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A unto: Projtto de relisão da jurisprudência consolidada du TST 

enhor Pre. ident . 

No~ tcnno do art. 15c do R gimento Interno do Tribunal uperior do 

Trabalho. a Comi. ão de Jurisprudência e de Precedente Nommrivo em.:amiJ1ha a Vossa 

Excelência as ~minte propo:tas de revisão da jurisprudência consolidada do TST. apr vada!' 

na 43 Reunião Ordinária de 2017, rea)izada em 11 de outubro do ano corrente: 

I. Propost.t d alteração da úmula no 90 do TST; 

2. Projeto de alteração da Súmula n° 320 do TST; 

3. Projeto d ~ , lteração d4 Súmula n° 101 do TST; 

4. Propo. ta de alteração da úmula n° 318 do TST; 

5. Propo. ta de. alteração da Súmula n° 114 do TST: 

6. Projeto d nlteração da úmula n(> 127 do TST~ 

7. Propo ta de alteração du úmula n° 372 do TST; 
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8. Projeto de alteração da Súmula n° 377 do TST. 

Tendo em vista que todas as propostçoes referem-se a alterações 
promovidas pela Lei n° 13.467/2017, ainda em vacatio legis, a Com issão de Jurisprudência e de 
Precedentes Normativos propõe a Vossa Excelência submeter as mencionadas propostas ao 
Tribunal Pleno apenas após 11 de novembro de 2017, data de vigência da referida lei. 

Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência 
e de Precedentes Normativos 

COMISS/\0 DE JURISPRUDENCIA E DE PRECEDENTES NORMATIVOS 
Setor de Administração Federal Sul (S/\FS) 
Quadra 8 ·Lote I Bloco 1\ Sala-lI 7 
13ra~tlla - DF 70070-943 
Telefone~: (61) 3043-46 I 2 30-13-4613 
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1 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 90 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do 
disposto nos arts. 54, III, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII 
do art. 68 do RITST. submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 90 do TST. 

Fundamentação 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada 
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei 11° 13.467/2017 (reforma trabalhista). 

Eis o enunciado da Súmula U 0 90 do TST. que trata das horas in ilinere: 

HORAS "IN IT.INERE''. TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulas 
n°s 324 e 325 e as Orientações Jurisprudenciais n°s 50 e 236 da SBDl-l )- Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 
r- O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo empregador, 
até o local de trabalho de dificiJ acesso, ou não servido por transporte público 
regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. (ex-Súmula n° 90 
- RA 80/ 1978, DJ I 0.11.1978) 
ll - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do 
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o 
direito às horas "in itinere". ( ex-OJ n° 50 da SBDJ-1 - inserida em O 1.02. 1995) 
nr - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas 
"in itinere". (ex-St'unula n° 324- Res. 16/1993, DJ 2 1.12.1993) 
N - Se houver transporte público regular em pa1te do trajeto percorrido em 
condução da empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não 
alcançado pelo transporte público. (ex-Súmula 11° 325 - Res. 17/1993, DJ 
21.12.1993) 
V -Considerando que as horas '' in itinere" são computáveis na jomada de trabalho. 
o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como extraordinário e sobre 
ele deve incidir o adiciona l respectivo. (ex-OJ n° 236 da SBDJ-1 - inserida em 
20.06.200 I) 

Recorda-se que o § 2° do art. 58 da CLT. acrescido pela Lei n° 10.243/2001 , 
expressamente reconheceu o direito dos empregados ao pagamento de horas "in ilinere ". de 
que trata a Súmula em apreço. 

Sucede, porém, que o arL 1° da Lei n° 13.467/2017 alterou o §2° do art. 58 da 
CLT. atribuindo-lhe a seguinte redação: 

Art. 58 ................................................................ . 
[ ... ] 
§ 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retomo, caminhando ou por qualquer 
meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregadOt·, não será computado 
na jornada de trabalho. por não ser tempo à disposição do empa·egador. 
§ 3u (Revogado) (destaque adirado). 
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Como se percebe, a Lei n° 13.467/2017 extinguiu o direito dos empregados ao 
pagamento de horas in Wnere e. assim, retirou totalmente a sustentação jurídica da Súmula 11° 

90 do TST. 

A grande e delicada questão juridica que se põe é de direito intertemporal ou 
transitório: trata-se de saber se a partir de sua vigência. em 11.11.2017. a Lei n° 13.467/2017 
aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos. 

Sabe-se que no Dü·eito do Trabalho, as questões de direito intertemporal assumem 
maior complexidade em virtude de uma das características marcantes do contrato de trabalho: 
é contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem constantemente 
dil'eitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a viger enquanto ainda v igente o contrato 
de emprego. 

Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral. respe itados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução às Normas do 
Dire ito Brasileiro, art. 6°) . A própria Constituição Federal assegura a estabilidade das 
situações jurídicas conswiladas sob o império da lei velha (art. 5°, inc. XXXVI). 

Parece-nos que as mesmas limitações à incidência retroativa da lei nova (art. 5°, 
inc. XXXVI da CF/88 e art. 6° da Lei de Introdução) têm lugar para a eficácia imediata da lei 
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo. aplica-se a lei nova aos contratos de tTabalho 
vigentes essencialmente se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador. 

propósito: 
O § 2° do art. 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro reza, a 

Consideram-se adquiridos ass im os direitos que o seu titular ou a lguém por e le, 
possa exercer, como aqueles cujo começo do exercíc io tenha termo prefixo, ou 
condição preestabelecida ina lterável a arbítrio de outrem. 

Em síntese, à luz do conceito legaL direito adquirido é aquele que o titLLlar pode 
exercer e que, portanto, já ingressou no seu patrimônio quando surge a lei nova. A saudosa 
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava: 

O diJeito adquiJido distiJJgue-se da expectativa de dire ito, decorrente de um fato 
aquisitivo incompleto que, por esse motivo, não se incorporou ao patrimônio do 
ind ivíduo e, portanto, será atingido pela lei nova, pois ela representa mera 
esperança do direito. 

Sobre a eficácia temporal da legislação trabalhista, cumpre recordar que a própria 
CLT. em sua redação originária, preceituou o seguinte no art. 912: 

Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações 
inic iadas, mas não consumadas. antes da vigênc ia desta Consolidação. 

Significa que as normas de caráter imperativo da própria CLT, quando entraram 
em vigor, em 1 O de novembro de 1943, aplicaram-se aos contratos de trabalho então vigentes. 
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De outro lado, a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do Traball1o 
inclina-se francamente à aplicação imediata da le i material trabalhista aos contratos em cw-so. 
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto. 

MAURICIO GODINHO DELGADO, após ressaJ var que ··a aderência cono·atual 
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou tacitamente 
convencionadas pelas partes", as quais "não podem ser suprimidas, a menos que a supressão 
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (art. 468. CLT)"". assinaJa: 

Por outro lado, a aderência contratual tende a ser apenas re lativa no tocante às 
normas jurídicas. É que as normas não se incrustam nos contratos empregatícios de 
modo permanente, ao menos quando referentes a prestações de trato sucessivo. Ao 
contrário, tais normas produzem efeitos contratuais essencialmente apenas 
enquanto vigorantes na ordem j urídica. Extima a norma. extinguem-se os seus 
efeitos no contexto do contrato de trabalho. Tem a norma, desse modo, o 

poder/atributo de revogação, com efeitos imediatos - poder/atributo esse que não 
se estende às cláusulas contratuais. 

Pelo critério da aderência contratual re lativa (vide a lterações da legislação 
sa larial, por exemplo), as prestações contratuais já consolidadas não se afetam, 
porém as novas prestações sucessivas submetem-se à nova le i. (Curso de Direito do 
Trabalho, 3° ed., LTr, pág. 246). 

Substancialmente na mesma linha. por fundamento distinto, ensinava o saudoso 
DÉLIO MARANH ÃO (sem negrito no original): 

As Leis de proteção ao trabalho são de aplicação imediata e atingem os 
contratos em curso. Por quê? Importa distinguir, aqni, o contr·ato do cstatnto 
legal. Uma lei é re lativa a um instituto jurídico quando visa a situações jurídicas 
que encontram sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam. 
criando, diretamente, sobre esta base. uma rede de poderes e de deveres suscetfveis 
de interessar a coletividade. Por exemplo. o casamento. a adoção, a propriedade 
etc. constituem institutos juríd icos, ou seja. estatutos lega is. Ao contrário, uma lei é 
contratual quando visa a um conjunto de direitos e obrigações entre as partes do 
contrato, que el.as são livres. em princ ípio, de determ inar por si mesmas, e que, em 
muitos casos. somente a e las interessarão. Compreende-se, por·tanto - escr·eve 
Roubier - , porque o estabelecimento de um novo estatuto legal pode afetar os 
contratos em curso: isto se deve a que o estatuto constitui a situação jurídica 
pl"imária, enquanto o contrato é a situação juridica secundária, construída 
sobre a base da primeira. Assim, quando a lei modifica os insHtutos jurídicos, 
quando estabelece um novo estatuto legal, os contra tos que estavam apoiados 
sobre um estatuto diferente perdem s ua base: ter·ão, fatalmente, de ser 
modificados. Ora, as leis do trabalho dizem respeito a um estatuto legal, ao 
estatuto da proftSsrio. Em outros termos, o legislador. indiferente às condições do 
contrato. regula, diretamente, a situação dos trabalhadores. As le is do traba lho 
visam aos trabaJ11adores como tais, e não como contratames. As consequências do 
fato passado (contrato em curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas. e 
não por um motivo re lativo, apenas , àquele fato. Não é o contrato (ato jurídico 
individual) que é atingido, mas o estatuto lega l. que se prende a um interesse 
coletivo, e sobre o qual o contrato se apoiava. lnstin1ições de Direito do Trabalho. 
v. l. pág. 172 22". ed. São Paulo: L Tr, 2005. 
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No Direito do Trabalho português essa também é a diretriz que prevalece. 
conforme a lição de LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO, apoiada em outros autores (sem 
negrito no original): 

Partilhando a posição de Lobo Xavier' . "o princípio dominante na matéria de 
aplicação das normas laborais no tempo é o da imediata su.ieição às novas 
nor·mas mesmo nos contratos de trabalho celebrados à sombr·a das normas 
anterior·es. 

Este pensamento assenta na tese do estatuto legal, caracterizado pela diminuta 
capacidade de i11tervenção das partes na regulamentação de normas de caráter e 
interesse público. como o caso do Direito do Trabalho. em contraposição ao 
estatuto contratual, isto é. o predomínio das vontades das partes sobre a 
regulamentação normativa do contrato, que o art. 12°, n. I. do Código Civil 
consagra. 

Em consonância com o mesmo princípio. está. aliás, Baptista Machado2 ao 
defender a aplicação imed iata da lei nova ao conteúdo e efeitos futuros dos 
contratos anteriores quando se trate de contratos nonnativos ou contratos ditados. 
como os contratos de trabalho. 

Esta doutrina tem subjacente a ideia de que, no Direito do Trabalho, a 
imediata aplicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a pr·omover· a 
igualdade dos h·abalhadores quanto às condições de trabalho - não sendo 
admissível torná-las variáveis com a data dos respectivos contratos- e dirige
se também a r·esponder, com rigor , às exigências sociais em contínua 
mutação." 

O argumento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente é invocado 
pelo clássico ERNESTO KROTOSCHIN para defender a aplicação imediata da lei nova aos 
contratos de trabalho vigentes, em face do Dire ito argentino (sem negrito no original): 

La ap/icación imnediata es más dudosa, en cuanto a las normas de/ derecho 
de/ trabajo de carócter privado, sobre 1odo las que só/o comprenden relt:tciones 
contractuale:>. Podría proceder aquí s61o gracias a! !!amado orden público social 
mencionado, cuando e/lo parece objetivamente necesario para prevenir en interés 
social inconvenientes serios. Para e/lo habrá que tener en cuenta e! hecho de que 
la conünuación de la aplicación de/ derecho anterior en determinado sector. 
mientras en otro ya se aplica e! derecho nuevo, es capa= de entrai1ar 
desigualdades contrarias a la justicia y a la paz social. La idea de una 
un[formidad principal de las condiciones de trabajo, que está tanto en interés de 
los trabajadores como de los patronos (por razones de competencia), obra 
poderosameme en e/ sentido de una validez también uniforme de/ derecho en e/ 
tiempo, inclusive ele/ derecho contractual. máxime cuando se repara en e/ carcícter 
de/ contrato de trabajo como traclo sucesivo. Estas razones, junto t:on las 
mencionadas de/ carácter principalmente reformativo, cOI{(orme a las necesidades 
socia/es, de las normas laborales, tanto de fuente estatal como de f uente privada. 
inducen a atribuir efecto de aplicación inmediata a estas normas, en grado mayor 
de lo que ocw-re generalmente en e/ derecho común. KROTOSCHlN, Emesto. 
Tratado práctico de derecho del trabajo. 2. ed. rev. e actual. Buenos Aires: 
Depalma, 1962. v. I. páginas 80. 81 e 82. 

I in BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER, Curso de Direito do Trabalho. págs. 267 e ss .. 
2 Cjr. BAPTISTA MACHADO, Sobre a Aplicação no Tempo do Novo Código Civil. 1968, pág. 122. 
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Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite 
concluir que, em geraL a Corte admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de 
trabalho vigentes, mas preservando o direito adquir ido do emp regado ou do empregador, 
se for o caso. Eis algw1s exemplos ilustrativos: 

1) SUM-441 AVISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012, 
DEJT divulgado em 25. 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço somente é assegw·ado nas rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da 
publicação da Lei n° 12.506, em 13 de outubro de 2011. 

Ou seja: a Súmula assegurou a aplicação da lei nova (direito ao aviso prev1o 
superior a 30 dias, proporcional ao tempo de serviço) nos conta·a tos de trabalho em curso, 
nos casos em que a rescisão do contra to de tr abalho haj a ocorrido a partir de 13 de 
outubro de 2011, quando publicada a lei. 

Dessa forma. também implicitamente reconheceu o direito adquirido do 
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos casos em que a 
rescisão do contrato de trabaU1o deu-se ao tes de 13/ ll /2011. 

2) SUM-191. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE 
DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens li e Til) - Res. 
214/2016. DEJT divulgado em 30.1 I .2016 e OI e 02.12.20 l6. 
I - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este 
acrescido de outros adicionais. 
11 - O adicional de periculosidade do empregado eletricitário, contratado sob a égide da Lei n° 
7.36911985. deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é 
válida norma coletiva mediante a qual se dete1mina a incidência do referido adicional sobre o 
salário básico. 
[ll- A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida 
pela Lei 11° 12.740/2012 atinge somente contrato de traba lho firmado a partir de sua vigência, 
de modo que, nesse caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico. 
conforme determina o § 1° do art. 193 da CLT. 

É de clareza solar que o item III da referida súmula, ao firmar o entendimento de 
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidade do eJetricitá rio 
a tinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência, a ··contrario sensu·'. 
preserva o direito adquirido do empregado admitido antes da lei nova. ao tempo em que a 
base de cákulo era a totaJjdade das parcelas de natureza salarial. 

3) MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. ENTE PÚBLICO. 

É certo que. a partjr de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provisória n° 
2.1 80-35. passou a viger o parágrafo único do ru.tigo 467 da CLT, expressamente afastando a 
aplicação das disposições de seu caput à União, aos Estados, ao Distrito Federal , Municípios, 
autru.·quias e fundações públicas: 

Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de trabalho, bavendo controvérsia sobre 
o montante das verbas rescisórias. o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador. 
à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas 
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verbas. sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Redação dada pela 
Lei n° l 0.272, de 5.9.200 l) 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públ icas." 

A jurisprudência do TST também nesse caso preserva o direito adquirido na 
aplicação da lei nova. 

De modo que se, por exemplo, à época do comparecimento do Município
reclamado em juízo, ou seja. na audiência inaugural, quando. em tese. nasceria a obrigação 
constante do artigo 467 da CLT, vigia a redação antiga do referido dispositivo legal. a questão 
deve ser dirimida à luz da antiga redação do artigo 467 da CLT, plenamente vigente à época 
do comparecimento em juízo do Munjcípio-reclamado. 

Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do art. 467 
em sua redação antiga. 

Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei 
nova aos contratos de trabaU1o vigentes: 

JU) Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução h istórica do 
Direito do Trabalho. é defensável a aplicação imediata e in·estrita da Lei n° 13.467/17. a partir 
de sua vigência, aos contratos de trabalho então em curso, seja porque se trata de alteração do 
estatuto legal do contrato. seja pelo propósito de promover a igualdade dos trabalhadores 
quanto às condições de trabalho. 

28
) A Lei n° 13.467/17 aplica-se imediatamente aos contratos de trabalho em 

curso em 11 / 11/2017, quando passou a viger, desde que não afete o direito adquirido do 
empregado ou do empregador. Sem prejuízo da aplicação cumulativa da primeira conclusão, 
este o critério decisivo e fio condutor do intérprete. mais afinado com a Constitujção Federal 
(art. 5°, inciso XXXVI), com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasi leiro e com a 
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. 

Fixadas tais premissas, afigura-se-nos autorizado concluir que no caso específico 
sob exame. a Lei n° 13.467/17 no que suprime o di reito às horas in itiuere não se aplica aos 
cont ratos de trabalho vigentes em 11.11.2017. Há direito adquirido dos atuais 
empregados, exp ressamente assegur ado em lei, de auferiJ· ou continua r auferindo horas in 
itinere pela sistemática da lei velha. A Lei n° 13.467/ 17, neste passo, somente se aplica aos 
novos contratos de trabalho, ou seja, aos contratos finnados a partir de sua vigência. 

Não se ignora que semelhante exegese apresente o efeito perverso de constituir 
um estímulo à despedida de empregados mais antigos e, pottanto, mais onerosos para o 
empregador. 

Qualquer outra solução. contudo. ao que nos parece, seria nagTantemente 
vulnerável a questionamento sob o prisma jurídico-constitucional. 
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Ante o exposto, a Comissão de Jur isprudência e de Precedentes Normativos, por 
unanimidade, propõe a revisão parcial da Súmula n° 90 do TST mediante a adoção de uma 
regra de modulação em face da vigência da Lei n° 13.467/17, de modo a que passe a 
consagrar o seguinte enunciado: 

HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incluído o ítem VI em 
decorrência da Lei o0 J 3.467 /2017) 
I - O tempo despendido pelo empregado. em condução romecida pelo 
empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por transporte 
público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de trabalho. (ex
Súmula 11° 90- RA 80/ 1978, DJ 10.1 1.1978) 
II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do 
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera o 
direito às horas ''in itinere''. (ex-OJ no 50 da SBDI-1 -inserida em 01.02.1995) 
llJ - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de horas 
"in itinere". (ex-S(unula n° 324 - Res. 16/ 1993, DJ 21.12. I 993) 
IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em 
condução da empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho não 
alcançado pelo transporte público. (ex-Súmula no 325 - Res. 17/ 1993 DJ 
21.12.1993) 
V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de 
trabalho, o tempo que extrapo1a a jornada legal é considerado como extraordinário 
e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. (ex-OJ n° 236 da SBDI-1 -inserida 
em 20.06.2001) 
VI - Não tem direito a horas "in itinere" o empregado cujo contrato de trabalho 
haja sido celebrado apat1ir de 11 de novembro de 2017. data de \ ig~ncia da Lei n\) 
13.467/2017, quealterouo§2° doart. 58dn CLT (art )0

). 

Precedentes 

Item I 

RR 92/ 1976. , Ac. 1 ny 2703/1976 -Rei. "ad hoc" Min. Raymundo de Souza Moura 
DJ 17.06.1977- Decisão por maioria 

RR 3220/ 1976., Ac. 111T 3078/1976- Min. Raymundo de Souza Moura 
DJ 25.05.1977- Decisão unânime 

RR 2591/ 1976., Ac. 18 T 2540/1976- Min. Raymundo de Souza Moura 
DJ 25.03.1977- Decisão por maioria 

RR 4394/1977., Ac. 23 T 2913!1977- Min. Luiz Roberto de Rezende Puech 
DJ 02.06.1978 -Decisão por maioria 

RR 3475/ 1977., Ac. 23T 274511977- Min. Orlando Coutinho 
DJ 19.05.1978- Decisão por maioria 
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RR 1492/1976., Ac. 23T 2261/1976- Rel. "ad hoc" Min. Renato Machado 
DI 09.05.1977- Decisão por maioria 

RR 4378/ 1977., Ac. 33T 24611978- Min. Coqueijo Costa 
DI 16.06.1978- Decisão por maioria 

RR 2428/J 977., Ac. 33 T 2738/1977 - Rel. "ad hoc" Min. C. A. Barata Si lva 
D.T 06.03 .1 978 -Decisão por maiotia 

Item 11 

ERR 4935/ J 989, Ac. 2900/1994- M in. Vantuil Abdala 
DI 21.10.1994 - Decisão por maioria 

ERR 6357/1990, Ac. 3394/1994 -Min. Vantuil Abdala 
DJ 14.10.1994- Decisão unânime 

ERR 4866/1989, Ac. 229511993- Min. Vantuil Abdala 
DJ 12.11.1993 - Decisão por maioria 

ERR 3417/1988, Ac. 04511992- Min. Hélio Regato 
DJ 08.05.1992 -Decisão por maioria 

RR 35482/ 1991, Ac. 33T 2149/1992 - Red. Min. Manoel Mendes de Freitas 
DJ 14.08.1992- Decisão por maioria 

RR 40363/ 1991, Ac. 3aT 2087/1992- Red. Min. Manoel Mendes de Freitas 
DJ 14.08.1992- Decisão por maioria 
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RR 16901/1990, Ac. 33 T 4315/1991 - Red. Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros 
DJ 26.06.1992- Decisão por maioria 

RR 2437/1990, Ac. 3aT 5454/1991- Min. Francisco Fausto Paula de Medeiros 
DJ 03.04.1992- Decisão 1mânime 

ItemiD 

ERR 0777/1989, Ac. 1670/ 1992- Min. Hylo Gurgel 
DJ 11.09.1992 - Decisão por ma i o ria 
ERR 4219/1988. Ac. 718/1991 - Min. Hélio Regato 
DJ 27.09.1991 -Decisão por maioria 

ERR 6088/1987, Ac. 590/1990- Min. Hélio Regato 
DJ 09.11.1990 -Decisão unânime 

ERR 1486/1987, Ac. 3 3 7/1990 - Min. Hélio Regato 
DJ 12.10.1990- Decisão unânime 

RR 40789/1991, Ac. laT 2737/1992- Min. Femando Vilar 
DJ 06.11.1992 - Decisão unânime 
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RR 7308/1986, Ac. 1 3 T 488/1987 -Juiz Conv. Manoel Mendes de FTeitas 
DJ 12.06.1987- Decisão por maioria 

RR 42227/1991 , Ac. 211T 4006/1992- Min. Francisco Leocádio 
DI 27.11.1992- Decisão unânime 

RR 10292/1985. Ac. 28T 2172/1987 - Min. C. A. Barata Silva 
D.T 28.08.1987 -Decisão unânime 

RR 54?591199'">, Ac. 33 T 324/1993 - Min. Roberto Della Manna 
DJ 08.10.1993 - Decisão por maioria 

RR 4252711992, Ac. 33T 5221 / 1992- Min. Roberto Della Manna 
DJ 20.08.1993 -Decisão unânime 

RR 5128811992, Ac. 43T 334/1993 - Min. Leonaldo Silva 
DJ 16.04.1993- Decisão unânime 

RR 3872911991, Ac. 43T 1535/ 1992- Min. Almir Pazzianotto Pinto 
DJ 02.10.1992 - Decisão unânime 

RR 33117/1991, Ac. 5aT 1969/1993- Min. Antônio Amaral 
D.T 10.09.1993 - Decisão por maioria 

RR 26056/1991, Ac. 53T 900/1992- Min. Antônio Amaral 
DJ 19.06.1992- Decisão unânime 

Item IV 

RR 40789/1991, Ac. l 3T 2737/1992- Min. Fernando Vilar 
DJ 06.11.1992 - Decisão unânime 

RR 16411 990, Ac. 1 3 T 1463/1992 - Min. Ursulino Santos 
DJ 07.08.1992- Decisão unânime 

RR 92/ 1988, Ac. 13T 1326/1992 - Min. Ursulino Santos 
DJ 26.06.1992 - Decisão unânime 

RR 4981 2/199?, Ac. 23T 4851 /1992 - Min. Francisco Leocádio 
DJ 18.12.1992 -Decisão unânime 

R.R 44 J 65/1991. Ac. 23T 4531/1992 - Min. Francisco Leocádio 
DJ 18.12.1992 - Decisão unânime 

RR 4?872/1992, Ac. 23T 4091/1992 - Min. Ney Doyle 
DJ 18.12.1992- Decisão unânime 

R.R 539911990, Ac. 23 T 2213/1991 - Min. Ney Doyle 
DJ 09.08.1991- Decisão unânime 

lO 
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RR 694511989, Ac. 28 T 1426/1991- Min. Hylo Gurgel 
DJ 05.08.1991- Decisão unânime 

RR 6470/1989, Ac. 2aT 1000/1991- Min. Ney Doyle 
DJ 24.05.1991 -Decisão unânime 

RR 497711988, Ac. 2aT 3406/1988 - Min. C. A. Barata Silva 
DJ 17.02.1989- Decisão unânime 

RR 41215/ 1991, Ac. 43T 304511992 - Min. AlmiT Pazzianotto Pinto 
DJ 19.02.1993- Decisão unânime 

RR 5239411992, Ac. 4aT 2657/ 1992- Min. Leonaldo Silva 
DJ 12.02.1993- Decisão unânime 

RR 38729/1991, Ac. 43T 1535/ 1992- Min. Almir Pazzianotto Pinto 
DJ 02.10.1992- Decisão unânime 

RR 50275/199?, Ac. l 3 T 3087/1992- Juiz Conv. fuda lécio Gomes Neto 

DJ 2 7.11.1992- Decisão unânime 

RR 41390/1 991, Ac. 53T 1651/1992 - Min. Antônio Amaral 
DJ 13. 1l. l992- Decisão unânime 

RR 43054/1992, Ac. JlT 2749/1992- Min. Ursulino Santos 
DJ 06.11. .1 992 - Decisão unânime 

Item V 

ERR 443605/1998 - Min. Vantuil Abdala 
DJ 29.06.2001 - Decisão unânime 

ERR 358401/1997- Min. Carlos Alberto Reis de Paula 
DJ 20.04.2001 -Decisão unânime 
ERR 35837?./ 1997 - Min. João Batista Brito Pereira 
DJ 10.11.2000 -Decisão por maioria 

ERR 358385/1997- Min. José Luiz Vasconcellos 
DJ 06.1 0.2000 -Decisão tmânime 

ERR 348878/1997 - Min. José Luiz Vasconcellos 
DJ 25.08.2000- Decisão por maioria 

ERR 334755/ 1996 - Mín. Vantuil Abdala 
DJ 19.05.2000- Decisão por maioria 

RR 52833811999, l 3T- Min. João Oreste Dalazen 
DJ 07.04.2000- Decisão unânime 

li 
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RR 35837"11997, 23T- Min. Valdir Righetto 
DJ 07.04.2000- Decisão unânime 

RR 372855/ 1997, 33 T - Min. Carlos Alberto Reis de Paula 
OJ 23.02.2001 -Decisão unânime 

Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência 
/ 

e de Precedentes Nonn~uvos 

Ministro membro da Comissão de Jurisprudência -~e Precedentes onnativos 

g~j;IHO ---......1.!..!~,.,_... ......... .-a-

Ministro membro da Comissão d Jurisprudência 
e de Precedentes Normativos 
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2- PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 320 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do 
disposto nos arts. 54, ITI e 158, do RlTST, e. em decorrência do preceito inserto no item VII 
do art. 68 do RJTST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 320 do TST. 

Fundamentação 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada 
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n° L 3.467/2017 (reforma traballlista). 

A Súmula n° 320 do TST. relacionada às horas de itinerário. estabelece que: 

HORAS "IN ITINERE". OBRJGATORlEDADE DE CÔMPUTO NA JORNADA 
DE TRABALHO (mantida)- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
O fato de o empregador cobrar, parcialmente ou não, importância pelo transporte 
fomecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afasta o 
direito à percepção das horas "in itinere". 

Sucede, entretanto, que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 alterou o §2° do art. 58 da 
CLT, atribuindo-lhe a seguinte redação: 

Art. 58 .................................. ... ...... ....... .. ............ . 
( ... ] 
§ 2° O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva 
ocupação do posto de trabalho e para o seu retomo, caminhando ou por qualquer 
meio de transporte. inclusive o fornecido pelo empregador, não será 
computado na jornada de trabalho. por não ser tempo à disposição do 
empregador. 
§ 3° (Revogado) (destaque aditado). 

Como se pode ver, ao extinguir a figura das horas de trajeto, o legislador eliminou 
a sustentação jurídica da Súmulan° 320 do TST. 

Não se pode perder de vista, contudo, o direito adquirido dos empregados cujos 
contratos de trabalho estejam em vigor em 11 de novembro de 201 7 e que, em virtude de 
norma legal expressa, têm direito de auferir ou de continuar auferindo horas in itinere pela 
sistemática da Jej velha. 

Nesse sentido, reportamo-nos às razões anteriormente expostas no projeto de 
alteração da Stunula n° 90 do TST, que também versa sobre horas in itinere, a qual , em 
síntese. é no sentido de que, à luz da Constituição Federal (art. 5°, inciso XXXVI), da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 6°) e da jurisprudência consolidada do 



Poder Judiciário 
Justiça do Trabalho 
Tribunal Superior do Trabalho 

14 

Tribunal Superior do Trabalho, a Lei n° 13.467/2017 aplica-se imediatamente aos contratos de 
trabalho em cw·so em 11.11.2017, desde que não afete o direito adquirido do empregado ou 
do empregador. 

Faz-se necessário. portanto. modular a Súmula n° 320 do TST. a fim de preservar 
as situações consolidadas no período anterior às modificações introduzidas pela Lei n° 
13.467/2017. 

Conclusão 

Pelo exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por 
unanimidade, propõe a inclusão do item fi na Súmula n° 320 do TST, nos seguintes termos: 

HORAS ''IN ITINERE". OBRIGATORIEDADE DE CÔMPUTO NA 
JORNADA DE TRABALHO (incluído o item II em decorrência da Lei n° 
13.467/2017) 
1 - O fato de o empregador cobrar. parcialmente ou não, impottância pelo 
transporte fornecido, para local de difícil acesso ou não servido por transporte 
regular. não afasta o direito à percepção das horas "in itinere". 
11 - Não tem direito a horas ''in itinerc" o empregado cujo contrato de trabalho 
haja sido celebrado a partir de 11 de novembm de :20 l 7, data de vigência da Lei n° 
13.467/2017. que alterou o §1° c.Jo art. 58 da CLT (art. 1°). 

Precedentes: 

Item I 

fUJ-RR 1345/1987, Ac. TP 12/ 1993 - Min. lndalécio Gomes Neto 
Julgado em 17.11.1993 - Decisão por maioria 

ERR 0141/1988, Ac. 49611990- Min. C. A. Barata Silva 
DJ 06.07.1990- Decisão unânime 

RR 4673/ 1987. Ac. 1 ay 2517/l988- Juiz Conv. José Luiz Vasconcellos 
DJ 04.11 .1988 - Decisão unânime 

RR 7186/ 1986. Ac. 18 T 4432/1987 - Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello 
DJ 18.12.1987 - Decisão unânime 

RR 0132/ 1987. Ac. 33 T 2 134/l 987- Red. Min. Norberto Silveira de Souza 
DJ 07.08.1987- Decisão por maioria 

RR 22743/ 1991. Ac. 53 T 598/1991 - Min. Wagner Pimenta 
DJ 06.12. 1991 - Decisão unânime 
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Ministro Presidente da Comissã 
e de Precedentes Nor 

J/1) 
W ~rm/oLIVEIRA D CO A 

Minis~dãCmnissão de Junsprudência 
..--- e de Precedentes ivos 

--M-t-~+rn-nTl~nrrrol":d;:t;a;;-Comi ssão d Jurisprudência 
e de Precedentes Normativos 
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3 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMUL A N° 101 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jw-isprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do 
disposto nos arts. 54. IIL e 158, do RlTST. e, em deconência do preceito inserto no item VIT 
do art. 68 do RJTST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 101 elo TST. 

Fundamentação 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a j urisprudência consol idada 
desta Corte às alterações legislativas decon·entes da Lei n° 13.46712017 (reforma trabalhista). 

Eis o teor da Súmula 11° I O 1 do TST. construída a partir da interpretação do §2° do 
art. 457 da CLT: 

DIÁRIAS DE VIAGEM. SALÁRIO (incorporada a 0.-icntação 
Jurisprudencial o0 292 da SBDI-1)- Res. 129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005 
Integram o salário, pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios, as diárias de 
viagem que excedam a 50% (cinquenta por cento) do sa lário do empregado, 
enquanto perdurarem as viagens. (primeira parte- ex-Súmula n° I O I - RA 65/1980, 
DJ 18.06. I 980; segunda parte- ex-OJ n° 292 da SBDI-1- inserida em I I .08.2003). 

Sucede. porém. que o art. 1° da Lei n° 13.467/2017 alterou o §2° do at1. 457 da 
CLT, atribuindo-lhe a seguinte redação: 

Art. 457 ..................................... ...................... . 
§ 1 o ( ... ] 

§ 2° As importâncias, ainda que habituais, pagas a título de ajuda de custo, 
auxilio-alimentação. vedado seu pagamento em dinheiro, diárias pa ra 
v iagem, prêmios e abonos não integram a remuneração do empregado, 
não se incorporam ao contrato de t raba lho e não constituem base de 
incidência de qua lquer encargo traba lhista e previdenciá rio. (destaque 
acrescido). 

Como se percebe. o novo preceito do dispositivo l ega] em foco, ao afastar a 
natureza salarial das diárias para viagem. em qualquer hipótese, colide frontalmente com a 
Súmula n° 101 do TST. 

Não se pode perder de vista, contudo. a grande e delicada questão jurídjca 
concernente ao direito intertemporaJ ou transitório: a Lei n° 13.467/2017- com entrada em 
vigor em 11.11.2017 - aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros 
contratos? 

Sabe-se que no Direito do Trabalho. as questões de direito intertemporal assumem 
maior complexidade em virtude de uma das características marcantes do contrato de trabalho: 
é contrato de trato sucessivo ou de execução diferida, em que se sucedem constantemente 
direitos e obrigações e ocorre de a lei nova passar a viger enquanto ainda vigente o contrato 
de emprego. 
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Em nosso País, uma vez em vigor, a lei tem efeito imediato e geral, respeitados o 
ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (Lei de Introdução às Normas do 
Direito Brasileiro, art. 6°). A própria Constituição Federal assegura a estabilidade das 
situações jurídicas consumadas sob o império da lei velha (a1t. 5°, inc. XXXVI). 

Parece-nos que as mesmas limitações à incidência retroativa da Jei nova (art. 5°. 
inc. XXXVI da CF/88 e art. 6° da Lei de Introdução) têm lugar para a eficácia imediata da lei 
nova nos contratos de emprego vigentes. Logo, aplica-se a lei nova aos contratos de trabalho 
vigentes essencialmente se não ferir direito adquirido do empregado ou do empregador. 

propósito: 
O § 2° do art. 6° da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro reza. a 

Consideram-se adquiridos assim os direitos que o seu titular ou alguém por ele, 
possa exercer, como aqueles cujo começo do exerclcio tenha termo prefixo, ou 
condição preestabelecida inalterável a arbítrio de outrem. 

Em síntese, à luz do conceito legal , di1·eito adquirido é aquele que o titular pode 
exercer e que, porianto, já ingressou no seu patrimônio quando surge a lei nova. A saudosa 
Professora ALICE MONTEIRO DE BARROS ensinava: 

O direito adquirido distingue-se da expectativa de direito, decorrente de um fato 
aquisitivo incompleto que. por esse motivo, não se incorporou ao patrimônio do 
indivíduo e, portanto. será atingido pela lei nova, pois ela representa mera 
esperança do direito. 

Sobre a eficácia temporal da legislação trabalhista. cumpre recordar que a própria 
CLT. em sua redação originária, preceituou o seguinte no art. 912: 

Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações 
iniciadas. mas não consumadas. antes da vigência desta Consolidação. 

Significa que as normas de caráter imperativo da própria CLT, quando entraram 
em vigor, em 1 O de novembro de 1943, aplicaram-se aos contratos de trabaU1o então vigentes. 

De outro lado. a mais prestigiosa doutrina especializada do Direito do Trabalho 
inclina-se francamente à aplicação imediata ela lei material trabalhista aos contratos em curso, 
ainda que variem os fundamentos invocados para tanto. 

MAURICIO GODINHO DELGADO, após ressalvar que ·'a aderência contratual 
tende a ser absoluta no tocante a cláusulas contratuais expressa ou tacitamente 
convencionadas pelas partes". as quais ·'não podem ser suprimidas, a menos que a supressão 
não provoque qualquer prejuízo ao empregado (art. 468, CLT)", assinala: 

Por outro lado. a aderência contratual tende a ser apenas relativa no tocante às 
normas jurídicas. É que as normas não se incrustam nos conn·atos empregatícios de 
modo permanente, ao menos quando referentes a prestações de trato sucessivo. Ao 
contrário, tais normas produzem efeitos contratuais essenci~llmente apenas 
enquanto vigorantes na ordem jurídica. Extinta a norma, extinguem-se os seus 
efeitos no contexto do contrato de trabalho. Tem a norma, desse modo, o 
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poder/atributo de revogação, com efeitos imediatos - poder/atributo esse que não 
se estende ãs cláusulas contratua is. 

Pelo critério da aderência contratual relativa (vide alterações da legislação 
salaria l, por exemplo), as prestações contratuais já consolidadas não se afetam, 
porém as novas prestações sucessivas submetem-se à nova lei. (Curso de Direito do 
Traba lho, 33 ed., LTr. pág. 246). 

Substancialmente na mesma linha, por fundamento distinto. ensinava o saudoso 
DÉLTO MARANHÃO (sem negri to no original): 

As Leis de p1·oteção ao trabalho são de aplicação imediata e atingem os 
contratos em curso. Por quê? Importa distinguia·, aqui, o contrato do estatuto 
legal. Uma lei é relativa a um instituto jurídico quando visa a situações jurídicas 
que encontram sua base material e concreta nas pessoas ou coisas que nos cercam, 
criando, diretamente, sobre esta base, uma rede de poderes e de deveres suscetíveis 
de interessar a coletividade. Por exemplo. o casamento. a adoção, a propriedade 
etc. constituem institutos juríd icos, ou seja, estatutos legais. Ao coolrário, uma lei é 
contratual quando visa a um conjunto de direitos e obrigações entre as partes do 
contrato, que elas são livres, em princípio. de determinar por si mesmas. e que. em 
muitos casos. somente a elas interessarão. Compt·eende-se, po1·tanto - esc1·eve 
R oubier -, porque o estabelecimento de um novo estatuto legal pode afeta r os 
con tratos em curso: isto se deve a que o estatuto constitui a situação jurídica 
primária, enquanto o contrato é a situação jurídica sccund~\ria, constJ·uída 
sobre a base da primeira. Assim, quando a lei modifica os institutos jur ídicos, 
quando estabelece um novo estatuto legal, os contratos que estavnm apoiados 
sobre um estatuto diferente perdem s ua base: terão, fatalmente, de ser 
modificados. Ora, as leis do trabalho dizem respeito a um esta tuto legal, ao 
estatuto da projissfío. Em outros termos, o legislador, indiferente às condições do 
contrato, regu la, diretamente, a situação dos trabalhadores. As leis do trabalho 
visam aos trabalhadores como tais, e não como contratantes. As consequências do 
fato passado (contrato em curso) são consideradas pela lei nova em si mesmas, e 
não por um motivo relativo. apenas. àquele fato. Não é o contrato (ato jurldico 
individual) que é atingido, mas o estatuto legal, que se prende a um interesse 
coletivo, e sobre o qual o contrato se apoiava. Lnstituições de Direito do Trabalho. 
v. l.pág. 172 223

• ed. São Paulo: LTr. 2005. 

No Dil·eito do Trabalho português essa também é a direu·iz que prevalece, 
conforme a lição de LUÍS DUARTE BAPTISTA MANSO. apoiada em outros autores (sem 
negrito no original): 

Partilhando a posição de Lobo Xavier3• "o princípio dominante na matéria de 
aplicação das normas labora is no tempo é o da imediata suj eição às novas 
normas mesmo nos contratos de traba lho celebrados à sombt·a das normas 
anteriores. 

Este pensamento assenta na tese do estatuto lega l. caracrerizado pela diminuta 
capacidade de intervenção das partes na regulamentação de normas de caráter e 
interesse público. como o caso do Direito do Trabalho. em contraposição ao 
estatuto contratual, isto é, o predomínio das vontades das partes sobre a 
regulamentação normativa do contrato, que o ar1. 12°. n. I , do Código Civil 
consagra. 

3 In BERNARDO DA GAMA LOBO XAVIER. Curso de Direito do Trabalho, págs. 267 e ss .. 
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Em consonância com o mesmo princípio, está, aliás, Baptista Machado-' ao 
defender a aplicação imediata da lei nova ao conteúdo e efeitos futuros dos 
contratos anteriores quando se trate de contratos nonnativos ou contratos ditados. 
como os contratos de trabalho. 

Esta doutrina tem subjacente a ideia de que, no Direito do Trabalho, a 
imediata a plicação da lei nova aos contratos vigentes se destina a promover a 
igualdade dos trabalhadores quanto às condições de trabalho - não sendo 
admissível torná-las variáveis com a data dos respectivos contratos - e dirige
se também a responder , com rigor, às exigências sociais em contínua 
mutação." 

O argmnento da igualdade de tratamento dos empregados igualmente é invocado 
pelo clássico ERNESTO KROTOSCHIN para defender a aplicação imediata da lei nova aos 
contratos de trabalho vigentes, em face do Direito argentino (sem negrito no original): 

La aplicación imnediata es más dudo.w, en cucmto a las normas de/ derecho 
de/ trabajo de carácter privado. sobre todo las que só/o comprenden relaciones 
contractuales. Podría proceder uquí só/o gracias ai l/amado orden J1Úblico social 
mencionado, cuando e/lo parece objetivamente necesario para pre1•enir eu interés 
social inconvenientes serios. Para e/lo habrâ que tener en cuenfCl e/ hecho de que 
la continuación de la ap/icación de! derecho anterior en determinado sector. 
miemras en otro ya se aplica e/ derecho nuevo, es capaz de enlraíiar 
desigualdades contrarias a la justicia y a la paz social. La idea de una 
uniformidad principal de las condiciones ele trabajo, que está tanto en iulerés de 
los trabajadores como de los patronos (por razones de competencia). obra 
poderosamente en e/ sentido de una valide= también uniforme de/ derecho en e/ 
tiempo, inclusive de/ derecho comractual. máxime cuando se repara en e/ carócter 
de/ contrato de trabajo como tracto sucesivo. Estas ra::ones, j unto con las 
mencionadas de/ carácter principalmente reformativo, conforme o las necesidades 
sociales, de las normas laborales, tanto de fuente estatal como de fuente privada, 
inducen a alribuir efecto de aplicación inmediato a estas normas, en grado mayor 
de lo que ocurre generalmente en e/ derecho común. KROTOSCI-IJN. Ernesto. 
Tratado práctico de derecho del trabajo. 2. ed. rev. e actual. Buenos Aires: 
Depalma, 1962. v. I. páginas 80, 81 e 82. 

Um breve retrospecto da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho permite 
concluir que, em geral, a C01te admite a aplicação imediata da lei nova aos contratos de 
trabalho vigentes, mas preservando o direito adquirido do empregado ou do empregado•·, 
se for o caso. Eis alguns exemplos ilustTativos: 

1) SUM-441 A VISO PRÉVIO. PROPORCIONALIDADE - Res. 185/2012. 
DEJT di vulgado em 25. 26 e 27.09.2012. O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de 
serviço somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho ocotTidas a partir da 
publicação da Lei no 12.506. em 13 de outubro de 2011. 

Ou seja: a Súmula assegurou a aplicação da le i nova (direito ao aviso prev10 
superior a 30 dias, proporcional ao tempo de serviço) nos contratos de trabalho em curso, 
nos casos em que a rescisão do contrato de trabaJho haja ocorrido a partir de 13 de 
outubro de 2011, quando publicada a lei. 

4 Cfr. BAPTISTA MACHADO, Sobre a Aplicaçcio no Tempo do Novo Código Civil. 1968, pág. 122. 
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Dessa forma, também implicitamente reconheceu o clireito adquirido do 
empregador de não pagar aviso prévio proporcional ao tempo de serviço nos casos em que a 
rescisão do contrato de traba lho deu-se antes de 13/1 1/2011. 

2) SUM-191. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INCIDÊNCIA. BASE 
DE CÁLCULO (cancelada a parte final da antiga redação e inseridos os itens II e lU) - Res. 
214/2016, DEJT divulgado em 30.11.2016 e 01 e 02.12.2016. 
[ - O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salálio básico e não sobre este 
acrescido de outros adicionais. 
II - O adicional de periculosidade do empregado eletri citário. contratado sob a égide da Lei n° 
7.369/1985, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é 
válida norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adic ional sobre o 
salário básico. 
III - A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida 
pela Lei n° 12.740/2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partiJ· de sua vigência, 
de modo que, nesse caso. o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, 
conforme determina o §I 0 do art. I 93 da CLT. 

É de clareza solar que o item Ill da referida súmula. ao iim1ar o entendimento de 
que a lei nova que reduz a base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário 
atinge somente conh·ato de trabalho firmado a partir de sua vigência. a "contrario sensu'', 
preserva o direito adquirido do empregado admitido ru1tes da lei nova. ao tempo em que a 
base de cálculo era a totalidade das parcelas de natmeza salarial. 

3) MULTA DO ARTIGO 467 DA CLT. ENTE PÚBLICO. 

É certo que, a partir de 27.8.2001, data de publicação da Medida Provjsória n° 
2.180-35, passou a viger o parágrafo único do artigo 467 da CLT. expressamente afastando a 
aplicação das disposições de seu caput à União, aos Estados, ao Distrito Federal. Municípios, 
autarquias e fundações públicas: 

Art. 467. Em caso de rescisão de contrato de traba lho. havendo controvérsia sobre 
o montante das verbas rescisórias. o empregador é obrigado a pagar ao trabalhador, 
à data do comparecimento à Justiça do Trabalho, a parte incontroversa dessas 
verbas, sob pena de pagá-las acrescidas de cinqüenta por cento. (Redação dada pela 
Lei n° I 0.272, de 5.9.200 I) 
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica à União, aos Estados. ao 
Distrito Federal, aos Municípios e as suas autarquias e fundações públicas." 

A jurisprudência do TST taJTibém nesse caso preserva o direito adquirido na 
aplicação da lei nova. 

De modo que se. por exemplo, à época do comparecimento do Município
reclamado em juizo, ou seja. na audiência inaugural. quando. em tese. nasceria a obrigação 
constante do artigo 467 da CLT, vigia a redação antiga do referido dispositivo legal, a questão 
deve ser di_rimida à luz da anti.ga redação do artigo 467 da CLT. plenamente vigente à época 
do comparecimento em juízo do Município-reclamado. 

Preserva-se, assim, o direito adquirido do empregado público à multa do art. 467 
em sua redação antiga. 
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Parece-nos, assim, que duas conclusões podem ser extraídas sobre a eficácia da lei 
nova aos contratos de trabalho vigentes: 

1 a) Em tese, do ponto de vista estritamente doutrinário e da evolução histórica do 
Direito do Trabalho, é defensável a apJicação imediata e irrestrita da Lei n° 13.467/20 17, a 
partir de sua vigência, aos contratos de trabalho então em cLU·so, seja porque se trata de 
alteração do estatuto legal do contrato. seja peJo propósito de promover a igualdade dos 
h·abalhadores quanto às condições de trabalho. 

zu) A Lei n° 13.467/20 17 aplica-se imediatamente aos contratos de trabalho em 
curso em I I .11.20 17, quando passou a viger, desde que não afete o d i1·ei to adquirido do 
empregado ou do empregador. Sem prejuizo da aplicação cumulativa da primeiJ·a conclusão, 
este o critério decisivo e fio condutor do intérprete. mais afinado com a Constituição Federal 
(arl. 5°, inciso XXXVI), com a Le i de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e com a 
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. 

Fixadas tais premissas, afigura-se-nos autorizado concluir que no caso específico 
sob exame. a Lei n° 13.467/2017 no que afasta a natureza salari al das diárias para v iagem não 
se aplica aos contratos de trabalho vigentes em 11.11.2017. Há direito adquirido dos 
atuais empregados, expressamente assegurado em lei, ao reconhecimento da natureza 
salarial das diárias para viagem que excedam a 50% (ciJ1quenta por cento) do salário do 
empregado. 

Conclusão 

Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por 
unanimidade, propõe a revisão parcial da Súmula n° 101 do TST mediante a adoção de uma 
regra de modulação em face da vigência da Lei n° 13.467/2017, de modo a que passe a 
consagrar o seguinte enunciado: 

DIÁRIAS DE VIAGEM. SALÁRIO. (alterado item I e incluído o item U em 
decorrência da Lei n° 13.467/201 7) 
I - Relativamente aos empregados admitidos até 1 O de novembro de :2017, 
integram o salário. pelo seu valor total e para efeitos indenizatórios. as diárias de 
viagem que excedam a 50% (cinquenta por cento) do salário do empregado, 
enquanto perdurarem as viagens. (primeira parte - ex-Súmula n° 101 - RA 
65/1980. DJ 18.06.1980; segunda parte - ex-OJ n° 292 da SBDI-1 - inserida em 
11 .08.2003). 
li -Não integram a remuneração elo empregado e não se incorporam ao contrato 
de trabalho as diárias para viagem do empregado cujo contrato de trabaJho haja 
sido celebrado a partir de 11 dl! novembro de 20 17. data de vigência da Lei 11° 

I 3.467/2017, que alterou o §2" do arl. 457 da CLT (art. 1 °). 

Precedentes: 

Item I 

ERR 5140 17 I 1998 - Juiz Conv. Georgenor de Sousa Franco Filho 
DJ 25. 10.2002 -Decisão unânime 
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ERR 518391/ 1998 - Min. Wagner Pimenta 
DJ 14.06.2002 - Decisão unânime 

ERR 464387/ 1998 - Min. João Oreste Dalazen 
DJ 05.04.2002- Decisão unânime 

ERR 399269/ 1997 - Min. Rider de Brito 
DJ 06.1 0.2000 -Decisão unânime 

ERR 235217 I 1995 - Min. José Lui z Vasconcellos 
DJ 19.03.1999- Decisão unânime 

ERR 2527 1976. Ac. TP 1001 / 1978- Min. Orlando Coutinho 
DJ 06. 1 O. 1 978 - Decisão por maioria 

RR 852/ 1978. Ac. l 3T 1276/ 1978- Rei. "ad hoc" Min. llildebrando Bisagl ia 
DJ 22.09.1978 - Decisão por maioria 
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RR 5319/ 1977. Ac. 1 3 T 1 172/ 1978 - Rei. "ad hoc" M in. Antônio Alves de Almeida 
DJ 22.09.1 978- Decisão por maioria 

RR 2213/ 1977,Ac. l 3T2352/1977- Min. Fernando Franco 
DJ 09.06.1978 - Decisão unânime 

RR 2090/ 1977, Ac. l 8T 2262/1977- Min. Raymundo de Souza Moura 
DJ 24.02.1 978- Decisão unânime 

RR 33 1353/1996, 23T- Min. Va ldir Righetto 
DJ 19. 11 .1999 - Decisão unânime 

RR 383111978, Ac. 23 T 393/ 1979 - Rei. "ad hoc" Min. Mozart Victor Russomano 
DJ 23.03.1979- Decisão por maioria 

RR 719/ 1977, Ac. 23T 282711977- Min. Mozart Victor Russomano 
DJ 26.05. 1978- Decisão unânime 

RR 3811 / 1978, Ac. 23 T 605/1979 - Juiz Conv. Roberto Mário Rodrigues Martins 
DJ O 1.06. 1979 -Decisão por maioria 

RR 3911978 .. Ac. 33T 1092/1978- Min. C. A. Barata Silva 
DJ 15.09.1978 - Decisão tmânime 

RR 528553/ 1999, 43T- Min. Milton de Moura França 
DJ 28.04.2000- Decisão unânime 
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Ministro Presidente da ComissãQj de Jw-isprudência 
e de Precedentes No lffiativos 

Ministro membro da Comissão de Jurisprudência 
<iê Precedêntes-Normativos 

o membro da Comiss o de Jurisprudência 
e de Precedentes Normativos 
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4 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA No 318 DO TRIBUNAL 
SUPERJOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Nonnativos, nos termos do 
disposto nos arts. 54. IIL e 158, do RJTST. e. em decorrência do preceito inserto no item VIl 
do art. 68 do RJTST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 318 do TST. 

Fundamentação 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada 
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017 (refotma trabalhista). 

A Súmula n° 318 do TST. alusiva ao método de cálculo das diárias para viagem, 
cristalizou o entendimento seguinte: 

DIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO PARA SUA INTEGRAÇÃO NO SALÁRIO 
(mantida)- Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
Tratando-se de empregado mensalista, a integração das diárias no salário deve ser 
feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia 
de sa lário, somente sendo devida a referida integração quando o valor das diárias, 
no mês, for superior à metade do salário mensal. 

Sucede. contudo, que o art. 1° da Lei n° 13.467/20 17 alterou o §2° do art. 457 da 
CLT. o qual recebeu a seguinte redação: 

Arl. 457 ............... ........................ ... ................. . 
§ I o [ ... ] 

§ 2° As importâncias, ainda que habituais. pagas a título de ajuda de custo, auxílio
alimentação. vedado seu pagamento em dinheiro, diárias para viagem, prêmios e 
abonos não integram a remuneração do empregado, não se incorporam ao 
contrato de trabalho e não constituem base de incidência de qualquer encargo 
trabalhista e previdenciário. (destaque acrescido). 

Constata-se que a nova lei. ao afastar a natureza salarial das diárias para viagem, 
em qualquer hipótese. e, por consequência. impedir a sua integração para todos os efeitos 
legais, tornou insubsistente a manutenção da SúmuJa n° 318 do TST. 

Cumpre destacar, contudo, a grande e del icada questão juúdica concernente ao 
direito intertemporal ou transitório: a Lei n° 13.467/2017 - com enh·ada em vigor em 
11.11.2017 - aplica-se aos contratos de trabalho em curso ou somente aos futuros contratos? 

Reportamo-nos à solução apresentada quando da análise da Súmula 11° I O I do 
TST. a qual, em síntese, é no sentido de que. à luz da Constituição Federal (art. 5°. inciso 
XXXVI), da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (art. 6°) e da jurisprudência 
consolidada do Tribunal Superior do Trabalho. a Lei n° 13.467/2017 aplica-se imediatamente 
aos contratos de trabalho em curso em 11.11.20 17, desde que não afete o direito adquirido do 
empregado ou do empregador. 
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Nessa senda, afigura-se-nos autorizado concluir que no caso especifico sob 
análise, a Lei no 13.467/2017 no que afasta a nat11reza salarial das diárias para viagem não se 
aplica aos contra tos de trabalho vigentes em 11.11.2017. Há direito adquil'ido dos atuais 
empregados, expressamente assegurado em lei, ao reconhecimento da natureza salarial das 
diárias para viagem que excedam a 50% (cinquenta por cento) do salário do empregado. e. por 
consequência, à base de cálculo preconizada na Súmula n° 318 do TST. 

Conclusão 

Ante o exposto. a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por 
unanimidade, propõe a revisão parcial da Súmula n° 318 do TST mediante a adoção de uma 
regra de modulação em face da vigência da Lei n° 13.467/2017. de modo a que passe a 
consagrar o seguinte enunciado: 

DIÁJUAS. BASE DE CÁLCULO PARA SUA INTEGRAÇÃO NO 
SALÁRIO (alterado o item I e incluído o item II em decorrência da Lei n° 
13.467/2017) 
I - Tratando-se de empregado mensalista cujo contrato de tn1balho haja sido 
firmado até 1 O de novembro de 20 17, a integração das diárias no salário deve ser 
feita tomando-se por base o salário mensal por ele percebido e não o valor do dia 
de salário. 
1J - Não integram a remuneração do empregado e não se incorporam ao contrato 
de trabalho as diárias para viagem do empregado cujo contrato de trabalho haja 
sido celebrado a pattir de 11 de novembro de 2017. data de vigência da I.ei n° 
13.467/2017. que alterou o §2° do art. 457 da CLT (art. I 11

). 

Precedentes: 

Item I 

ERR 634511987, Ac. 101 2/1990 - Min. José Luiz Vasconcellos 
OJ 03.08.1990- Decisão unânime 

ERR 4534/ 1987, Ac. 1018/1990- Min. José Aj uricaba da Costa e Silva 
DJ 14.12.1 990 - Decisão unânime 

. RR 4643/1986. Ac. 1 3T 315/1987 - Min. Marco Aurélio Mendes de Farias Mello 
DJ 24.04.1987 -Decisão unânime 

RR 41 15/ 1988, Ac. 23 T 276/1 989- Min. Aurélio M. de Oliveira 
DI 19.05.1989 - Decisão unânime 

RR 4347/1987, Ac. 28 T 1684/1988- Min. José Ajuricaba da Costa e Silva 
DJ 12.08. 1988 -Decisão unânime 

RR 6519/ 1986, Ac. 33T 225611987 - Juiz Conv. Geraldo Octávio Guimarães 
DJ 04.09.1987- Decisão unânime 

RR 28446/1991, Ac. 411T 569/1992 - Min. José Carlos da Fonseca 
DJ 08.05.1992- Decisão unânime 
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M:i.njstro Presidente da Comissão de Jurisprudência 
e de Precedente ··Non ativos 

w 

Ministro membro da Comissão de Jurisprudência 
e de Precedentes N01mativos 
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5 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 114 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos. nos termos do 
disposto nos arts. 54, III, e 158. do RlTST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII 
do art. 68 do RJTST. submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° l l 4 do TST. 

Fundamentação 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada 
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017 (reforma trabalhista). 

Eis o teor da Súmula n° 114 do TST: 

PRESCRIÇ.Ã.O INTERCORRENTE (mantida) - Rcs. 12112003, DJ 19, 20 c 
21.11.2003 
É inaplicável na Justiça do Trabalho a prescrição intercorrente. 

Como se recorda, a questão da aplicabilidade, ou não, da prescrição intercorrente 
na Justiça do Trabalho foi objeto da Súmula n° 327 do STF. editada na década de 60, por 
meio da qual a Suprema Corte sedimentou que "o direito trabalhista admite a prescrição 
intercorrente". 

No entanto, o TST, posteriormente. na década de 80, ao editar a Súmula n° 114, 
fumou entendimento em sentido contrário, afastando a viabi lidade de consumação da referida 
modalidade de prescrição no Processo do Trabalho. 

Sucede, contudo, que o art. lo da Lei n° 13.467/20 l7 acrescentou à CLT o art. li
A. com a seguinte redação: 

Art. 11-A. Ocorre a prescrição intercorrente no processo do trabalho no prazo de dois 
anos. 
§ I 0 A fluência do prazo prescricional intercorrente inicia-se quando o exequente de ixa de 
cumprir determinação judicial no curso da execução. 
§ 2° A declaração da prescrição intercon·ente pode ser req uerida ou declarada de oficio 
em qualquer grau de jurisdição. 

Como se percebe, o legislador. ao estabelecer a possibilidade de aplicação da 
prescrição intercorrente à fase de execução do processo do trabalho. caminhou na direção 
oposta à da Súmula n° 114 do TST, impondo, por consequência, a sua modificação. 

Conclusão 

Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de P recedentes Normativos, por 
maioria, propõe novo enunciado à Súmula n° 1 t 4 do TST. nos seguintes termos: 

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (alterada em decorrência da Lei D
0 

13.467/2017) 
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Aplica-se a prescrição intercorrente na fase de execução do processo do trabalho. 
nos tennos do art. 11-A da CLT. acrescido pela Lei n° 13.467/2017. 

Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio GodinJ1o 
Delgado, que propunha a modulação dos efeitos temporais da nova redação da Súmula n° 
114 e juntará voto vencido oportunamente. 

Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência 
e de Preceden s-N rmativos 

Jurisprudência 
e de Precedentes Normativos 
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6 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 127 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudênc ia e de Precedentes Normativos. nos termos do 
disposto nos arts. 54,111, e 158. do RITST, e, em decon·ência do preceito inserto no item VII 
do art. 68 do RITST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Súmula n° 127 do TST. 

Fw1damentacão 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a j urisprudência consolidada 
desta Corte às alterações legislativas decorrentes da Lei n° 13.467/2017 (reforma h·aba lhista). 

A Súmula n° 127 do TST consagrou o seguinte entendimento: 

Q UADRO DE CARREIRA (mantida)- Res. 12112003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 
Quadro de pessoal organizado em carreira. aprovado pelo órgão competente. 
excluída a hipótese de equiparação saJari al, não obsta reclamação fundada em 
preterição, enquadramento ou reclassificação. (grifo acrescido) 

Sucede. todavia, que o arl. 1° da Lei n° 13.467/2017 alterou o §2° do art. 461 da 
CLT. conferindo-lhe a redação seguinte: 

Art. 461. [ ... ] 
[ ... ] 
§ 2° Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o empregador tiver pessoal 
orga nizado em quadro de caneira ou adotar. por meio de norma interna da empresa ou 
de negociação coletiva. plano de cargos e salários. dispensada qualquer form a de 
homologação ou registro em órgão público. (destaques acrescidos) 

Como se pode ver, a nova lei fixou a desnecessidade de aprovação do quadro de 
pessoal por órgão público, atingindo parcialmente o entendimento consolidado na SúmuJa n° 
127 do TST, a qual deve ser alterada para excluir a referida exigência. 

Registre-se, por fim, que a necessidade de homologação do quadro de carreira é 
fruto somente de entendimento jurisprudencial, sem previsão expressa em lei, razão pela qual 
não há falru· em direito adquirido a j ustificar a adoção de regra de modulação para a alteração 
aqui proposta. 

Conclusão 

Ante o exposto. a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por 
maioria, propõe a aJteração da Súmula n° 127 do TST para que passe a assentar o seguinte 
entendi menta: 

QUADRO DE CARREIRA. AÇÃO FUNDADA EM PRETERIÇAO, 
ENQUADRAMENTO OU RECLASSIFICAÇÃO. VIABILIDADE. (alterada 
em decorrência da Lei n° 13.467/2017) 
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Quadro de pessoal organizado em carreira, aprm•ado pelo órgão COHlpeteete, 
excluída a hipótese de equiparação salarial, não obsta reclamação fundada em 
preterição. enquadramento ou reclassificação. 

Precedentes 

ERR 1646/1973., Ac. TP 89511978- Rei. "ad hoc" Min. Pinho Pedreira 
DJ 22.09.1978- Decisão por maioria 

ERR 4152/1970 .. Ac. TP 145/1972- Min. Mozrui Victor Russomano 
DJ 03.05.1972- Decisão por maioria 

ERR 429/1970., Ac. TP 160/1971 - Rel. "ad hoc" Min. Jeremias Marrocos 
DJ 08.09.1971 -Decisão por maioria 

ERR I 035/1969., Ac. TP J 089/1969 - Min. Raimundo Nonato 
DJ 10.12.1969 - Decisão por maioria 

RR 11 02/1979., Ac. 1 3T 2476/ 1979 - Rei. "ad hoc" Min. Raymundo de Souza Moura 
DJ 15.02.1980- Decisão por maioria 

RR 3377/1974., Ac. l 3 T 122/1975- Min. Hildebranclo Bisaglia 
DJ 26.05.1975 -Decisão unânime 

RR 38711973. Ac. 23T 582/1973- Min. Thélio da Costa Monteiro 
DJ 14.06.1973 - Decisão tmânime 

Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senhor Ministro Mauricio Godinho 
Delgado. que propunha a modulação dos efeitos temporais da nova redação da Súmula no 
127 do TST e juntará voto vencido oportunamente. 

w 
Ministro membro da Comissão de -----MTrrtSffo membro da Comissão de 

Jurisprudência Jurisprudência 
e de Precedentes N01mativos e de Precedentes Nonnativos 
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7- PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA No 372 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, nos termos do 
disposto nos arts. 54. Ill, e 158. do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VII 
do art. 68 do RJTST, submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Trabalho o projeto de alteração da Stlmula n° 372 do TST. 

Fundamentacão 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada 
desta C011e às alterações legislativas decorrentes da Lei D0 13.467/2017 (reforma trabalhista). 

A Súmula n° 3 72 do TST estabelece que: 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. 
LIMITES (conversão das Orientações Jurisprudenciais nos 45 e 303 da 
SBDI-1)- Res. 129/2005, DJ 20,22 e 25.04.2005. 
l - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado, 
se o empregador, sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo. não 
poderá retirar-lhe a gratificação tendo em vista o princípio da estabilidade 
financeira. (ex-OJ n° 45 da SBDI-1 -inserida em 25.11.1996) 
II -Mantido o empregado no exercício da função comissionada. não pode o 
empregador reduzir o valor da gratificação. (ex-OJ 11° 303 da SBDJ-1 - DJ 
11.08.2003) 

Sucede. todavia. que o art. l 0 da Lei n° 13.467/2017 alterou o art. 468 da CLT. 
renumerando o seu parágrafo (mico para parágrafo primeiro e criando o parágrafo segundo. 
Confira-se a redação: 

Art. 468. Nos contratos individuais de b·abaJho 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 cJáusula infringente desta garantia. 
§ I 0 Não se considera alteração unilateral a determinação do empregador 
para que o respectivo empregado reverta ao cargo efetivo, anterionnente 
ocupado, deixando o exercício de função de confiança. 
§ 2° A alteração de que trata o § I 0 deste artigo, com ou sem justo motivo. 
não assegura ao empregado o direito ã manutenção do pagamento da 
gratificação conespondente, que não será incorporada. independentemente 
do tempo de exercício da respectiva função. 

De conformidade com o novo§ 2° do art. 468 da CLT, portanto, não haverá mais 
a incorporação da gratificação à remuneração se o empregado for destituido da fw1ção. 

Resta examinar como ficam as delicadas questões de direito inte1temporaL 

Parece-nos que também aqui o equacionamento de tais questões requer que se 
faça uma distinção entre as várias situações concebíveis: 
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1") Inequivocamente. o novo § 2° do art. 468 da CLT. introduz ido pela Lei n() 
13.467, aplica-se ao contrato de trabalho em curso em 11111 /2017. no caso do empregado 
que, então, ainda não implementara 10 anos de exercício de função de confiança. Para esse 
empregado, mesmo sob a ótica da Súmula n° 372 do TST. havia mera expectativa de direito à 
eventual incorporação futura da gratificação de função. A lei nova, portanto. apanha essa 
situação para afastar totalmente o d ireito à incorporação. 

2") O novo § 2° do art. 468 da CLT, introduzido pela Lei n° ] 3.467, parece-nos 
aplicável também ao contrato de trabalho em curso em 1 111 l /2017. no caso do empregado 
que, então, já implementara 1 O anos de exercício de função de confiança, mas ainda não 
incorporara a gratificação de função porque não houve reversão ao cargo efetivo. 

É ce1to que, à luz da Súmula n° 372 do TST, em lese assistir-lhe-ia o direito à 
incorporação, no futuro, da gratificação. se destituído da função. 

Sucede que, excetuada a Súmula Vinculante. a súmula persuasiva em si não é 
fonte de direitos e obrigações. Tecnicamente, não é fonte formal do Direito do Trabalho. 
Meramente é uma síntese da interpretação da lei pelos tribunais, em reiteradas decisões. 

Daí que não se reveste de força coercitiva suficiente para. no caso. criar wna 
obrigação para o empregador e que se sobreponha à Lei n° 13.467/2017. Aplica-se, salvo 
melhor juízo. a lei nova. 

3n) Entretanto, o novo § 2° do art. 468 da CLT, in1Toduz ido pela Lei n° 
13.467/2017, não se aplica ao contrato de trabalho em curso em 11 / 1 1/2017, no caso do 
empregado que, então, já implementara J O anos de exercício de função de confiança, e já 
incorporara a gratificação de função quando da reversão ao cargo efetivo. 

Não se aplica, não pela incidência da Súmula. mas porque a gratificação de função 
já se incorporara ao salário e a Constituição Federal (art. 7°, inciso VD resguarda o direito do 
empregado à irredutibilidade salarial. 

Em conclusão. esta última é precisamente a situação j w·ídica contemplada no item 
I da Súmula n° 372, que cumpre, pois, preservar. 

Nas duas outras situações jmídicas não se divisa óbice à aplicação imediata da Lei 
n° 13.467/2017 aos contratos em cmso, natmalmente a pat1ir de sua vigência. Importa, 
todavia, consagrá-las na redação da súmula. 

Já no tocante ao item ll, entende-se que não houve impacto decorrente da 
modificação legislativa promovida pela Lei n° 13.467/2017. 

Não se aplica à hipótese a parênua jtLrídica segundo a qual "quem pode o mais. 
pode o menos", visto que, mantida a responsabilidade diferenciada que advém da função de 
confiança, não se pode minorar o valor inicialmente fixado para a respectiva gratificação. sob 
pena de ofensa ao principio da in·edutibilidade salarial. Confira-se. nesse sentido, a ementa 
seguinte: 
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GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO- ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL
LEGITIMIDADE. Se à empresa assiste o dü·eito. ante expressa previsão 
legal, de fazer a reversão do empregado ao cargo efetivo. com supressão da 
gratificação de função (artigo 468. parágrafo único, da CLT), é 
juridicamente razoável que possa igualmente reduzir o percentual de 
referida parcela, nos limites de seu poder de direção. A irredutibilidade 
salarial do rutigo 468 da CLT, minimi2ada pelo artigo 7°. inciso VI, da 
Constituição Federal é a da função ou do cargo efetivo. e não aquela própria 
de exercício de função comissionada, na medida em que, nesta hipótese, 
livre fica o empregador para fixá-la. segundo sua conveniência, salvo se 
expressamente estiver definida em lei, em instrumento de negociação 
co letiva ou em sentença normativa. A e. SbDl-1 desta Corte, entretanto, 
posicionou-se em sentido contrário, tendo decidido que "mantido o 
empregado no exercício da função comissionada, não pode o 
empregador reduzir a gratificação, a pretexto de que poderia cancelá-la 
pela reversão. Não é a hipótese de que 'quem pode o mais pode o 
menos', mas sim a de que 'quem exige o mais continua pagando"' . 
(TST-E-RR-262.534/96, DJ de 7/5/99, Relator: Ministro José Luiz 
Vasconcellos). Recurso de embargos não conhecido. com ressalva de 
entendimento pessoal em sentido contrário deste relator. (ED-E-RR-
309591-27.1996.5.08.5555, Relator Ministro: Mílton de Moura França, Data 
de Julgamento: 27/ 11/2000, Subseção I Especializada em Dissídios 
Individuais, Data de Publicação: DJ 02/02/2001) (destaque adicionado). 

As alterações impostas pela Lei 0 ° 13.467/2017 impõem, portanto, a manutenção 
dos itens I e li e a inclusão de novas teses (itens Ill e IV) na Súmula n° 372 do TST, em 
atenção às regras de direito intertem poral. 

Conclusão 

Ante o exposto, a Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos, por 
maioria, propõe a inclusão dos itens lii e IV na Súmula n° 372 do TST. de modo a que passe a 
assentar o seguinte entendimento: 

GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. SUPRESSÃO OU REDUÇÃO. LIMITES 
(incluídos os itens me IV em decorrência da Lei n° 13.467/2017) 
I - Percebida a gratificação de função por dez ou mais anos pelo empregado. se o 
empregador. sem justo motivo, revertê-lo a seu cargo efetivo. não poderá reti_rru·
lhe a gratificação tendo em vista o p1incí.pio da estabilidade fmru1ceira. (ex-O.T n° 
45 da SBDI-1 - inserida em 25.11.1996) 
li - Mantido o empregado no exercício da função comissionada, não pode o 
empregador reduzir o valor da gratificação. (ex-OJ n° 303 da SBDI- 1 - DJ 
11.08.2003) 
UI- Em face do que dispõe o § 2" do ru1. 468 da CLT. com a redação da Lei ll0 

13.467/ 17. a partir de 11 de novem bro de 20 17. a a lteração contratua l que 
implique destituição do empregado do e:-:ercício de funçi'ío de confiança ou de 
('unção comissionada. com ou sem justo motivo. não assegura o direito à 
manutenção do pagamento da gratificação correspondente. que não será 
incorporada. iudependentcmentt! do tempo ue exercício ua respectiva função. 
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TV - O § 2° do art. 468 da CLT, referido no item anterior. somente não afeta o 
empregado com contrato de trabalho em curso em 11 de novembro de :;o 17, e 
que. então. já incorporara a gratificação de função quando da re\crsão ao cargo 
eretivo. 

Precedentes 

Item I 

ERR 141418/ 1994, Ac. 1871/ 1996- Min. João Oreste Dalazen 
DJ 13.12.1996- Decisão por maioria 

ERR 4375311 992, Ac. 3355/1 996- Min. Armando de Brito 
D.l16.08.1996 -Decisão por maioria 

EEDRR 88144/1993, Ac. 684/1996- Min. Ronaldo Lopes Leal 
DJ 06.09.1996- Decisão por maioria 

ERR 75228/1993. Ac. 4016/ 1995- Red. Min. Francisco Fausto Paula de 
Medeiros 
DJ 23.02.1996- Decisão por maioria 

ERR 67026/1992. Ac. 2055/ 1995- Min. Vantuil Abdala 
DJ 10.08.1995- Decisão unânime 

ERR 01944/1989, Ac. 2155/ 1992- Red. Min. Orlando Teixeira da Costa 
DJ 12.02.1993 -Decisão por maioria 

Item li 

ERR 309591/1996- Min. Milton de Moura França 
DJ 02.02.2001 -Decisão unânime 

ERR 293390/ 1996 - Min. José Luiz Vasconcellos 
DJ O 1.12.2000 - Decisão por maioria 

ERR 264798/1996- Juíza Conv. Anetia Li Chum 
DJ 24.11.2000 - Decisão por maioria 

ERR 293388/1996 - Red. Min. Rider de Brito 
DJ I 8.08.2000 - Decisão por maioria 

ERR 274409/1996- Red. Min. Rider de Brito 
DJ 30.06.2000- Decisão por maioria 

ERR 305606/1996- Min. José Luiz Vasconcellos 
DJ 08.10.1999 - Decisão por maioria 

RR 368726/97. 18 T - Min. Wagner Pimenta 
DJ 24.08.2001 -Decisão unânime 
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Vencido parcialmente o Excelentíssimo Senl1or Ministro Mauricio Godinho 
Delgado, que oportunamente juntará voto vencido explicitando as razões pelas quais 
sustentou a existência de direito adquirido também na hipótese em que o empregado, na data 
da vigência da Lei n° 13.467/2017, perceba gratificação de função por dez ou mais anos. mas 
não tenha sido revertido ao cargo efetivo. 

Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência 
e de Preceden~Non , à!ivo: 

Minis~mbro-da eomissão de Jmisprudência 
e de Precedentes N ah~~o---
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8 - PROJETO DE ALTERAÇÃO DA SÚMULA N° 377 DO TRIBUNAL 
SUPERIOR DO TRABALHO 

A Comissão de Jurisprudência e de Precedentes Normativos. nos termos do 
disposto nos arts. 54, lll, e 158, do RITST, e, em decorrência do preceito inserto no item VJI 
do art. 68 do RJTST. submete à apreciação do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do 
Traballio o projeto de alteração da Súmula n° 377 do TST. 

Fundamentação 

A proposta baseia-se na necessidade de adequar a jurisprudência consolidada 
desta Corte às alterações legislativas deCOJTentes da Lei n° 13.467/20 17 (reforma trabalhista). 

Eis o teor da Súmula n° 377 do TST: 

PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDIÇÃO DE EMPREGADO (nova redação) -
Res. 146/2008, DJ 28.04.2008, 02 e OS .05.2008 
Exceto quanto ã reclamação de empregado doméstico. ou contra micro ou pequeno 
empresário, o preposto deve ser necessariamente empregado do reclamado. Inteligência 
do art. 843 , § 1°, da CLT e do art. 54 da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

Ocone que o § 3° do art. 843 da CLT, introduzido pela Lei n° 13.467, de 13 de 
juU1o de 2017, passou a prever expressamente que o preposto não mais necessita ostentar a 
condição de empregado da parte reclamada. A conferir: 

Art. 843 - Na audiência de julgamento deverão estar presentes o reclamante e o 
reclamado. independentemente do comparecimento de seus representantes salvo. nos 
casos de Reclamatórias Plúrimas ou Ações de Cumprimento. quando os empregados 
poderão fazer-se representar pelo Sindicato de sua categoria. 

§ 1 o É facultado ao empregador fazer-se substituir pelo gerente, ou qualquer outro 
preposto que te11ha conhecimento do fato, e cLuas declarações obrigarão o proponente. 

§ 2° Se por doença ou qualquer outro motivo poderoso. devidamente comprovado. não 
for possível ao empregado comparecer pessoalmente. poderá fazer-se representar por 
outro empregado que pertença à mesma profissão. ou pelo seu sindicato. 

§ 3° O preposto a que se refere o § 1° deste artigo não precisa ser empregado da 
parte reclamada. (sem grifas no original) 

Desse modo. forçoso reconhecer que a alteração promovida pela Lei n° 
13.467/2017 suplanta o entendimento fumado na Súmula n° 377 do TST, o qual se torna 
restrito às ações ajuizadas anteriom1ente à vigência da nova lei. em razão da necessidade de 
preservar o direito adquirido das partes já consolidado sob a égide da redação vigente da 
súmula em análise. 
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Ante o exposto, a Comissão de J urisprudência c de Precedentes Normativos, por 
unanjmidade, propõe a revisão parcial da Súmula n° 377 do TST, mediante a adoção de regra 
de modu lação de efeitos em face da vigência da Lei n° 13.467/ 17, de modo a que passe a 
consagrar o seguinte enunciado: 

PREPOSTO. EXIGÊNCIA DA CONDlÇÃO OE EMPREGADO (alterado o 
item Te incluído o item li em deco1-rência da Lei n° 13.467/2017) 
1 - Relativamente às ações trabalhistas propostas até 10 de novembro de 2017, é 
ind ispensável que o preposto seja empregado do reclamado, exceto quanto à 
reclamação de empregado doméstico, ou na reclamação contra m icro ou pequeno 
empresário. Incidência do arl. 843, § 1°, da CLT c do art. 54 da Lei Complementar n° 
123, de 14 de dezembro de 2006. 
11 Nas ações ajuizadas a partir da vigência da Lei n° 13.467/2017. em 11 de 
novembro de 2017, o preposto não precisa ~er empregado (art. 843, § 3°, da CLT) 

de outubro de 20 l7 

Ministro Presidente da Comissão de Jurisprudência 
e de Precedentes No ·fuativos 

I 
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