexa ao texto constitucional.  

Consignou o Regional não ter havido 

contestação específica  a respeito do acúmulo de funções, no 

período de novembro/2004 a maio/2006, quando o Recl amante 

prestou serviços nos postos bancários da Prefeitura  e de 

Dumont, seja por haver número insuficiente de empre gados, no 

primeiro local, seja porque trabalhava sozinho no s egundo. 
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Concluiu que, se tais fatos não foram impugnados pe la defesa, 

tornou-se desnecessária qualquer prova a respeito, porque 

incontroversos.  

Observada fielmente a distribuição do encargo 

probatório, não há falar em afronta aos arts. 818 d a CLT, 333, 

I e 389, do CPC. 

Consignou o Regional, ainda, que o Reclamante 

cumulava o exercício de todas as funções de ambos o s cargos . 

Tal premissa afasta a aplicação do art. 456 da CLT,  norma 

aplicável apenas na hipótese de ausência de prova s obre a 

função exercida (ou pactuada) e de inexistência de cláusula 

expressa a respeito. Apenas nessas precisas situaçõ es é que se 

entenderá que o empregado se obrigou a todo e qualq uer serviço 

compatível com sua condição pessoal. 

Os arestos colacionados não autorizam o 

conhecimento da revista. O primeiro (fl. 573) consa gra a tese 

genérica de ser indevido o acúmulo de função por in existência 

de previsão legal ou convencional, mas não aborda o s 

fundamentos adotados no v. acórdão para afastar a t ese 

recursal, mormente a aplicação do princípio da comu tatividade. 

O segundo (fl. 574) trata do confronto entre equipa ração 

salarial e desvio de função, tema não abordado no v . acórdão. 

Os demais (fls. 574-575) retratam a situação previs ta no art. 

456 da CLT (exercício de atividades inerentes e cor relatas à 

função, sem extrapolação da jornada contratual), te se que, 

repita-se, não foi acolhida pelo Regional. 

Inespecíficos todos, portanto, à luz da 

Súmula 296/TST. 

NÃO CONHEÇO. 

 

2) COMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DAS PARCELAS 

DEFERIDAS 

 

Decidiu o Regional: 

 

"BASE DE CÁLCULO DAS VERBAS DEFERIDAS 

O recorrente postula a exclusão da base de cálculo das 

verbas deferidas de quaisquer outras verbas que não constem nos 
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arts. 54 e 55 do Regulamento de Pessoal até janeiro/2002 e na 

cláusula 57ª do ACT, e invoca a aplicação do entendimento 

sumulado nº 51, II, do C. TST. 

Todavia, não merece o julgado qualquer reparo, pois, com 

exceção daquelas verbas enumeradas na sentença (ajuda 

alimentação, participação nos lucros, ajuda cesta alimentação e 

licença prêmio), todas as demais verbas constantes dos 

demonstrativos de pagamento possuem natureza salarial e, como 

tal, devem compor a base de cálculo dos títulos concedidos na 

origem, não se concebendo que, por meio de acordo coletivo ou 

norma regulamentar da empresa, possa ser desconsiderada a 

natureza salarial de qualquer dessas verbas, sem ofensa ao 

disposto no art. 457 e § 1º da CLT. 

Não há se falar, portanto na aplicação do verbete 

mencionado, porque completamente outro o seu alcance" (fl. 

565). 

 

Na revista, o Recorrente alega que o 

Recorrido migrou para novo plano estratégico de car gos e 

salários em janeiro/2002, com benefícios previstos na cláusula 

57 do ACT de 2001, ratificada no ACT de 2004/2006; assim, a 

base de cálculo das parcelas deferidas deve observa r o 

disposto nos arts. 54 e 55 do Regulamento de Pessoa l, até 

janeiro/2002, e, a partir de então, na cláusula 57 do ACT, que 

contém rol taxativo quanto às verbas componentes da  

remuneração, sendo incabível a aplicação o art. 457  da CLT e 

da Súmula 264/TST. Aponta violação aos arts. 5º, II  e 7º, 

XXVI, da CF (referindo-se ao Princípio do Conglobam ento), 114 

do CCB, contrariedade à Súmula 51, II/TST e colacio na arestos 

para o confronto de teses.  

Sem razão. 

Um dos pontos centrais de inter-relação entre 

o Direito Coletivo e o Direito Individual do Trabal ho reside 

na fórmula de penetração e harmonização das normas 

juscoletivas negociadas perante o estuário normativ o 

heterônomo clássico ao Direito Individual do Trabal ho.  
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Pelo princípio da adequação setorial 

negociada, as normas autônomas juscoletivas constru ídas para 

incidirem sobre uma certa comunidade econômico-prof issional 

podem prevalecer sobre o padrão geral heterônomo 

justrabalhista, desde que respeitados certos critér ios 

objetivamente fixados.  

São dois esses critérios autorizativos: a) 

quando as normas autônomas juscoletivas implementam  um padrão 

setorial de direitos superior ao padrão geral oriun do da 

legislação heterônoma aplicável; b) quando as norma s autônomas 

juscoletivas transacionam setorialmente parcelas 

justrabalhistas de indisponibilidade apenas relativ a (e não de 

indisponibilidade absoluta).  

São amplas, portanto, as possibilidades de 

validade e eficácia jurídicas das normas autônomas coletivas 

em face das normas heterônomas imperativas, à luz d o princípio 

da adequação setorial negociada. Entretanto, está t ambém claro 

que essas possibilidades não são plenas e irrefreáv eis. Ela 

não prevalece, por exemplo, se concretizada mediant e ato 

estrito de renúncia (exceto de transação). Também n ão 

prevalece a adequação setorial negociada se concern ente a 

direitos revestidos de indisponibilidade absoluta, os quais 

não podem ser transacionados nem mesmo por negociaç ão sindical 

coletiva. Tais parcelas são aquelas imantadas por u ma tutela 

de interesse público, por constituírem um patamar 

civilizatório mínimo que a sociedade democrática nã o concebe 

ver reduzido em qualquer segmento econômico-profiss ional, sob 

pena de se afrontar a própria dignidade da pessoa h umana e a 

valorização mínima deferível ao trabalho (arts. 1º,  III e 170, 

caput, CF/88). 

Entre as normas trabalhistas heterônomas 

concernentes aos direitos revestidos de indisponibi lidade 

absoluta encontram-se as normas constitucionais em geral 

(respeitadas, é claro, as ressalvas parciais expres samente 

feitas pela própria Constituição: art. 7º, VI, XIII  e XIV, por 

exemplo); as normas de tratados e convenções intern acionais 

vigorantes no plano interno brasileiro (referidas p elo art. 

5º, § 2º, CF/88, já expressando um patamar civiliza tório no 
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próprio mundo ocidental em que se integra o Brasil) ; as normas 

legais infraconstitucionais que asseguram patamares  de 

cidadania ao indivíduo que labora (preceitos relati vos à saúde 

e segurança no trabalho, normas concernentes a base s salariais 

mínimas, normas de identificação profissional, disp ositivos 

antidiscriminatórios, etc.). 

Na presente hipótese, observa-se que a 

cláusula prevista na norma coletiva ultrapassou os limites da 

adequação setorial negociada, uma vez que a naturez a salarial 

das verbas componentes da remuneração do empregado decorre de 

norma de ordem pública (art. 457, caput e § 2º, da CLT), 

inderrogável pela vontade das partes. 

Incólume, pois, o teor do entendimento 

jurisprudencial invocado, bem como dos dispositivos  legais e 

constitucionais tidos por violados. 

NÃO CONHEÇO. 

 

ISTO POSTO 

 

ACORDAM os Ministros da Sexta Turma do 

Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, não  conhecer 

do recurso de revista. 

Brasília, 13 de abril de 2011. 

 
 

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

MAURICIO GODINHO DELGADO 

Ministro Relator 
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Anexo F (correspondência eletrônica – Coordenadoria  de Estatística e Gestão 
de Indicadores do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – Ações 
distribuídas por assunto: acúmulo de função) 

 

Fabio Sanches <contato@fabiosanches.adv.br>

 

Estatística - Distribuição de Ações  

 

estatistica@trtsp.jus.br <estatistica@trtsp.jus.br> 
4 de setembro de 2013

16:27

Para: Fabio Sanches <contato@fabiosanches.adv.br> 

Dr. Fábio 
Segue a informação solicitada, esclareço que não estão sendo incluídos os processos do PJe, 
pois até o presente momento não temos como consolidar esses dados por assunto. 
Atenciosamente 
 

--  
Izabel Fernandes Alves 
Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadore s 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região 
Av. Marques de São Vicente, 121 - Bloco A 
6ª andar - Barra Funda - São Paulo - SP 
(11) 3150-2317 
 

 

Informação SEGI 130_2013(acúmulo de função).doc
56K 

 

 

 

 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO 

Secretaria de Gestão da Informação Institucional 
Coordenadoria de Estatística e Gestão de Indicadores 

 
 130/2013 São Paulo, 04 de setembro de  2013 
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Informação SEGI nº  

 
 

AÇÕES DISTRIBUÍDAS* 
 
 
 
 
 

 
2009 2010 2011 2012 

1º 
SEMESTRE 

2013 

TOTAL DE 
AÇÕES 339.230 326.869 345.266 372.562 177.213 

Salário por 
acúmulo de 

função/cargo  
15.326 17.503 19.099 17.799 8.117 

Acúmulo de 
função - 8.263 13.680 14.278 6.211 

                    
                   *Não estão sendo incluídos os processos do PJe. 
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Anexo G - Portaria MTE 41, de 28 de março de 2007 

 

PORTARIA Nº 41, DE 28 DE MARÇO DE 2007 
Disciplina o registro e a anotação de Carteira de Trabalho e Previdência Social de 
empregados. 
O MINISTRO DE ESTADO DO TRABALHO E EMPREGO, no uso da competência 
que lhe confere o art. 87, parágrafo único, incisos I e II da Constituição, resolve: 
Art. 1º Proibir ao empregador que, na contratação ou na manutenção do emprego do 
trabalhador, faça a exigência de quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos 
para a contratação, especialmente certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, 
exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativos à esterilização ou a estado de 
gravidez. 
Art. 2º O registro de empregados de que trata o art. 41 da CLT conterá as seguintes 
informações: 
I - nome do empregado, data de nascimento, filiação, nacionalidade e naturalidade; 
II - número e série da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS; 
III - número de identificação do cadastro no Programa de Integração Social - PIS ou no 
Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Público - PASEP; 
IV - data de admissão; 
V - cargo e função; 
VI - remuneração; 
VII - jornada de trabalho; 
VIII - férias; e 
IX - acidente do trabalho e doenças profissionais, quando houver. 
Parágrafo único. O registro de empregado deverá estar atualizado e obedecer à 
numeração seqüencial por estabelecimento. 
Art. 3º O empregador poderá adotar controle único e centralizado do registro de  
empregados, desde que os empregados portem cartão de identificação contendo seu 
nome completo, número de inscrição no PIS/PASEP, horário de trabalho e cargo ou 
função. 
§ 1º O registro de empregados de prestadores de serviços poderá permanecer na sede da 
contratada caso atendida a exigência contida no caput deste artigo. 
§ 2º A exibição dos documentos passíveis de centralização deverá ser feita no prazo de 
dois a oito dias, a critério do Auditor Fiscal do Trabalho. 
Art. 4º O empregador poderá efetuar o registro de empregados em sistema 
informatizado que garanta a segurança, inviolabilidade, manutenção e conservação das 
informações e que: 
I - mantenha registro individual em relação a cada empregado; 
II - mantenha registro original, individualizado por empregado, acrescentando-lhe as 
retificações ou averbações, quando for o caso; e 
III - assegure, a qualquer tempo, o acesso da fiscalização trabalhista às informações, por 
meio de tela, impressão de relatório e meio magnético. 
§ 1º O sistema deverá conter rotinas auto-explicativas, para facilitar o acesso e o 
conhecimento dos dados registrados. 
§ 2º As informações e relatórios deverão conter data e hora do lançamento, atestada a 
sua veracidade por meio de rubrica e identificação do empregador ou de seu 
representante legal nos documentos impressos. 
§ 3º O sistema deverá possibilitar à fiscalização o acesso às informações e dados dos 
últimos doze meses. 
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§ 4º As informações anteriores a doze meses poderão ser apresentadas no prazo de dois 
a oito dias via terminal de vídeo ou relatório ou por meio magnético, a critério do 
Auditor Fiscal do Trabalho. 
Art. 5º O empregador anotará na CTPS do empregado, no prazo de 48 horas contadas da 
admissão, os seguintes dados: 
I - data de admissão; 
II - remuneração; e 
III - condições especiais do contrato de trabalho, caso existentes. 
§ 1º As demais anotações deverão ser realizadas nas oportunidades mencionadas no art. 
29 da CLT. 
§ 2º As anotações poderão ser feitas mediante o uso de carimbo ou etiqueta gomada, 
bem como de qualquer meio mecânico ou eletrônico de impressão, desde que autorizado 
pelo empregador ou seu representante legal. 
Art. 6º O empregador poderá adotar ficha de anotações, exceto quanto às datas de 
admissão e de extinção do contrato de trabalho, que deverão ser anotadas na própria 
CTPS. 
Parágrafo único. O empregado poderá, a qualquer tempo, solicitar a atualização e o 
fornecimento, impressos, de dados constantes na ficha de anotações. 
Art. 7º As anotações deverão ser feitas sem abreviaturas, ressalvando-se, ao final de 
cada assentamento, as emendas, entrelinhas, rasuras ou qualquer circunstância que 
possa gerar dúvida. 
Art. 8º É vedado ao empregador efetuar anotações que possam causar dano à imagem 
do trabalhador, especialmente referentes a sexo ou sexualidade, origem, raça, cor, 
estado civil, situação familiar, idade, condição de autor em reclamações trabalhistas, 
saúde e desempenho profissional ou comportamento. 
Art.9º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
Art. 10 Revogam-se as Portarias nºs 3.024, de 22 de janeiro de 1992; 402, de 18 de abril 
de 1995; 1.121, de 8 de novembro de 1995; 739, de 29 de agosto de 1997; 628, de 10 
de agosto de 2000; 376, de 18 de setembro de 2002 e os arts. 1º e 2º, §§ 2º e 3º do art. 
3º; e arts. 11, 12 e 12-A da Portaria nº 3.626, de novembro de 1991. 
LUIZ MARINHO 
D.O.U., 30/03/2007 - Seção 1 

 

 


