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Subseção I Especializada em Dissídios Individuais

É válida a alteração no cálculo das comissões pagas aos empregados vendedores quando 
há acréscimo da remuneração e são adotadas medidas para ocorrência de prejuízos aos 

trabalhadores  

É válida a alteração no cálculo das comissões pagas aos empregados vendedores por meio 
da qual se estabeleceu o pagamento da referida parcela apenas aos trabalhadores efetivos, 
considerando o valor total das vendas realizadas por eles e pelos auxiliares de venda 
temporários, deduzido o montante gasto com a contratação dos temporários.
Não há falar em alteração contratual lesiva, nem em transferência dos riscos da atividade 
econômica, pois embora a empresa de trabalho temporário fosse paga com parte das 
comissões, a inclusão das vendas efetuadas pelos temporários no cálculo do valor da 
comissão impediu a ocorrência de qualquer prejuízo aos trabalhadores efetivos, além de 
gerar acréscimo na remuneração desses empregados.
(TST. SDI-I. E-ED-RR-448400-76.2008.5.12.0054, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado 
em 27.06.2019, Informativo TST nº 200).

O que ocorreu no caso julgado pelo TST?

A controvérsia refere-se à alteração do cálculo das comissões, que estabeleceu o pagamento 
apenas aos trabalhadores efetivos, considerando o valor total das vendas realizadas por eles 
e pelos trabalhadores temporários, descontado o montante gasto pela Reclamada com a 
contratação da empresa de trabalho temporário.

O que são comissões?

As comissões são formas de contraprestação, exclusiva ou não, que leva em conta o resultado 
ou o desempenho dos trabalhadores que prestam serviços vinculados à sua produção ou à do 
grupo. 

O pagamento das comissões e percentagens só é exigível depois de ultimada a transação a 
que se referem. Nas vendas a prazo, é exigível o pagamento das comissões proporcionalmente 
à liquidação de cada parcela. A cessão da relação de trabalho não prejudica a percepção das 
comissões (CLT, art. 466 da CLT).

O TST considerou válida a alteração da forma de cálculo feita pela empregadora?

SIM! É válida a alteração no cálculo das comissões pagas aos empregados vendedores por 
meio da qual se estabeleceu o pagamento da referida parcela apenas aos trabalhadores 
efetivos, considerando o valor total das vendas realizadas por eles e pelos auxiliares de venda 
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temporários, deduzido o montante gasto com a contratação dos temporários (TST. SDI-I. E-ED-
RR-448400-76.2008.5.12.0054, rel. Min. José Roberto Freire Pimenta, julgado em 27.06.2019, 
Informativo TST nº 200).

Mas e o princípio da alteridade e o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, não vedariam 
essas alteração?

Pelo princípio da inalterabilidade contratual lesiva, 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 (CLT, art. 468).

Além disso, uma das principais características da relação de emprego é a alteridade (ajenidad, 
alheiabilidade ou alienidade). Com efeito, o trabalho é exercido para e por conta do empregador, 
quem corre, exclusivamente, o risco do negócio. É dizer, na relação de emprego, a prestação de 
serviços dá-se por conta alheia, não podendo o empregado ser responsabilizado pelos prejuízos 
da empresa.

No caso, não há falar em alteração contratual lesiva, nem em transferência dos riscos da 
atividade econômica, pois embora a empresa de trabalho temporário fosse paga com parte das 
comissões, a inclusão das vendas efetuadas pelos temporários no cálculo do valor da comissão 
impediu a ocorrência de qualquer prejuízo aos trabalhadores efetivos, além de gerar acréscimo 
na remuneração desses empregados.

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos, no mérito, os Ministros os Ministros José Roberto Freire Pimenta, relator, 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira e Walmir Oliveira da 
Costa.

Como foi veiculado no informativo?

Lojas Renner S.A. Comissões. Alteração no cálculo. Pagamento exclusivo aos trabalhadores 
efetivos, considerando o total de vendas efetuadas por efetivos e temporários. Dedução do 
valor gasto na contratação dos trabalhadores temporários. Validade. Ausência de prejuízo. 
Alteração contratual lícita. Transferência dos riscos da atividade econômica. Não configuração.  
É válida a alteração no cálculo das comissões pagas aos empregados vendedores das Lojas Renner 
S.A. por meio da qual se estabeleceu o pagamento da referida parcela apenas aos trabalhadores 
efetivos, considerando o valor total das vendas realizadas por eles e pelos auxiliares de venda 
temporários, deduzido o montante gasto com a contratação dos temporários. No caso, não há 
falar em alteração contratual lesiva, nem em transferência dos riscos da atividade econômica, 
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pois embora a empresa de trabalho temporário fosse paga com parte das comissões, a inclusão 
das vendas efetuadas pelos temporários no cálculo do valor da comissão impediu a ocorrência 
de qualquer prejuízo aos trabalhadores efetivos, além de gerar acréscimo na remuneração 
desses empregados. Sob esses fundamentos, a SBDI-I, por maioria, conheceu dos embargos, 
por divergência jurisprudencial, vencidos os Ministros Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, Renato 
de Lacerda Paiva, Guilherme Augusto Caputo Bastos e Márcio Eurico Vitral Amaro. No mérito, 
também por maioria, a Subseção negou-lhes provimento, vencidos os Ministros José Roberto 
Freire Pimenta, relator, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira e Walmir Oliveira da Costa. TST-E-ED-RR-448400-76.2008.5.12.0054, SBDI-I, rel. Min. José 
Roberto Freire Pimenta, red. p/ acórdão Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 27.6.2019

O edital de concurso público prevendo carga horária de oito horas equivale a ajuste 
contratual expresso de dedicação exclusiva

Importante! Procuradorias
O edital de concurso público contendo a previsão de que o candidato aprovado no cargo 
de advogado será contratado para trabalhar oito horas diárias equivale a ajuste contratual 
expresso do regime de dedicação exclusiva a que se refere o art. 20 da Lei nº 8.906, de 1994, 
e o art. 12 do Regulamento Geral da OAB.
(TST. SDI-I. E-RR-2408-70.2013.5.22.0001, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 
27.06.2019, Informativo TST nº 200).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

Trata-se, no caso, de advogado empregado da CEF, contratado na vigência da Lei nº 8.906, de 
1994, que postula horas extras excedentes da quarta diária, considerando a jornada de trabalho 
prevista no artigo 20 da referida Lei.

Para a empregadora, porém, o fato de o empregado ter sido submetido a concurso público, cujo 
edital previa carga horária de oito horas diárias de trabalho e, portanto, regime de dedicação 
exclusiva, é óbice ao pleito. 

Qual é a jornada do advogado empregado hoje?

Segundo o artigo 20 da Lei nº 8.906, de 1994 (Estatuto da OAB), a jornada de trabalho do 
advogado empregado, no exercício da profissão, não poderá exceder a duração diária de quatro 
horas contínuas e a de vinte horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso 
de dedicação exclusiva.



5

INFORMATIVO Nº 200
TST - COMENTADO

Espera. O que quer dizer dedicação exclusiva?

Significa que o advogado não presta serviços para terceiros com o conhecimento de seu 
empregador.

Ok. E essa condição precisa ser expressamente prevista no contrato de trabalho do advogado?

Após a edição do Estatuto da OAB, prevalece que SIM! Inclusive, o artigo 12 do Regulamento 
do Estatuo da Advocacia e da OAB estabelece expressamente essa necessidade.

E isso sempre?

NÃO! O TST entendeu que o edital de concurso público contendo a previsão de que o candidato 
aprovado no cargo de advogado será contratado para trabalhar oito horas diárias equivale a 
ajuste contratual expresso do regime de dedicação exclusiva a que se refere o art. 20 da Lei nº 
8.906, de 1994, e o art. 12 do Regulamento Geral da OAB (TST. SDI-I. E-RR-2408-70.2013.5.22.0001, 
rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, julgado em 27.06.2019, Informativo TST nº 200).
 
Efetivamente, segundo o princípio da vinculação ao edital do concurso público, consectário 
dos princípios da impessoalidade, da legalidade e da moralidade, o contrato de trabalho 
firmado entre as partes é regido pelas regras constantes do edital do processo seletivo ao qual 
foi submetido o reclamante, dentre elas aquela relativa à jornada de trabalho de oito horas.

Indevido, pois, o pagamento de horas extras excedentes à quarta diária.

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Cláudio Mascarenhas 
Brandão, Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, José Roberto Freite Pimenta e Brito Pereira.

Como foi veiculado no informativo?

Advogado empregado. Regime de dedicação exclusiva. Art. 20 da Lei nº 8.906/1994. Configura-
ção. Previsão em edital do concurso público. 
O edital de concurso público contendo a previsão de que o candidato aprovado no cargo de 
advogado será contratado para trabalhar oito horas diárias equivale a ajuste contratual expresso 
do regime de dedicação exclusiva a que se refere o art. 20 da Lei nº 8.906/1994 e o art. 12 do 
Regulamento Geral da OAB. Segundo o princípio da vinculação ao edital do concurso público, 
o contrato de trabalho firmado pelas partes é regido pelas normas constantes do edital do 
certame a que submetido o advogado, de modo que, no caso, prevalece a jornada de trabalho 
de oito horas. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, conheceu dos embargos, 
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por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, negou-lhes provimento, mantendo, 
portanto, a decisão turmária que considerou válida a jornada prevista no edital do concurso 
público e reconheceu ser indevido o pagamento de horas extras excedentes à quarta diária a 
advogado empregado contratado após a vigência da Lei nº 8.906/1994. Vencidos os Ministros 
Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Cláudio Mascarenhas Brandão, Alberto Luiz Bresciani de 
Fontan Pereira, José Roberto Freite Pimenta e Brito Pereira. TST-E-RR-2408-70.2013.5.22.0001, 
SBDI-I, rel. Min. Hugo Carlos Scheuermann, 27.6.2019

Quando a ciência inequívoca da incapacidade por exposição a amianto ocorre após o fim 
do contrato de trabalho, a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais 

submete-se à prescrição bienal

Na hipótese em que a ciência inequívoca da incapacidade para o trabalho resultante da 
exposição permanente do empregado a amianto ocorreu após a extinção do contrato 
de trabalho, a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais submete-se à 
prescrição bienal.  
(TST. SDI-I. E-ED-ED-RR-315-98.2011.5.06.0018, rel. Min. Aloysio Corrêa da Veiga, red. p/ 
acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 27.06.2019, Informativo TST nº 200).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

Discute-se, no caso, qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de indenização por danos 
morais decorrentes de contato com amianto, o qual teria provocado moléstia de origem 
ocupacional denominada asbestose.

Não há dúvida acerca da situação peculiar que envolve a doença, atinente à gravidade da lesão, 
de sua progressividade, da circunstância de se manifestar posteriormente, inclusive décadas 
após o contato com a substância carcinogênica e as consequências que traz à saúde.

É importante registrar que a CAT (Comunicação de Acidente do Trabalho), no caso em análise, 
foi emitida em 22.11.2008 e a ação de indenização foi proposta em março de 2011.

Como funciona a prescrição no Direito do Trabalho? 

A prescrição é a perda de uma pretensão, decorrente da inércia prolongada do credor. 

No Direito do Trabalho, segundo o inciso XXIX do artigo 7º e artigo 11 da CLT, o trabalhador 
urbano ou rural possui, após o rompimento do contrato de trabalho, 2 (dois) anos para ajuizar a 
ação (prescrição bienal ou extintiva), para cobrar as verbas trabalhistas incorretamente pagas 
dos últimos 5 (cinco) anos (prescrição quinquenal). Em outras palavras, o trabalhador possui 
dois anos para ingressar em Juízo e, a partir da data de ajuizamento da reclamatória, poderá 
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pleitear as verbas e os direitos trabalhistas relativos aos últimos cinco anos (Súmula 308 do 
TST).

Qual é o entendimento tradicional do TST sobre o prazo prescricional para ajuizamento das 
demandas de indenização?

A jurisprudência do TST consolidou o entendimento de que o termo inicial para aferir o lapso 
prescricional para o ajuizamento da ação trabalhista cuja pretensão é a reparação de danos 
morais e/ou estéticos decorrentes de acidente de trabalho (ou doença profissional a ele 
equiparado) é a data em que a vítima toma conhecimento efetivo da lesão e de sua extensão.

Na hipótese de ter ocorrido após a promulgação da EC nº 45, de 2004 (31.12.2004), aplica-se a 
regra prescricional do artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal. De outra sorte, caso efetive-se 
antes, incide a prescrição civil, observada a regra de transição inserta no artigo 2.028 do Código 
Civil de 2002.

Transpondo esse posicionamento para o caso concreto, em que o contrato já estava extinto, 
como fica? Incide a prescrição bienal?

SIM! Para o TST, na hipótese em que a ciência inequívoca da incapacidade para o trabalho 
resultante da exposição permanente do empregado a amianto ocorreu após a extinção do 
contrato de trabalho, a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais submete-se 
à prescrição bienal (TST. SDI-I. E-ED-ED-RR-315-98.2011.5.06.0018, rel. Min. Aloysio Corrêa da 
Veiga, red. p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, julgado em 27.06.2019, Informativo 
TST nº 200).

E qual foi essa data na hipótese analisada?

Foi o dia da emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT), ocorrida em 22.11.2008.

Então a pretensão do trabalhador prescreveu?

SIM! Como a ação foi ajuizada apenas em março de 2011, transcorrido o prazo de dois anos, a 
pretensão prescreveu.

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos os Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, relator, Alberto Luiz Bresciani 
de Fontan Pereira, Walmir Oliveira da Costa, José Roberto Freire Pimenta e Hugo Carlos 
Scheuermann, os quais aplicavam a prescrição quinquenal.
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Como foi veiculado no informativo?

Dano moral. Doença profissional. Exposição à amianto. Ciência inequívoca da incapacidade em 
momento posterior ao término do contrato de trabalho. Prescrição bienal. 
Na hipótese em que a ciência inequívoca da incapacidade para o trabalho resultante da 
exposição permanente do empregado a amianto ocorreu após a extinção do contrato de 
trabalho, a pretensão ao pagamento de indenização por danos morais submete-se à prescrição 
bienal. No caso, restou consignado nos autos que o contrato foi extinto em 1991, a ciência da 
doença profissional ocorreu em 22.11.2008, data da emissão da Comunicação de Acidente 
de Trabalho (CAT), e a reclamação trabalhista foi ajuizada apenas em março de 2011, ou seja, 
após o transcurso do prazo prescricional. Sob esse entendimento, a SBDI-I, por unanimidade, 
conheceu dos embargos, por divergência jurisprudencial, e, no mérito, por maioria, deu-lhes 
provimento para pronunciar a prescrição bienal e julgar extinto o processo, com resolução de 
mérito. Vencidos os Ministros Aloysio Corrêa da Veiga, relator, Alberto Luiz Bresciani de Fontan 
Pereira, Walmir Oliveira da Costa, José Roberto Freire Pimenta e Hugo Carlos Scheuermann, os 
quais aplicavam a prescrição quinquenal. TST-E-ED-ED-RR-315-98.2011.5.06.0018, SBDI-I, rel. 
Min. Aloysio Corrêa da Veiga, red. p/ acórdão Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, 27.6.2019

Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que,
 sem operar o equipamento móvel de raios X, permaneça, habitual, 

intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu uso

Importantíssimo!
A SBDI-I, em sua composição plena, por maioria, definiu as seguintes teses jurídicas para 
o Tema Repetitivo nº 0010 – DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DECORRENTE DA 
EXPOSIÇÃO DO EMPREGADO À RADIAÇÃO IONIZANTE ORIUNDA DE EQUIPAMENTO DE RAIO-
-X MÓVEL: 
I - A Portaria MTE nº 595/2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade 
ou ilegalidade; 
II - Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento 
móvel de raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas de seu 
uso; 
III - Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho alcançam as situações 
anteriores à data de sua publicação.
(TST. SDI-I. IRR-1325-18.2012.5.04.0013, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, red. p/ 
acórdão Min. Maria Cristina Irigoven Peduzzi, julgado em 01º.08.2019, Informativo TST nº 200).

O que aconteceu no caso julgado pelo TST?

A controvérsia refere-se ao pagamento de adicional de periculosidade a trabalhador que, sem 
operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, 
nas áreas de seu uso, considerando a Portaria nº 595, de 2015. do antigo Ministério do Trabalho.
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Noções básicas sobre o adicional de periculosidade

O adicional de periculosidade consiste em um direito social dos trabalhadores urbanos e 
rurais, segundo o artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição.

O artigo 193 da CLT define como perigosas as atividades que envolvam o contato permanente 
com inflamáveis, explosivos, energia elétrica, roubos ou outras espécies de violência física 
nas atividades de segurança pessoal ou patrimonial e as atividades do trabalhador de moto-
cicleta. 

Tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que, 
de forma intermitente, sujeita-se a condições de risco. A parcela é indevida, apenas, quando o 
contato dá-se de forma eventual, assim considerado o fortuito, ou o que, sendo habitual, dá-se 
por tempo extremamente reduzido (Súmula 364, item I, do TST).

O adicional de periculosidade equivale a 30% (trinta por cento) do salário-base (ou seja, o 
cálculo não leva em conta outros acréscimos).

A atividade perigosa será comprovada mediante perícia (CLT, art. 195). Entretanto, se o 
adicional de periculosidade já vem sendo espontaneamente pago pelo empregador, ainda 
que proporcional ao tempo de exposição, torna-se incontroverso que o trabalho é realizado em 
condições perigosas, dispensando-se a prova pericial (Súmula 453 do TST). Da mesma forma, 
quando não for possível sua realização, como no caso de fechamento da empresa, a perícia 
não é considerada obrigatória, podendo o julgador utilizar-se de outros meios de prova.

O que diz essa Portaria nº 595, de 2015, do antigo Ministério do Trabalho (atual Ministério da 
Economia)?

Esse ato normativo inclui uma nota explicativa no Quadro Anexo à Portaria nº 518, de 2003, 
que dispõe sobre as atividades e operações perigosas com radiações ionizantes ou substâncias 
radioativas. 

Ela é bem curta, então, vou reproduzir aqui:

Nota explicativa da Portaria nº 595, de 2015.
1. Não são consideradas perigosas, para efeito deste anexo, as atividades 
desenvolvidas em áreas que utilizam equipamentos móveis de Raios X para 
diagnóstico médico. 
2. Áreas tais como emergências, centro de tratamento intensivo, sala de 
recuperação e leitos de internação não são classificadas como salas de 
irradiação em razão do uso do equipamento móvel de Raios X.
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Ela é bem clara. Qual é o problema dela?

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, como amicus curiae, requer a 
declaração de inconstitucionalidade da Portaria nº 595, de 2015 do antigo Ministério do Trabalho 
e Emprego e também defende sua ilegalidade, por ofensa aos artigos 155, I, 193 e 200, IV, da CLT; 
e artigos 5º, XXXVI, 7º, VI e XXII, 37, caput, 87. II, e 196, da Constituição e por falta de participação 
efetiva da classe obreira no processo de elaboração da norma.
 
O TST concordou com essa tese?

NÃO! A Portaria MTE nº 595/2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade 
ou ilegalidade.

Quais os fundamentos?

Em verdade, a portaria é resultado da concretização das previsões legais que a amicus curiae 
alega terem sido violadas. Com efeito, o inciso I do art. 155 da CLT determina a atribuição dos 
órgãos administrativos de âmbito nacional para estabelecer normas sobre segurança e medicina 
do trabalho e, no momento da elaboração da Portaria, o Ministério do Trabalho exercia esse 
papel de autoridade administrativa de âmbito nacional na matéria. Igualmente, o art. 200 da 
CLT confere expressamente ao Ministério do Trabalho a atribuição de estabelecer disposições 
sobre a proteção do trabalhador exposto a radiações ionizantes. Ainda, o TST considerou que, 
“embora não se tenha notícia de instalação do Grupo de Trabalho Tripartite – GTT no processo 
de elaboração da Portaria MTE nº 595/15 e publicação do respectivo texto técnico, inclusive sem 
haver registro de estudos e relatórios relacionados à edição da citada Portaria, a observância do 
princípio do sistema tripartite paritário nas reuniões ordinárias da Comissão Tripartite Paritária 
Permanente – CTPP de que trata a Portaria nº 1.127/2003, com a presença de representantes do 
governo, dos empregadores e dos trabalhadores na discussão da elaboração da norma, atende, 
segundo penso, à mens legis na adoção do Sistema Tripartite Paritário preconizada igualmente 
pela Convenção 144 promulgada pelo Decreto nº 2.518/1998, razão pela qual não há ilegalidade 
formal a ser declarada”.

Então, é devido ou não o adicional de periculosidade no caso em análise?

NÃO! Para o TST,  não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar o 
equipamento móvel de raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas áreas 
de seu uso (TST. SDI-I. IRR-1325-18.2012.5.04.0013, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, 
red. p/ acórdão Min. Maria Cristina Irigoven Peduzzi, julgado em 01º.08.2019, Informativo TST 
nº 200).
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Poderia explicar melhor como o TST chegou nessa conclusão?

SIM! O TST valeu-se de literatura especializada para fundamentar sua conclusão, os quais 
evidenciam que “os aparelhos utilizados atualmente emitem quantidade muito pequena de 
radiação, realidade distinta da primeira metade do século passado”.

Fundamentou-se a tese, também, no artigo 2º da Convenção nº 115 da Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT) - o instrumento versa sobre a proteção contra as radiações ionizantes-, 
o qual expressamente exclui de sua aplicação as hipóteses de aparelhos geradores de fracas 
doses de radiação ionizante. 

Entendeu-se que não há como impor o pagamento de adicional de periculosidade ao empre-
gador se a autoridade administrativa com atribuição expressamente prevista em lei, a partir 
de critérios técnicos que se confirmam cientificamente, afastou a caracterização de atividade 
perigosa. A valorização da regulamentação promovida pela autoridade administrativa, aliás, é 
contemplada pelo TST em sua jurisprudência, a exemplo do que ocorre na OJ 345 da SDI-I, na 
Súmula 448, item I.

Desse modo, independentemente de laudo pericial nos casos concretos, a Portaria nº 
595/2015 do Ministério do Trabalho fundamenta a conclusão de não ser devido o adicional de 
periculosidade a trabalhador que, sem operar o equipamento móvel de Raios X, permaneça, 
habitual, intermitente, ou eventualmente nas áreas de seu uso.

Assim, tendo em vista que, hoje, é baixo o risco de doenças e de mortalidade relacionadas à 
exposição habitual à radiação pelos profissionais de radiologia, “não há como o Poder Judiciário, 
sem previsão legal ou regulamentar específica, criar uma obrigação para o empregador de pagar 
adicional de periculosidade para aqueles que trabalham em ambiente de uso de equipamento 
móvel de Raios X, sem sequer operar o equipamento” (trecho do voto da relatora). 

A decisão, registra-se, vai na esteira do disposto no artigo 8º, §2º, da CLT (incluído pela Lei nº 
13.467, de 2017), que proíbe a edição de enunciados de jurisprudência que gerem obrigações 
não previstas em lei. 

O contido na Portaria nº 595, de 2015, do Ministério do Trabalho atinge apenas os casos ocorridos 
após sua edição?

NÃO! Quanto à aplicabilidade (imediata e retroativa) do ato normativo, o TST entendeu que seu 
conteúdo apenas resolve controvérsia de natureza meramente eminentemente interpretativa.

Como antes de sua elaboração, não havia previsão regulamentar específica para qualificar a 
atividade em destaque como perigosa. Dessa forma, a Portaria nº 595, de 2015, não resultou 



12

INFORMATIVO Nº 200
TST - COMENTADO

na exclusão de um direito ou na alteração de atos jurídicos, mas apenas na explicação do 
conteúdo de outra Portaria. 

Não se tratando de restrição ou supressão imediata de direitos, mas de reconhecimento da 
interpretação da autoridade administrativa sobre a matéria, é possível a aplicação da Portaria 
nº 595, de 2015, para situações anteriores à data de sua publicação.

O julgamento foi unânime?

NÃO! Foram vencidos, apenas quanto à fundamentação, no tocante ao item “I” e, totalmente, 
quanto aos itens “II” e “III”, os Ministros Augusto César Leite de Carvalho, relator, José Roberto 
Freire Pimenta, revisor, Lelio Bentes Corrêa, Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, Hugo Carlos 
Scheuermann e Cláudio Mascarenhas Brandão.

Como foi veiculado no informativo?

A SBDI-I, em sua composição plena, por maioria, definiu as seguintes teses jurídicas para o 
Tema Repetitivo nº 0010 – DIREITO AO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DECORRENTE DA EXPO-
SIÇÃO DO EMPREGADO À RADIAÇÃO IONIZANTE ORIUNDA DE EQUIPAMENTO DE RAIO-X MÓVEL: 
I - A Portaria MTE nº 595/2015 e sua nota explicativa não padecem de inconstitucionalidade 
ou ilegalidade; II - Não é devido o adicional de periculosidade a trabalhador que, sem operar 
o equipamento móvel de raios X, permaneça, habitual, intermitente ou eventualmente, nas 
áreas de seu uso; III - Os efeitos da Portaria nº 595/2015 do Ministério do Trabalho alcançam 
as situações anteriores à data de sua publicação. Vencidos, apenas quanto à fundamentação, 
no tocante ao item “I” e, totalmente, quanto aos itens “II” e “III”, os Ministros Augusto César 
Leite de Carvalho, relator, José Roberto Freire Pimenta, revisor, Lelio Bentes Corrêa, Luiz Phi-
lippe Vieira de Mello Filho, Hugo Carlos Scheuermann e Cláudio Mascarenhas Brandão. TST-
-IRR-1325-18.2012.5.04.0013, SBDI-I, rel. Min. Augusto César Leite de Carvalho, red. p/ acórdão 
Min. Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, 1º.8.2019


