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SENTENÇA 

Vistos os autos. 

1 RELATÓRIO 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS 

NAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E NOS ENTES DE FISCALIZAÇÃO 

E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO, 

GÁS E MEIO AMBIENTE NO DISTRITO FEDERAL – STIU/DF, já devidamente 

qualificado na inicial, ajuizou a presente demanda em face de FURNAS CENTRAIS 

ELÉTRICAS S/A, alegando, em síntese, que é representante legítimo dos empregados 

da ré; que os empregados substituídos foram diretamente atingidos com o 

descumprimento de cláusula normativa constante da IN 0001.91 referente ao pagamento 

do adicional regional temporário nos municípios de difícil provimento; que os 

empregados substituídos, apesar de serem lotados em Brasília, prestam serviços no 

município de Minaçu/GO, o qual é indicado pela ré como de difícil provimento, 

contudo, não recebem o adicional regional temporário; que outros empregados 

recrutados diretamente na região de Minaçu recebem o referido adicional; que o 

adicional regional temporário é pago mensalmente, situação que caracteriza 

a sua natureza salarial; que em dezembro de 2009 a ré promoveu alteração das normas e 

percentuais do adicional regional temporário, contudo, tais alterações não podem 

alcançar os substituídos, mas tão somente os novos empregados. Formula pedidos da 

exordial. Atribuiu à causa o valor de R$28.000,00. 

Frustrada a primeira tentativa conciliatória, a reclamada apresentou defesa 

escrita aduzindo, preliminarmente, a ilegitimidade ativa e a prescrição. No mérito, 



sustentou, em síntese, que o adicional regional temporário foi criado para incentivar os 

empregados a pedirem mudança de domicílio para localidades de difícil acesso; que 

o adicional regional temporário tem natureza compensatória em razão da transferência 

para locais de difícil fixação de pessoal; que o adicional regional temporário se destina, 

apenas, aos empregados transferidos, não fazendo jus os substituídos. Impugna os 

pedidos da exordial e ao final, requer a improcedência de todos os pedidos. 

Impugnação à defesa e documentos. 

Em audiência, sem outras provas a serem produzidas, foi encerrada a 

instrução. 

Razões finais orais e última proposta conciliatória prejudicada. 

Decisão de mérito proferida com reconhecimento da prescrição. 

Recurso Ordinário com provimento para afastar a prescrição 

reconhecida e retorno dos autos para julgamento do mérito. 

Recurso de Revista denegado seguimento. 

É o relatório. 

2 FUNDAMENTAÇÃO 

1. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DA 

PREJUDICIAL DE MÉRITO RELATIVA A PRESCRIÇÃO 

A preliminar ora em comento, bem como a prejudicial de mérito já 

foram objeto de apreciação, sendo certo que a decisão em sede de recurso 

ordinário determinou, expressamente, o retorno dos autos para apreciação do 

mérito. 

“ACORDAM os integrantes da Egrégia Segunda Turma 

do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, 

conforme certidão de julgamento: aprovar o relatório, 

conhecer o recurso ordinário do Sindicato Autor e dar-

lhe provimento, para afastar a prescrição total 

declarada na instância de origem e determinar o retorno 

dos autos ao MM. Juízo de primeiro grau, decidindo, 

como entender de direito, sobre o mérito propriamente 

dito da questão posta, nos termos do voto do Relator.” 

 

2.2 DO MÉRITO 



2.2.1 DO ADICIONAL REGIONAL TEMPORÁRIO 

Inicialmente é mister ressaltar que todos os substituídos foram 

admitidos nos anos de 2004 e 2005, conforme faz prova os documentos de fls. 

64, 141, 235, 286, 326, 399, 471, 499, 545 e 616, bem como restou 

incontroverso que os mesmos prestam serviços no município de Minaçu. 

Compulsando os autos, verifica-se que a IN 001.91, com vigência a 

partir de 01.03.1992, relativa a Coletânea de Atos Normativos Diversos da ré, 

estabelece o pagamento do Adicional Regional Temporário nos seguintes 

termos: 

“1. OBJETIVO 

Estabelecer critérios para a concessão e o pagamento do 

Adicional Regional Temporário aos empregados da Companhia. 

2. CONCEITUAÇÃO 

(…) 

É o auxílio de natureza pecuniária concedido a empregados 

lotados em órgãos sediados fora do Escritório Central, 

localizados em regiões que apresentem dificuldades para 

fixação de pessoal. 

3. CONCESSÃO E VALOR DO ADICIONAL REGIONAL 

TEMPORÁRIO 

3.1 O Adicional Regional Temporário será concedido aos 

empregados lotados em órgãos da Companhia sediados nas 

localidades constantes da Tabela para Concessão de Adicional 

Regional Temporário – Anexo I, nas seguintes condições.” 

Como se infere do regulamento acima transcrito, não há qualquer 

referência a concessão apenas aos empregados transferidos para localidades 

de difícil provimento, ao contrário, a conceituação do mesmo se reporta aos 

empregados lotados, apenas. 

Ora, a lotação de empregados pode se verificar de forma originária, 

com designação específica para determinada localidade ou por ato secundário, 

como no caso de transferência, sendo certo que se o regulamento vigente a 

época de contratação dos reclamantes não apresentava restrição na forma de 

provimento, ato subsequente que o faça não pode restringir ou eliminar direito 

já garantido. 



É sabedor que as normas estabelecidas entre empregado e empregador 

constituem fator de aquisição de direitos a partir da contratação, sendo vedada 

a alteração desfavorável delas quando o direito nascer de regulamento de 

empresa e das cláusulas de contrato de trabalho (inteligência dos arts. 444 e 

468 da CLT). 

Nota-se, ainda, que encontra-se pacificado na jurisprudência do 

Colendo TST o entendimento acima declinado, conforme Súmula nº 51, in 

verbis: 
NORMA REGULAMENTAR. VANTAGENS E OPÇÃO PELO NOVO 

REGULAMENTO. ART 468 DA CLT. I - As cláusulas regulamentares, que revoguem 

ou alterem vantagens deferidas anteriormente, só atingirão os trabalhadores admitidos 

após a revogação ou alteração do regulamento; (...) 
Portanto, diante da regra instituída no art. 468 da CLT - que dispõe 

que as alterações contratuais somente serão permitidas mediante mútuo 

consentimento e desde que não resultem prejuízos ao obreiro - e do que foi 

estabelecido no Manual de pessoal da Eletrobras/Furnas, com vigência a partir 

de 2009, f. 59, é indubitável que a restrição de pagamento do Adicional 

Regional Temporário apenas aos empregados transferidos para localidade de 

difícil provimento não pode ser aplicado aos substituídos visto que 

regulamentado após a contratação dos mesmos. 

Isso posto, julgo procedente o pedido e condeno a reclamada no 

pagamento do Adicional Regional Temporário, durante todo o período 

imprescrito de trabalho dos substituídos, tomando por base as normatizações e 

valores dispostos na IN 001.91, f. 56. 
Quanto a natureza jurídica de ajuda de custo, é sabedor que esta não tem 

natureza salarial e não representa remuneração, por expressa disposição legal (art. 457, 

§2º), e se apresenta como indenização prestada eventualmente pelo empregador no 

intuito de cobrir determinados gastos do empregado, como por exemplo, despesas de 

mudança. 

Compulsando os autos, verifica-se que o Adicional Regional Temporário é 

pago em decorrência do labor prestado em localidades de difícil provimento, bem 

como a habitualidade do pagamento e o percentual fixo do mesmo. 

Desta forma, evidencia-se que o valor possui natureza 

contraprestativa, vale dizer, era pago em função do trabalho executado pelos 

substituídos em localidades de difícil provimento, possuindo, portanto, 

natureza salarial, pelo o que deve ser integrado à remuneração do autor, 

gerando os devidos reflexos. 

Isso posto, procede o pedido de pagamento dos reflexos do Adicional Regional 

Temporário nas férias acrescidas do terço constitucional, gratificações 

natalinas, FGTS, horas extras, adicional por tempo de serviço, adicional de 

penosidade e função assessoria. 

Os repousos semanais já se encontram inseridos no pagamento da 

parcela, de periodicidade mensal, razão pela qual não há falar em reflexos. 



Quanto aos reflexos em adicional de periculosidade, não havendo normas 

convencionais que apontem a remuneração como base de cálculo, tenho que deve ser 

aplicado o que determina o artigo 193,§1°, da CLT e Súmula 191 do TST. 

Artigo 193,§1°, da CLT - “O trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% 

(trinta por cento) sobre o salário sem os acréscimos resultantes 

de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da 

empresa” 

 

Súmula 191 do TST - “ADICIONAL. PERICULOSIDADE. 

INCIDÊNCIA. O adicional de periculosidade incide apenas 

sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros 

adicionais. Em relação aos eletricitários, o cálculo do adicional 

de periculosidade deverá ser efetuado sobre a totalidade das 

parcelas de natureza salarial.” 

Isso posto, julgo improcedente o pedido de pagamento dos reflexos 

do adicional regional temporário no adicional de periculosidade. 

2.2.3 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

Procede o pleito de honorários advocatícios, tendo-se que o autor 

atuou na qualidade de substituto processual, em conformidade com a Súmula 

219, III do TST. 

Assim, fixo o valor dos honorários advocatícios em 15% do valor 

líquido da condenação a serem quitados pela reclamada. 

2.2.4 DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA 

Os juros serão contados da distribuição da ação, à base de 1% ao mês, pro rata 

die (artigo 883 da CLT e artigo 39 da Lei 8177/91), que incidirão sobre o valor da 

condenação, já corrigida monetariamente (Súmula 200 do TST). 

No que se refere à correção monetária, aplicar-se-á o disposto da 

Súmula 381 do TST, ou seja, as dívidas com vencimento mensal será o índice 

do dia 1º do mês subsequente ao da prestação de serviço, e, nos demais casos, 

o do respectivo vencimento. 

2.2.5 DO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E FISCAIS 

Os recolhimentos fiscais e previdenciários decorrem de regra cogente, 

não se podendo eximir empregado e empregador das respectivas obrigações. 



A contribuição previdenciária encontra proteção nos termos do art. 195 da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB/88), que prevê: 

Art. 195 - A seguridade social será financiada por toda a 

sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 

mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes 

contribuições sociais. 

O inciso I do mesmo diploma jurídico, obriga o empregador, a 

empresa e a entidade a ela equiparada ao recolhimento da contribuição 

previdenciária quanto à folha de salários e demais rendimentos do trabalho 

pagos ou creditados à pessoa física, salvo aquela entidade beneficiada com a 

imunidade constitucional. O inciso II prevê, ainda, obrigação previdenciária a 

cargo do trabalhador. 

Assim, os recolhimentos previdenciários e fiscais deverão observar os 

moldes dos Provimentos 01/96 e 03/05 do C.TST. 

O empregador deverá efetuar os recolhimentos fiscais e 

previdenciários, autorizada a dedução das parcelas devidas pelo empregado. O 

imposto de renda incidirá sobre as parcelas tributáveis (artigo 46, da Lei 

8.541/92) do valor total da condenação. Os recolhimentos previdenciários 

incidirão sobre as parcelas de natureza salarial (artigo 28 da Lei 8212/91), 

calculadas mês a mês, observando-se as alíquotas pertinentes e o limite do 

salário de contribuição do empregado, nos termos da Súmula 368 do TST. 

Estas serão atualizadas de acordo com os critérios estabelecidos na legislação 

previdenciária (artigo 879, parágrafo 4o, da CLT). 

3 CONCLUSÃO 

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, decide esta 

Juíza julgar PROCEDENTE EM PARTEa postulação formulada por SINDICATO 

DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS NAS ATIVIDADES 

DE MEIO AMBIENTE E NOS ENTES DE FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO 

DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO, GÁS E MEIO 

AMBIENTE NO DISTRITO FEDERAL – STIU/DFem face de FURNAS 

CENTRAIS ELÉTRICAS S/A , para: 

1. Condenar a reclamada no pagamento do Adicional Regional 

Temporário, durante todo o período imprescrito de trabalho dos 

substituídos, tomando por base as normatizações e valores dispostos na 

IN 001.91, f. 56, bem como os reflexos nas férias acrescidas do terço 

constitucional, gratificações natalinas, FGTS, horas extras, adicional 

por tempo de serviço e função assessoria; 
2. Condenar a reclamada no pagamento dos honorários advocatícios em 

15% do valor líquido da condenação. 



Tudo em fiel observância à Fundamentação supra, a qual passa a 

integrar o presente dispositivo, como se nele estivesse transcrita. 

QUANTUM DEBEATUR a ser apurado na fase de liquidação de 

sentença, com incidência de juros e correção monetária, na forma da lei e da 

fundamentação supra constante no item 2.2.4. 

Para fins do art. 832, § 3°, da CLT, declara este Juízo que as verbas deferidas 

nessa sentença possuem natureza salarial, exceto os reflexos do adicional regional 

temporário em férias +1/3 e FGTS. 

Os recolhimentos previdenciários e fiscais deverão observar os 

moldes dos Provimentos 01/96 e 03/05 do C.TST. 

O empregador deverá efetuar os recolhimentos fiscais e 

previdenciários, autorizada a dedução das parcelas devidas pelo empregado. O 

imposto de renda incidirá sobre as parcelas tributáveis (artigo 46, da Lei 

8.541/92) do valor total da condenação. Os recolhimentos previdenciários 

incidirão sobre as parcelas de natureza salarial (artigo 28 da Lei 8212/91), 

calculadas mês a mês, observando-se as alíquotas pertinentes e o limite do 

salário de contribuição do empregado, nos termos da Súmula 368 do TST. 

Estas serão atualizadas de acordo com os critérios estabelecidos na legislação 

previdenciária (artigo 879, parágrafo 4o, da CLT). 

Após o trânsito em julgado do presente decisum, expeça-se oficio à SRTE e à 

CEF, informando-os dos termos da sentença. 

Oficie-se a União Federal nos termos do artigo 832, §5° da CLT. 

Custas processuais, pela reclamada, no importe de R$560,00 

calculadas sobre R$28.000,00, valor que se arbitra para fins de condenação. 

Considerando a conclusão da presente decisão, antecipo a publicação 

desta. 

Intimem-se as partes. 

Encerrou-se. 

Brasília, 21 de agosto de 2014. 

 

LARISSA LEÔNIA BEZERRA DE ANDRADE ALBUQUERQUE 

Juíza do Trabalho 
 


