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RESUMO: O presente trabalho analisa as ineficiências e injustiças da Lei 5.811/72, 

lei esta que veio para regulamentar a atividade dos trabalhadores na indústria do 

petróleo de forma geral, incluindo plataformas marítimas de exploração de petróleo, 

diferenciando os regimes de revezamento e sobreaviso e apresentando todos os 

benefícios inerentes a estes. 

Com o propósito de debater os custos do trabalho sob a égide da Lei 5811/72, esse 

trabalho traz uma análise comparativa entre os trabalhadores que são regulados por 

está lei e aqueles regulados pela CLT, propondo, ao final, implementar um projeto 

de lei com possíveis ajustes em alguns desses custos, vistos como injustos e a 

criação de uma nova norma regulamentadora para trazer meios eficazes e efetivos 

de fiscalização ao sistema.  

No interesse de coibir iniqüidades na aplicação da lei, esse trabalho sugere o 

acréscimo de direitos inerentes aos trabalhadores e mesmo aos empregadores, para 

chegar a um sistema mais justo para todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ineficiências. Injustiças. Lei 5.811/72. Revezamento. 

Sobreaviso. Custos. Celetistas. Norma Regulamentadora.  



 
 

ABSTRACT: This paper analyzes the inefficiencies and injustices of Law 5.811/72, 

which has come to govern the activities carried out by workers in the oil industry in 

general, including those in offshore rigs, differentiating the system of alternating shifts 

from the on call system and featuring all the benefits inherent of these activities. 

With the purpose of discussing the costs of the work performed under law 5811/72, 

this paper presents a comparative analysis of costs involving workers who are 

regulated by the law 5.811/72 and workers governed by the CLT, proposing the 

creation of a new bill of law with possible adjustments to some of these costs, seen 

as unjust and a regulatory standard to bring effective and efficient means of 

controlling the system.  

With the purpose of avoiding inequities in the application of the law, this paper 

suggests the addition of rights to workers as and even to employers, to reach a more 

fair and equitable work system. 

 

KEYWORDS:  Inefficiencies. Injustices. Law 5.811/72. Alternating Shifts, “On Call 

work”. Costs. CLT. Regulatory Standard. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como escopo analisar os dispositivos da Lei 5.811/72 

e a sua aplicação às atividades de produtores de petróleo tendo em vista as 

alterações ocorridas nos quase 40 anos passados desde a sua promulgação no 

cenário legislativo nacional e tendo como evento mais relevante a promulgação em 

1988 da Constituição Federal em vigor e as soluções adotadas pela jurisprudência 

na aplicação dos dispositivos dessa lei com o passar do tempo. 

   

Em seguida, será feita uma análise comparativa dos custos dos trabalhadores 

sob o regime da Lei 5.811/72 partindo-se da sua produtividade e tomando como 

parâmetro de comparação primeiramente os trabalhadores celetistas e, em seguida, 

os trabalhadores sujeitos a diferentes regimes previstos na própria Lei 5.811/72.  

 

Por fim, com base nas conclusões decorrentes dessas análises de custos, 

serão identificados pontos que podem merecer ajustes e em seguida abordadas 

formas de aperfeiçoamento dos pontos omissos e contraditórios da lei, com o intuito 

de sugerir o que precisa ser mudado para que se tenha um regime especial de 

trabalho mais justo e eficiente. 

 

Por se tratar de uma legislação que foi criada para regular as práticas da 

Petrobras em Exploração e Produção, em um momento que a Petrolífera estava 

praticamente sozinha nesta atividade, hoje tal dispositivo legal demanda atualização, 

tendo em vista as necessidades e práticas atuais das novas empresas que 

passaram a atuar nessa área no mercado nacional 

 

Acredita-se estar diante de um tema de extrema importância para vida dos 

trabalhadores que se encontram sujeitos a esse sistema especial de trabalho, para 

seus empregadores e para a coletividade como um todo, pois sem esses 

trabalhadores e empresas o país não conseguiria chegar a uma possível auto-

suficiência energética como a que se está começando a viver no Brasil. 

 



 
 

1 - O SURGIMENTO DA LEI 5.811/72 
 

Primeiramente cabe observar que, no Brasil, o direito do trabalho começou a ser 

efetivamente aplicado a partir de 1930. A partir de então, passaram a ser regulados 

direitos trabalhistas de diversas categorias profissionais, que tiveram as suas 

condições de trabalho melhor definidas. Com o advento da Consolidação das Leis 

do Trabalho, em 1943, iniciou-se uma série de inovações na legislação social 

vigente à época, que vem desde então sofrendo alterações por meio de legislação 

complementar de fundamental importância. 

 

Nesse cenário, foi de fundamental importância o surgimento da Lei 5.811/72, 

visando regular a atividade de trabalhadores pertencentes a uma categoria 

profissional não contemplada pela CLT, introduzindo normas específicas destinadas 

a uma indústria que apresenta peculiaridades próprias.  A Lei 5.811/72 introduz 

conceitos próprios na legislação trabalhista e cria um regulamento totalmente novo 

para o trabalho realizado sob a sua égide. 

 

1.1 - A Lei 5.811/72 – E o Regime Especial de Traba lho das Plataformas 

Petrolíferas 

 

A Lei nº 5.811/72 regulamenta as condições de trabalho dos petroleiros e dos 

empregados de uma forma geral que trabalham em plataforma marinha, conferindo-

lhes vantagens e garantias em grande parte diferentes e mais favoráveis do que as 

previstas para os trabalhadores celetistas em geral. Essa diferenciação existe na 

medida em que estas atividades nem sempre podem ser interrompidas. E são 

realizadas em locais de difícil acesso, onde é muitas vezes inviável o deslocamento 

casa-trabalho-casa.  

 

 



 
 

1.2 - Direitos Previstos na Lei 5811/72: 

 

1.2.1 - Revezamento em Turnos de 8 e 12 Horas 

 

De acordo com o art. 2º da Lei 5.811/72, o empregado que presta serviços na ati-

vidade petrolífera poderá ser mantido em seu posto de trabalho sob o regime de 

revezamento sempre que for imprescindível à continuidade operacional. 

 

Poderão ser adotados dois tipos de regimes de revezamento: de 8 horas diárias 

para atividades petrolíferas e petroquímicas desenvolvidas em áreas de acesso 

regular e de 12 horas, quando se tratar de atividades cuja exploração, perfuração e 

produção e transferência de petróleo possam ser no mar ou em áreas terrestres 

distantes ou de difícil acesso. 

 

1.2.1.1 - Revezamento em turnos de 8 horas 

 

O regime de revezamento em turnos de 8 horas, implica no desdobramento de 

um período de 24 (vinte e quatro) horas em 3 (três) turnos iguais. Esse regime é 

aplicado comumente a atividades desenvolvidas em locais que permitem regresso 

do trabalhador para a sua casa depois de cada turno de trabalho. Além dos direitos 

previstos na legislação trabalhista comum, como, por exemplo, férias, 13º salário, 

etc., os empregados têm direito aos seguintes benefícios:  

 

(i) adicional noturno na forma da lei, ou seja, o adicional de 20% sobre as 

horas trabalhadas no horário noturno é devido a tais trabalhadores, 

com a observância da Súmula 112 do C. TST1. A esses trabalhadores 

não é concedida a jornada reduzida de 52 minutos e 30 segundos, 

prevista no art. 73º, § 2º, da CLT, uma vez que, para a Lei 5.811/72, à 

                                                 
1 BRASIL. TST. Súmula n° 112.  O trabalho noturno dos empregados nas atividades de exploração, 
perfuração, produção e refinação do petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e 
transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos é regulado pela Lei nº 5.811, de 1972, não 
se lhe aplicando a hora reduzida de 52' e 30'' (cinqüenta e dois minutos e trinta segundos) do Art. 73, 
§ 2º, da CLT. In: Tribunal Superior do Trabalho. 
 



 
 

hora será sempre a cronometricamente considerada (60 minutos), 

tanto para trabalho no período do dia como para o período da noite. 

Caso o contrário, haveria incompatibilidade do que positiva o texto da 

lei e a sua aplicação, já que a lei faz menção específica a turnos de 8 e 

12 horas. É de notar que o sistema de rodízio de equipes, onde os 

empregados trabalham em todos os turnos alternadamente, de modo a 

evitar que um grupo fique condenado ao trabalho noturno e o sistema 

de folgas compensatórias (um dia para cada três de trabalho) são 

atenuantes para a não aplicação da hora noturna reduzida. 

 

(ii)  adicional de periculosidade;  

 

(iii)  dobro da hora de repouso e alimentação suprimida em virtude de o 

empregado permanecer em disponibilidade no local de trabalho ou nas 

suas proximidades, a fim de garantir a normalidade das operações ou 

para atender a imperativos de segurança industrial;  

 

(iv) alimentação e transporte gratuitos, durante o turno em que estiver em 

serviço; 

 

(v) parcelas asseguradas em convenção ou acordos coletivos de trabalho;  

 

(vi) repouso de 24 horas consecutivas para cada 3 turnos trabalhados (ou 

24 horas de trabalho). 

 

1.2.1.2 - Revezamento em turnos de 12 horas 

 

 Já no que se refere ao revezamento em turnos de 12 (doze) horas, deve-se 

observar que o mesmo está restrito a atividades de exploração, perfuração e 

produção de petróleo no mar ou em área de difícil acesso e de transferência de 

petróleo no mar.  Nessas atividades, o trabalhador normalmente não tem como 

retornar à sua residência após cada turno de trabalho. 

 



 
 

Ao instituir um regime de turnos de 12 horas, regime de revezamento em 2 (dois) 

turnos diários, o legislador tinha por objetivo a limitação do número de trabalhadores 

com necessidade de serem deslocados e confinados por longos períodos em local 

de difícil acesso, o que atende até mesmo a questões de logística relativas à 

acomodação de vários grupos em sondas e plataformas. Cabe observar que os 

trabalhadores das plataformas contam também com o que positiva a Norma 

Regulamentadora 30, que dispõe sobre a segurança e saúde neste tipo de 

embarcação. 

 

Nossa Carta Magna positivou a jornada específica para o trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento limitado a 6 horas, de acordo com o artigo 7°, inciso 

XIV, mas a própria Constituição previu que, mediante negociação coletiva, essa 

limitação pode ser modificada. 

 

No caso da Lei 5.811/72 que prevê turnos ininterruptos de revezamento de 8 

horas e de 12 horas, tem-se que está é uma norma específica, com o objetivo de 

regular atividade que não poderia ser enquadrada nos limites da Constituição e, por 

isso, não se pode dizer que depende de negociação coletiva o trabalho em turnos 

ininterruptos de revezamento acima da jornada de 6 horas quando for aplicável a Lei 

5.811/72.  

 

Sendo assim, mesmo apresentando turnos ininterruptos de revezamento 

excedendo o limite de 6 (seis) horas, a Lei 5.811/72 foi recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988, ficando dispensada a negociação coletiva em vista da 

sua especificidade e do sistema ali previsto que contempla compensações para os 

trabalhadores na forma de pagamentos adicionais e regimes especiais de repouso. 

 

Na modalidade de revezamento em turnos de 12 horas, o trabalhador faz jus aos 

seguintes benefícios:  

 

(i) todos os aplicáveis ao turno de oito horas;  

 

(ii) alojamento gratuito;  

 



 
 

(iii) 24 horas de repouso para cada turno trabalhado; e  

 

(iv) vedação ao trabalho em período superior a 15 (quinze) dias consecutivos. 

 

Torna-se assim evidente a superioridade do sistema, onde o trabalhador trabalha 

por um período máximo de 15 (quinze) dias que são compensados com igual 

período de folga. Analisando o mês como unidade de aferição da duração do 

trabalho, este trabalhará 12 x 15 = 180 horas mensais e não 220 horas, e ainda, ao 

computar seu período de férias, observa-se que este mesmo empregado trabalhará 

efetivamente 5 (cinco) meses e meio ao ano. 

 

1.2.2 – Sobreaviso 

 

O empregado em posição de supervisão ou dedicado a atividade que o sujeita a 

ser acionado a qualquer momento para solucionar problemas pode ser mantido no 

regime de sobreaviso durante as 24 horas do dia, quando imprescindível à conti-

nuidade das operações, desde que não ultrapasse o limite de 12 horas de trabalho 

efetivo. Esse regime se aplica, portanto, a atividades, que pela sua natureza exigem 

do empregado disponibilidade permanente, por necessitarem de intervenção a 

qualquer momento. 

 

Caso esse limite de 12 horas de trabalho em regime de sobreaviso seja 

ultrapassado, o Tribunal Superior do Trabalho tem entendido que o empregador 

deverá pagar integralmente os benefícios da Lei 5.811/72 e as horas extras 

prestadas, com os adicionais a ela aplicáveis. 

 

Assim a lei define o regime de sobreaviso como: o período de 24 horas em que o 

empregado fica à disposição do empregador para prestar assistência aos trabalhos 

normais e o atendimento das necessidades ocasionais de operação. Instituido pela 

Lei 5.811/72 em seu artigo 5°, a adoção deste regim e é decorrente das exigências 

de continuidade operacional. 

 

O regime de sobreaviso de 24 horas conta com os seguintes benefícios:  



 
 

 

(i) adicional de periculosidade;  

 

(ii) jornada máxima de 12 horas a cada 12 horas de sobreaviso;  

 

(iii)  alimentação, transporte e alojamento gratuitos;  

 

(iv)  24 horas de repouso a cada 24 horas de sobreaviso;  

 

(v)  adicional de sobreaviso de 20% sobre o salário-base para compensação pelo 

adicional noturno e pela supressão da hora de repouso; e  

 

(vi)  vedação ao trabalho por período superior a 15 dias consecutivos. 

 

O transporte, o alojamento e a alimentação do empregado que trabalha em 

plataforma não constituem salário-utilidade ou in natura, para nenhum fim de direito, 

posto que a empresa tem a obrigação legal de fornecê-los como condição básica 

para que a prestação de serviço se torne possível. Afinal, o empregado está 

normalmente em local de difícil acesso e impossibilitado de retornar à sua residência 

se não após 15 (quinze) dias consecutivos de trabalho. 

 

É isso o que decorre de uma leitura dos incisos I e III dos § 2º e § 3º, ambos do 

artigo 458 da CLT, que deverão ser interpretados de maneira harmônica com as 

demais disposições legais, em textual: 

 

Art. 458 – (...) 
Parágrafo 2º – Para os efeitos previstos neste artigo, não serão 
consideradas como salário as seguintes utilidades concedidas pelo 
empregador: 
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos 
empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do 
serviço; (...)  
III – transporte destinado ao deslocamento para o trabalho e retorno, 
em percurso servido ou não por transporte público; (...) 
Parágrafo 3º – A habitação e a alimentação fornecidas como salário-
utilidade deverão atender aos fins a que se destinam e não poderão 
exceder, respectivamente, a 25% (vinte e cinco por cento) e 20% 
(vinte por cento) do salário-contratual. 



 
 

 

1.2.3 - Outros Benefícios da Lei nº 5.811/72  
 

Outro ponto que merece ser mencionado é o fato de que todos os empregados 

nos regimes de revezamento ou sobreaviso têm direito a adicional de 

periculosidade, pela própria natureza das atividades, bem como ao adicional noturno 

desde que não estejam no regime de sobreaviso. 

 

Quando, por iniciativa do empregador, o regime de trabalho for alterado, oca-

sionando redução ou supressão de vantagens, haverá indenização correspondente 

ao pagamento único da média das vantagens recebidas nos últimos 12 meses 

anteriores à mudança, para cada ano ou fração igual ou superior a seis meses de 

permanência no regime de revezamento ou sobreaviso. 

 

Não poderá pedir indenização, contudo, o empregado que for excluído do regime 

de revezamento, que, neste caso, não constitui alteração ilícita do contrato de 

trabalho, ou seja, que for submetido a turnos fixos de trabalho.  

 

Neste sentido, a Súmula nº 391 do TST, dispõe: 

 

Súmula n. 391 – Petroleiros. Lei n. 5.811/72. Turno Ininterrupto de 
Revezamento. Horas Extras e Alteração da Jornada para horário 
fixo. (conversão das Orientações Jurisprudenciais ns.240 e 333 da 
SBDI-1) – Res. 129/2005 – DJ 20.04.2005 
I – A Lei n.5.811/72 foi recepcionada pela CF/88 no que se refere à 
duração da jornada de trabalho em regime de revezamento dos 
petroleiros. (ex-OJ n.240 – Inserida em 20.06.2001) 
II – A previsão contida no art. 10 da Lei n.5.811/72, possibilitando a 
mudança do regime de revezamento para horário fixo, constitui 
alteração lícita, não violando os arts. 468 da CLT e 7º, VI, da 
CF/1988. (ex-OJ n.333 – DJ 09.12.2003). 

 

Saliente-se, ainda, a importância do caput do artigo 468 da CLT, traduzindo a 

hipótese de alteração lícita do contrato de trabalho: 

 



 
 

Art. 468 – Nos contratos individuais de trabalho só é lícita a 
alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e 
ainda assim desde que não resultem, direta ou indiretamente, 
prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula 
infringente desta garantia. 

 

Registre-se que a variação dos horários estará a cargo do empregador em 

escalas de revezamento de períodos diurnos, noturnos ou mistos. 

 

O empregado ainda poderá contar com outros adicionais, que poderão ser apli-

cados neste tipo de atividade petrolífera:  

 

a) adicional de hora extra: na hipótese da jornada de trabalho superar os limites 

legais, ou aquele fixado no contrato, o empregado deverá receber um adicional de 

horas extras de, no mínimo, 50% sobre a remuneração da hora normal. 

 

b) Horas in itinere, conforme o artigo 58, § 2º, da CLT, dispondo que o tempo 

despendido pelo empregado da residência até o local de trabalho e vice-versa, por 

qualquer meio de transporte, não poderá ser computado na jornada de trabalho, ex-

ceto quando o empregador fornecer a condução ou se tratar de local de difícil 

acesso (como as plataformas marítimas) ou não servido por transporte público.   

 

2 - CUSTOS DECORRENTES DA LEI 5.811/72 

 

Através de opiniões coletadas a partir de uma pesquisa feita com trabalhadores 

que estão sujeitos à Lei 5.811/72, pode-se observar que, na prática, os regimes de 

revezamento e sobreaviso se confundem, causando certa confusão nas empresas e 

mesmo na alocação de trabalhadores em um regime ou outro (revezamento ou 

sobreaviso) de forma incorreta.  Esse problema decorre basicamente de uma clara 

inconsistência na composição dos custos envolvidos nessas duas modalidades de 

trabalho previstas na Lei 5811/72, como se passa a demonstrar. 

 



 
 

2.1 - Comparação dos valores hora dos trabalhadores  sujeitos à Lei 5.811/72 e 

dos trabalhadores sujeitos ao regime celetista cons iderando produtividade 

 

No regime de revezamento de 8 (oito) horas, a lei prevê 24 (vinte e quatro) horas 

de repouso a cada 24 (vinte e quatro) horas e 3 (três) dias de trabalho (e não a cada 

44 (quarenta e quatro) horas e 6 (seis) dias de trabalho como no regime geral). 

 

Com isso, em 28 (vinte e oito) dias de uma jornada normal de 44 horas/semana 

ou 07h20min horas/dia, tem-se 176 (cento e setenta e seis) horas de produção (7 

(sete) horas e 20 (vinte) minutos X 24 (vinte e quatro) dias de trabalho – 4 (quatro) 

são repouso). Já em 28 (vinte e oito) dias de uma jornada regulada pela lei 5.811/72 

no regime de revezamento, tem-se 168 (cento e sessenta e oito) horas de produção 

(8 (oito) horas X 21 (vinte e um) dias sendo 7 (sete) dias de descanso).  

 

Partindo-se da premissa de que dois trabalhadores ganham o mesmo salário 

mensal, conclui-se que o custo de uma hora de produção de um empregado regido 

pela Lei 5.811/72 é superior ao custo de uma hora de produção de um empregado 

celetista em 4,76%.  

 

No regime de revezamento de 12 (doze) horas, a Lei 5.811/72 prevê 24 (vinte e 

quatro) horas de repouso a cada 12 (doze) horas de trabalho (ao invés de a cada 44 

(quarenta e quatro) horas como no regime geral).  

 

Tal e qual ocorre no regime de revezamento de 8 (oito) horas, em 28 (vinte e 

oito) dias no regime de 12 (doze) horas tem-se também 168 (cento e sessenta e 

oito) (12 x 14) horas de produção. 

 

Portanto, também no caso do revezamento em turnos de 12 (doze) horas, o 

custo de uma hora de produção se comparado ao custo de um empregado celetista 

é superior em 4,76%.  

 

No regime de sobreaviso, como os empregados estão sujeitos a 24 (vinte e 

quatro) horas de repouso a cada período de sobreaviso com o máximo de 12 (doze) 



 
 

horas de trabalho (ao invés de a cada seis dias ou 44 (quarenta e quatro) horas 

como no regime geral), aplica-se plenamente o raciocínio relativo ao revezamento 

de turnos de 12 (doze) horas. 

 

Assim, pode-se concluir que os trabalhadores em regime da Lei 5.811/72 tem 

uma produtividade inferior ou custo superior ao dos trabalhadores celetistas na 

ordem de 4,76%. 

 

2.2 - Custos Relativos a Outros Benefícios Da Lei 5 .811/72 

 

O adicional de periculosidade previsto no art. 193 da CLT é sempre devido aos 

trabalhadores regidos pela Lei 5.811/72. Este adicional representa 30% do salário 

dos trabalhadores. 

 

Os empregados que trabalham em regimes de revezamento de 12 ou 8 horas 

têm o direito ao adicional noturno de 20% do salário base, que passa a 26% em 

razão do adicional de periculosidade. Os empregados em turnos de 8 ou 12 horas 

trabalham aproximadamente 1/3 das suas horas sob o regime de horário noturno. 

Portanto, o adicional noturno representa um custo médio adicional de 8,7% (1/3 de 

26%) do salário base.  Esse cálculo do custo do adicional noturno como sendo 8,7% 

(ou 1/3 de 26%) é conservador, na medida em que há quem defenda que o adicional 

deve ser calculado com base no salário mensal e não apenas nas horas de trabalho 

noturno. 

 

É comum neste regime de trabalho que os trabalhadores não possam usufruir do 

repouso para alimentação de uma hora a cada jornada. Essa hora de repouso passa 

a ser, por isso, devida em dobro. Assim, considerando uma situação na qual os 

trabalhadores jamais usufruem deste intervalo, adiciona-se ao custo do trabalhador 

35,45% de um salário base (salário base/220 horas X 1,30 X 2 X 30 dias). 

 

No caso de trabalhadores em regime de sobreaviso, o adicional de 20% substitui 

o adicional noturno e o pagamento pela supressão do intervalo intra-jornada.  

 



 
 

2.3 - Custos Gerais Aplicáveis aos Trabalhadores Re gidos pela Lei 5.811/72 
 

Os custos gerais aplicáveis aos trabalhadores regidos pela Lei 5.811/72 são:  

 

(i)       13° Salário: 1/12avos de um salário mensa l ou 8,33%;  

 

(ii)       Férias: 1/12avos de um salário mensal ou 8,33%;  

 

(iii)       Bônus de Férias: 1/3 de 1/12avos de um salário mensal ou 2,78%;  

 

(iv)       Depósito do FGTS: 8% de um salário mensal;  

 

(v)       Indenização por rescisão imotivada: 50% ou 4%;  

 

(vi)       Contribuição Previdenciária: 27%;  

 

(vii) Contribuição Previdenciária sobre 13o. Salário e bônus de férias = 27% de 

[8,33% + 2,78%] = 27% de 11.11% = 3%;  

 

(viii) Contribuição Previdenciária sobre Férias = 27% de 8,33% = 2,24%;  

 

(ix)       FGTS e indenização por despedida imotivada sobre 13o. Salário e Bônus 

de Férias = [8% + 4%] de 11,11% = 12% de 11.11% = 1,33%;  

 

(x)       FGTS e indenização por despedida imotivada sobre Férias = [8% + 4%] 

de 8,33% = 12% de 8,33% = 0,99%. Somando um total de 66%.  

 

2.4 - Exemplos Práticos Do Custo De Um Trabalhador Regido Pela Lei 5.811/72 

 

No Sistema de Revezamento (8horas ou 12horas) com salário hipotetico de 

R$1.000,00: 

 



 
 

Adicional de Periculosidade (30%) R$300 

Adicional Noturno (8,7%) R$87 

Supressão do Intervalo (35,45%) R$354,50 

Subtotal:                          R$1.741,50 

Aplicação do Custo Geral (66%) R$1.149,39 

Subtotal 2: R$2.890,89  

Dif. de  Produtividade (4,76%)            R$137,60 

Total Geral R$3028,49   
 

 Com o exposto observa-se que o custo total de um empregado em regime de 

revezamento previsto na Lei 5.811/72 é de 200% de seu salário base 

aproximadamente. 

 

Comparado com o custo de um empregado celetista de 66%, o empregado 

regido pela lei 5.811/72 tem o custo aproximadamente 82% maior. 

 

Já no sistema de Sobreaviso com salário hipotético de R$1.000: 

 

Adicional de Periculosidade (30%) R$300 

Adicional de Sobreaviso (26%) R$260 

Subtotal:                          R$1.560 

Aplicação do Custo Geral (66%) R$1.029,60 

Subtotal 2: R$2589,60  

Dif. de  Produtividade (4,76%)             R$123,26 

Total Geral R$2.712,86  
 

Sendo assim, o custo total de um empregado em regime de sobreaviso 

previsto na Lei 5.811/72 é de 173% de seu salário base aproximadamente. 

 

 Comparado com o custo de um empregado celetista de 66%, o empregado 

regido pela lei 5.811/72 tem o custo aproximadamente 64% maior. 

 



 
 

Concluímos assim que o regime de sobreaviso tem um custo adicional menor 

do que o regime de turnos de revezamento uma vez cumpridos todos os requisitos 

da lei e assumindo que os trabalhadores sujeitos ao regime da Lei 5.811/72 

comumente não conseguem usufruir o intervalo para refeições. 

 

Desta análise, salta aos olhos não ser razoável que o sobreaviso da Lei 

5.811/72 resulte em custo inferior ao dos regimes de turnos de revezamento ali 

previstos. Nessa distorção da lei está possivelmente à origem para o número 

significativo de empregados que acabam qualificados como trabalhadores em 

regime de sobreaviso da Lei 5.811/72 quando na realidade não exercem atividades 

que autorizam a sua inclusão nesse regime.  

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando as conclusões expostas até aqui, passa-se a tratar de sugestões 

para inibir iniquidades veriricadas na aplicação da Lei 5.811/72, a serem 

implementadas através de um Projeto de Lei com o intutito de alterar a Lei 5.811/72. 

 

Tendo em vista o sistema de revezamento (8 horas ou 12 horas) ser menos 

penoso que o sistema de sobreaviso, o estimulo da lei deveria ser invertido para que 

o sistema mais utilizado viesse a ser o de revezamento. Assim sendo, não faz 

sentido que o sistema de revezamento resulte para o empregador em um custo 

superior por hora do que o sistema de sobreaviso. 

 

Para que está ideia se torne uma realidade, não é viável sugerir um aumento no 

custo do sobreaviso, pois assim o custo da mão-de-obra na operação petrolífera já 

elevado poderia restar inviável. Portanto, dever-se-ia reduzir o custo do sistema de 

revezamento e entende-se que a melhor forma de atingir esse objetivo considerando 

os elementos previstos na Lei 5.811/72 seria através do afastamento da aplicação 

dos adicionais noturno e de supressão do intervalo para refeições, criando no lugar 

destes um adicional de revezamento, nos moldes do adicional de sobreaviso. 

 



 
 

Assim, sugere-se a alteração dos artigos 3º e 4º da Lei 5.811/72 para que 

passem a vigorar com a seguinte redação: 

 

Art. 3º  Durante o período em que o empregado permanecer no regime de 

revezamento em turno de 8 (oito) horas, ser-lhe-ão assegurados os seguintes 

direitos:  

 

I - Pagamento do adicional de trabalho noturno na forma do art. 73 da Consolidação 

das Leis do Trabalho;  

 

II - Pagamento em dobro da hora de repouso e alimentação suprimida nos termos do 

§ 2º do art. 2º;  

 

I - Remuneração adicional correspondente a 20% (vinte por cento) do respectivo 

salário-básico, para compensar a eventualidade de trabalho noturno ou a variação 

de horário para repouso e alimentação. 

 

III II - Alimentação gratuita, no posto de trabalho, durante o turno em que estiver em 

serviço;  

 

IV III - Transporte gratuito para o local de trabalho;  

 

V IV - Direito a um repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada 3 

(três) turnos trabalhados.  

 

Parágrafo único. Para os empregados que já venham percebendo habitualmente da 

empresa pagamento à conta de horas de repouso e alimentação ou de trabalho 

noturno, os respectivos valores serão compensados nos direitos a que se referem os 

itens I e II deste artigo.  

 

Art. 4º  Ao empregado que trabalhe no regime de revezamento em turno de 12 

(doze) horas, ficam assegurados, além dos já previstos nos itens I, II e III e IV do art. 

3º, os seguintes direitos:  

 



 
 

I - Alojamento coletivo gratuito e adequado ao seu descanso e higiene;  

 

II - Repouso de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para cada turno trabalhado.  

 

Ter-se-ia, assim, com um salário hipotético de R$ 1.000,00 no sistema de 

Revezamento, o seguinte custo total:  

 

Adicional de Periculosidade (30%) R$300 

Adicional de Revezamento (20%) R$200 

Subtotal:                          R$1.500 

Aplicação do Custo Geral (66%) R$990 

Subtotal 2: R$2.490  

Dif. de  Produtividade (4,76%)             R$118,52 

Total Geral R$2.608,52  
 

Inferior ao custo do sistema de sobreaviso, que é mais penoso para o empregado 

e que partindo-se de uma remuneração de R$1.000,00 resulta em um custo total de 

R$ 2.712,86. 

 

Outro ponto a ser considerado e implementado, mas nesse caso através de uma 

Norma Regulamentadora, seria um meio eficaz e efetivo de fiscalização, para que os 

sistemas de revezamento e sobreaviso não sejam confundidos e incorretamente 

trocados e para dar maior justiça ao sistema e segurança ao trabalhador, onde 

devem ser incluídas as incumbências das autoridades competentes, bem como a 

fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho e estas 

autoridades devem ser especificadas. E em caso de verificação de infração, caberão 

multas assim como as previstas pela CLT. 
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1. ÁREA DE ESPECIALIZAÇÃO FGV 
 
 
 Advocacia Empresarial 

 
 

2. ÁREA DE PESQUISA 

 
 

 6.01.03.03-5 (Direito do Trabalho) 

 
 
3. TEMA GERAL 

 
 

Lei 5.811/72 – Uma Análise das suas Injustiças e Ineficiências e dos Ajustes 

Possíveis. 

 
 
4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 
 
 O trabalho tem por objetivo investigar a forma que os TRTs dos Estados 

produtores de petróleo vem interpretando a lei, para com isso chegarmos a uma 

análise crítica do judiciário trabalhista.  

 

Observando ainda os dois paradigmas trazidos pela lei, que são os 

trabalhadores embarcados em regime integral e os trabalhadores do sistema mistos. 

 

Será abordado ainda uma forma de aperfeiçoamento quanto aos pontos 

omissos e contraditórios da lei, com o intuito de discutir o que precisa ser mudado 

para termos um regime especial de trabalho justo. 

  

 

 



 
 

5. JUSTIFICATIVA 

 
 

Por se tratar de uma legislação que foi criada para regular as práticas da 

Petrobrás em Exploração e Produção, em um momento que está obtinha o 

monopólio desta atividade, hoje se encontra inapropriada tendo em vista as 

necessidades atuais das novas empresas que passaram a atuar nessa área.   

 

Com isso, estamos diante de uma prática de trabalho ainda não consolidada, 

com muitas dúvidas quanto à aplicação de referida legislação, tendo em vista ser 

omissa em vários casos. 

 

O tema em tela possui extrema importância para vida dos trabalhadores que 

se encontram inclusos no sistema especial de trabalho, para seus empregadores e 

para coletividade como um todo, pois sem esse trabalhadores não conseguiríamos 

chegar a uma possível auto-suficiência energética como estamos começando a viver 

no Brasil. 

 

Em razão disso, pretendemos com o presente trabalho traçar novas diretrizes 

para melhor adequação da Lei a realidade dos trabalhadores embarcados para que 

seja garantida a efetividade de seus direitos.  

  

6. PROBLEMA E HIPÓTESE 

 

 A problemática a ser explorada neste trabalho será: O judiciário trabalhista 

brasileiro vem observando a Lei 5.811 de forma eficaz/justa? 

 

 Ao observarmos a pergunta e a falta de discussão jurídica perante uma lei 

meramente operacional, temos uma resposta negativa onde objetivamos aqui 

identificar e discutir o que precisa ser mudado para aperfeiçoá-la.  

 
 
 
 
 



 
 

7. OBJETIVOS 

 
 
7.1. Objetivo geral 

 
 
 Demonstrar que após estar em vigor por mais de trinta anos, a Lei 5.811 

coleciona acertos e alguns equívocos que merecem ser identificados, estudados e 

corrigidos com o objetivo de melhor atender aos interesses do empregado e do 

empregador.  

 
 
7.2. Objetivos específicos 

 
 
7.2.1. Conhecimento 

 
 
 Definir os pontos da lei que geram situações de injustiça, custo excessivo ou 

dificuldades operacionais que não se explicam e que podem, podem ser 

aperfeiçoados, coletar e analisar julgados de tribunais regionais trabalhistas dos 

estados produtores de petróleo (Rio de Janeiro, Bahia, Rio Grande do Norte etc.), 

identificar quais os principais problemas da lei e sua aplicação  e discutir o que 

precisa ser mudado e como pode ser mudado. 

 
 
7.2.2. Compreensão 

 
 

Diferenciar a forma de abordagem da matéria contida na lei, na jurisprudência 

e na doutrina, e estabelecer os critérios que serão utilizados para sua utilização no 

desenvolvimento do  trabalho. 

 

 Observar como os conceitos operacionais e sem conter muitas questões 

jurídicas são utilizados, interpretados e transformados em decisões judiciais  pelos 

tribunais em casos concretos.  

 
 
 



 
 

 
7.2.3. Aplicação 

 
 
 Estruturar as pesquisas sobre o método de aplicação da lei nos Estados 

produtores e sobre como os tribunais desses estados têm solucionado os conflitos 

dela decorrentes. 

 
 

7.2.4. Análise 

 
 
 Diferenciar os conteúdos dos julgados coletados para apresentar uma analise 

critica de como o judiciário trabalhista tem se manifestado sobre os temas 

recorrentes, destacando os pontos que poderiam ser modificados na lei para torná-la 

mais justa e eficiente. 

 
 
7.2.5. Síntese 

 
 
 Sintetizar o entendimento majoritário quanto ao tema, e propor mudanças 

quanto aos pontos controversos. 

 
 
7.2.6. Avaliação 

 
 
 Avaliar a interpretação da lei por parte do judiciário trabalhista, bem como 

identificar pontos da lei que devem ser aperfeiçoados, discutindo o que precisa 

mudar. 

 
 
8. METODOLOGIA 

 
 
 Será utilizada doutrina trabalhista, tendo em vista que muito pouco se tem 

escrito sobre esse tema. Além disso, primordialmente será feito o uso de 

jurisprudência, dado que é a maior fonte de informação. 



 
 

 

 Observando também na prática de empresas multinacionais de petróleo como 

se da efetivamente a aplicação desta lei, tendo em vista testemunho de 

trabalhadores destes regimes. 

 

 A partir disso será feita uma análise quanto a forma com que vem se 

manifestando o judiciário trabalhista, e o que deveria ser observado com a 

interpretação da lei, identificando e discutindo o que precisa ser mudado. 

 
 
9. CRONOGRAMA 

 
 

 Ano: 2009 – 2010  Set Out  Nov  Dez Jan Fev Mar Abr  Mai Jun  

Escolha do orientador X                   

Encontros com o orientador X X X       X  X  X  X 

Levantamento e revisão da 

bibliografia 
 X X               

Elaboração do projeto de 

pesquisa  
    X  X               

Elaboração dos instrumentos 

de pesquisa 
  X                 

Coleta de dados   X X X X         

Análise e discussão dos dados       X X X         

Elaboração do primeiro 

capítulo (para entrega)  
     X X             



 
 

Redação final               X     

Defesa do Trabalho de Curso                   X 

 
 
10. PLANO DE EXPOSIÇÃO 

 
 
INTRODUÇÃO 

 

1. Conceito de Trabalhador 

 

2. Diferenciação entre o trabalhador Embarcado para o Misto 

 

3. A Lei 5811 – E os interesses dos empregados e empregadores 

 

3.1. Suas dificuldades 

 

3.2. Suas inconveniências 

 

4. Estudo de jurisprudência 

 

4.1. TRTs dos Estados produtores de petróleo 

 

5. Possíveis propostas de mudança 

 

CONCLUSÃO  
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