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ACUMULO DE FUNÇÃO – OPERADOR DE CAIXA, EMPACOTADOR E 

REPOSITOR – DECISÕES DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO  

Em novembro 2019, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho 

(Processo:TST-ARR-935-54.2014.5.20.0006) decidiu mais uma demanda 

trabalhista que se debateu a pertinência do recebimento de 

adicional por acúmulo de função de uma operadora de caixa de 

supermercado que ao longo do contrato de trabalho exerceu, de 

forma concomitante, outras funções como empacotadora e 

repositora de mercadorias. O Tribunal indeferiu o pedido de acúmulo 

de função e citou outros julgados da Corte: RR-1168-91.2012. 5.05.0021, 

Relator Ministro: Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, 3ª Turma, Data de 

Publicação: DEJT 03/06/2016 // ARR-1342-94.2013.5.20.0006, Relator Ministro: 

Augusto César Leite de Carvalho, 6ª Turma, Publicação: DEJT de 10/06/2016. // 

RR-1177-59.2013.5.20.0002, Relator Ministro: Douglas Alencar Rodrigues, 7ª Turma, 

Data de Publicação: DEJT 24/04/2017. 

No entanto, ainda é grande a discussão no judiciário trabalhista em 

torno do tema, visto que a C.L.T. não deu tratamento específico sobre 

o assunto.  O debate gira em tordo do que dispõe o parágrafo único, 

do artigo 456 da C.L.T, que prescreve: “A falta de prova ou inexistindo 

cláusula expressa e tal respeito, entender-se-á que o empregado se 

obrigou a todo e qualquer serviço compatível com a sua condição 

pessoal.” 

Em razão da dinâmica das atividades desenvolvidas ocorridas no 

curso do contrato de trabalho é comum a ocorrência deste fato, o 

que pode configurar o acúmulo de função e gerar a obrigatoriedade 

do pagamento de adicional através de decisões judiciais. 

Com isso, há julgados que entendem pela ocorrência do acúmulo de 

função e concedem ao empregado o adicional que, em média, tem 

variado de 10% à 20% sobre o salário contratado, com direito aos 

reflexos nas demais verbas trabalhistas (férias, 13º salário, fundo de 

garantia) o que eleva em muito o valor da condenação imposta 

dependendo do tempo a ser apurado. 

No caso analisado, o TST entendeu que a operadora de caixa, que 

exerceu as tarefas de empacotar compras e repor as mercadorias nas 



 
 

gôndolas, estas não exigiam mais experiência ou responsabilidade, 

tampouco demandava maior carga de trabalho incompatível com a 

natureza da atividade para qual fora contratada. Por tais razões, 

indeferiu o pedido de adicional de acúmulo de função e isentou a 

empresa da condenação. 

Mais atenção. O TST, através de algumas turmas, vem decidindo pela 

exclusão do adicional por acúmulo de função de operadora de caixa 

que atua no ramo dos supermercados, entretanto, este entendimento 

ainda não é unanimidade em todas as Turmas, fato que não chegou 

a formar uma jurisprudência com a promulgação de súmula sobre o 

tema, o que obrigaria todas as instâncias da Justiça do Trabalho a 

decidir no mesmo sentido. Pode ser que num futuro próximo possa 

acontecer esta pacificação sobre o tema.  

Neste momento, recomenda-se cautela com relação a estas 

decisões, para que o associado entenda que o tema ainda não está 

pacificado no judiciário trabalhista e, de forma inadvertida, venha 

exigir do operador de caixa, a execução de tarefas relacionadas ao 

empacotador e repositor de mercadorias. Além do que, o TST vem 

analisando os casos no âmbito dos supermercados, sendo um desafio 

convencer que esta situação também ocorre de forma similar nas 

Lojas de Artigos para Festas e, por analogia, pedir a equiparação das 

decisões.  

Ainda, é valido monitorar estas atividades no dia a dia junto ao 

gerente ou encarregado da Loja, pois se o operador de caixa estiver 

acumulando outras atividades, que este fato seja analisado com 

cautela e ajustes sejam feitos ao caso, com orientação dos 

departamentos pessoal e jurídico. 


