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� ÍNDICES SINDICAIS 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO QUE A FIESP COORDENA OU É PARTE 
INTEGRANTE - 2009 

Categoria 
Data 
Base 

Reajuste (%)  Salário Normativo  INPC 
AUMENTO 
REAL 

Mobiliário de 
Ribeirão Preto 

1/jan 8,00%  R$685,00  6,48% 1,43% 

Alimentação de 
Bragança 

1/fev 6,50%  R$609,40  6,43% 0,07% 

Extrativas de 
Metais 

1/fev 7,00%  R$601,00  6,43% 0,53% 

Telefonistas 1/mar 6,25%  R$843,62  6,25% 0,00% 

Relojoaria 31/mar 6,00%  R$580,00  5,92% 0,08% 

Movimentadores de 
Mercadorias 

1/mar Preponderante  R$625,00  - - 

CNTI 1/mai 6,00% R$ 565,40  5,83% 0,16% 

Condutores de 
Piracicaba 

1/mai Preponderante  Preponderante  - - 

Condutores Jundiaí 1/mai 5,83% Preponderante 5,83% 0,00% 

Engenheiros 1/mai 5,83% 
 R$2.790,00, 
equivalente a 

R$15,50h.  
5,83% 0,00% 

Entidades Sindicais 1/mai 6,50% 
 Não qual. R$642,40 

Qualif. R$875,60  
5,83% 0,63% 

Médicos 
Veterinários 

1/mai Preponderante R$ 2.790,00  - - 

Secretárias do 
Estado/Camp./ABC 

1/mai 6,00% R$ 1.119,00 
R$ 806,00 

5,83% 0,16%  

Técnicos de 
Segurança 

1/mai 5,83% R$2.015,20  5,83% - 

Pinturas 
Feticon/Sintracon e 
CUT 

1/mai 6,74% 
Auxiliares R$767,80 

Qualificados R$917,40 
5,83% 0,86% 

Mobiliário do 
Interior 

1/mai 6,74% R$ 695,00 5,83% 0,86% 

Mobiliário de Bauru 1/mai 6,74 R$ 700,00  5,83% 0,86 
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Engenheiros 
Químicos 

1/mai Preponderante 

 R$2.790,00, 
equivalente a 

R$15,50h. 
R$960,00  

- - 

Condutores de 
Osasco 

1/jul Preponderante 
 Condutores: R$670,00 

Ajudante: R$539,00  
- - 

Mobiliário de 
Itatiba 

1/jul 6,74% R$739,20 4,94% 1,72% 

Vendedores e 
Viajantes 

1/jul 4,94% 
 Admissão: R$667,00 
Efetivação: R$857,00  

4,94% 0,00 

Nutricionistas 1/jul 4,94% R$ 1.593,00  4,94% 0,00 

 
NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DOS DIVERSOS SEGM ENTOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS, 

SERVIÇOS E TRANSPORTE. 

Categoria Data Base Reajuste Observações 

Bebidas do interior 1/mar 7% 

Acima de R$2.400,00 valor fixo de R$168,00 
Salário Normativo R$ 780,00 
PLR: R$820,00 
Manutenção das cláusulas sociais 
Aumento real  0,71% (INPC6,25%).  

Construção Civil de 
Santos 1/mar 8,00% 

Salário Normativo:  
Profissionais: R$856,70 
Serventes: R$734,00 
Admitidos após 01/05/2009 - Admissão R$755,74, 
Efetivação R$956,70. 
Aumento real: 1,65%  

Doces e Conservas 
alimentícias. 1/mar 7,50% Aumento real: 1,18%  

Frentistas 1/mar 6,44% 

Salários normativos R$716,40 e R$1.020,50 
Vale Refeição R$7,75 
Vale transporte concedido sem desconto 
Aumento real 0,2% (INPC6,25%).  

Produtos de cimento de 
Solidariedade / 

Adamantina e região 
1/mar 7,50% 

Salário Normativo: 
Qualificados: R$860,00 (reajuste de 7,84%) 
Não Qualificados: R$713,00 (reajuste de 7,90%) 
Produtos de fibrocimento: 
Efetivação R$819,50 
Admissão R$760,96 
Aumento real 1,18%  
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Produtos de cimento 
São Paulo 1/mar 7,50% 

Salário Normativo: 
Qualificados: R$860,00 (reajuste de 7,84%) 
Não Qualificados: R$713,00 (reajuste de 7,90%) 
Ticket Refeição: R$9,00 (reajuste de 15%) 
Cesta básica: 25 quilos 
PLR: R$260,00 
Aumento real 1,18%  

Joalheria 31/mar 6,00% 
Salário Normativo: R$682,00 
PLR:: R$220,00 
Aumento real: 0,08% (INPC 5,92%)  

Bebidas da Grande São 
Paulo 1/abr 5,92% 

Para salários superiores à R$2.491,93 valor fixo de 
R$147,52 
Salário normativo: R$900,00 
PLR: R$800,00 

Carnes e derivados 1/abr 6,75% 

Salário normativo: 
- Até 50 emrpegados R$612,30 
- Acima de 50 empregados R$660,20 
Aumento real: 0,08%  

Cerâmica de louça... 
(interior) 1/abr 6,95% Aumento real: 0,97%  

Farmacêuticos 1/abr 6,00% 

Acima de R$4.800,00 valor fixo de R$284,16 
Salário Normativo: Até 100 empregados R$779,00, acima 
de 100 empregados R$801,00 
Jornada de Trabalho de 40h à partir de setembro/2009 
PLR de R$800,00 para empresas com até R$100,00 e de 
R$930,00 para empresas com mais de 100 empregados 
Abono de R$500,00 a ser pago em agosto/2009 
Manutenção das cláusulas sociais 
Aumento real 0,08% (INPC5,92%).  

Alimentação Animal de 
Araçatuba e Região 1/mai 7,00% 

Para salários superiores à R$3.745,00 - reajuste de 
R$262,15 
Aumento real:  1,11% 

Azeite e Óleos em São 
Paulo 1/mai 7,00% 

Para salários superiores à R$5.000,00, reajuste fixo de 
R$350,00; 
Salário normativo: R$841,16. 
Aumento real: 1,10%  

Construção Civil 1/mai 6,74% 

Para salários superiores à R$2.500,00 até R$5.000,00 
reajuste de 5,50%, para salários superiores à R$5.000,00 
reajsute de 3% 
Salário normativo: não qualificados R$767,80, 
qualificados R$917,40. 
Aumento real: 0,86%  

Frio 1/mai 7,00% 

Salário normativo: R$630,00, 
Cesta básica: equivalente à R$75,00 com 99% de 
subsídio, 
PLR: Multa de R$250,00 em duas parcela para quem não 
instituir o programa até julho de 2009. 
Aumento real: 1,10%  

Cacau e balas de São 
Paulo e região 1/jun 7,00% 

Para salários superiores à R$5.000,00, reajuste fixo de 
R$350,00; 
Salário normativo: R$677,38 até 40 emrpegados, e de 
R$786,69 para emrpesas com mais de 40 empregados; 
PLR: R$480,00 para empresas com até 100 empregados, 
acima de 100 empregados R$630,00, pagamento em 
março de 2010. 
Aumento real: 1,47%  
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� INDICADORES ECONÔMICOS 
 

• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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� ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
 
 
28/08/209 - Certidão de 
Débitos Salariais e de 
Infrações. 
 
Foi publicada no DOU de 27 de 
agosto de 2009, a Portaria SRT nº 
43/2009 que dispõe sobre as 
informações fornecidas pela 
Superintendência Regional do 
Trabalho e Emprego no Estado de 
São Paulo – SRTE/SP contidas no 
sistema informatizado do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
- MTE, estabelecendo as novas 
regras para a concessão da 
Certidão de Débitos Salariais, da 
Certidão de Infrações Trabalhistas 
e da Certidão de Infrações 
Trabalhistas à Legislação de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente.  
 
A portaria estabelece a 
obrigatoriedade de fornecimento 
de informações contidas no 
sistema informatizado do MTE, 
sendo que os requerimentos das 
certidões deverão ser formalizados 
perante a Superintendência 
Regional ou na Gerência Regional 
da circunscrição onde se situe o 
estabelecimento indicado no 
requerimento, as certidões terão 
validade por 180 dias e a retirada 
deverá ser feita na Seção de 
Multas e Recursos.  
 
A portaria entra em vigor na data 
da publicação, revogando a 
portaria DRT nº. 144, de 

18.07.2006 que disciplinava 
anteriormente o tema. 
 
28/08/2009 - Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) - NR 
nº 6. 
 
Foi publicada no DOU de 27 de 
agosto de 2009 a Portaria 
SIT/DSST nº.107/2009 que altera 
parte da Norma Regulamentadora 
(NR) nº. 6, que por sua vez, 
dispõe sobre Equipamento de 
Proteção Individual (EPI). 
 
A Portaria estabelece que cabe ao 
empregador registrar o 
fornecimento do EPI ao 
trabalhador, podendo fazê-lo em 
livros, fichas ou sistema 
eletrônico, e ainda, excluiu o 
capuz de segurança para proteção 
do crânio em trabalhos onde haja 
risco de contato com partes 
giratórias ou móveis de máquinas, 
da lista de equipamento de 
proteção individual.  
 
A portaria entra em vigor na data 
da publicação. 
 
24/08/2009 - Sistema de 
Registro Eletrônico de Ponto 
 
Foi publicada no DOU de 25 de 
agosto de 2009, a Portaria MTE nº 
1.510 de 21 de agosto de 2009, 
que disciplina o Registro Eletrônico 
de Ponto - REP e a utilização do 
Sistema de Registro Eletrônico de 
Ponto – SREP. 
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O SREP trata-se do conjunto de 
equipamentos e programas 
informatizados destinado à 
anotação por meio eletrônico da 
entrada e saída dos trabalhadores 
das empresas, enquanto o REP é o 
equipamento de automação 
utilizado exclusivamente para o 
registro de jornada de trabalho e 
com capacidade para emitir 
documentos fiscais e realizar 
controles de natureza fiscal, 
referentes à entrada e à saída de 
empregados nos locais de 
trabalho.  
 
Dentre os diversos assuntos 
abordados pela portaria, 
destacamos: 
 
− A obrigatoriedade de uso do 

Registrador Eletrônico de Ponto 
(REP) no local da prestação de 
serviços quando da utilização 
do Sistema de Registro 
Eletrônico de Ponto;  

− Os requisitos do REP;  
− Os dados que deverão ser 

gravados na Memória de 
Trabalho do REP; 

− A obrigatoriedade de gravação 
de forma permanente de 
algumas operações; 

− A funcionalidade do REP; 
− Emissão de comprovante do 

Registro de Ponto do 
Trabalhador; 

− Disciplina o Programa de 
Tratamento de Registro de 
Ponto; 

− Obrigações impostas ao 
fabricante do REP, tais como o 
cadastro do fabricante junto ao 

Ministério do Trabalho e 
Emprego e registro do modelo;  

− Atestado Técnico e Termo de 
Responsabilidade;  

− Lavratura de auto de infração 
pelo Auditor-Fiscal do Trabalho 
e possibilidade de apreensão de 
documentos e equipamentos no 
caso de adulteração do controle 
de jornada;  

 
A Portaria entra em vigor na data 
da publicação, salvo quanto à 
utilização obrigatória do REP, que 
entrará em vigor após 12 (doze) 
meses contados da data da 
publicação, qual seja, 25/08/2009. 

 
24/08/2009 - Cursos de 
aprendizagem 

 
Foi publicado no DOU de 24 de 
agosto de 2009 a Portaria nº 1535 
de 21 de agosto de 2009 do 
Trabalho do Ministério do Trabalho 
e Emprego que disciplina os 
procedimentos de validação dos 
cursos de aprendizagem 
cadastrados no Cadastro Nacional 
de Aprendizagem e cria o Comitê 
Permanente da Aprendizagem 
Profissional no âmbito do 
Ministério do Trabalho e Emprego 
– MTE, organizando seu 
funcionamento. 
 
Dentre as previsões destacamos: 
 
- Cabe à Secretaria de Políticas 
Públicas de Emprego – SPPE 
analisar e avaliar os cursos 
cadastrados, suspender os cursos 
cujas entidades não tenham 
atendido as recomendações, e os 
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cursos que as informações 
cadastrais não correspondam com 
a realidade.  
 
- O Comitê Permanente da 
Aprendizagem Profissional é uma 
instancia criada para subsidiar e 

articular as ações das Secretarias 
responsáveis pela Aprendizagem 
Profissional no âmbito do MTE. 
 
A Portaria entra em vigor na data 
da publicação. 

 
 

� JURISPRUDÊNCIA
 
 

03/09/2009 - Estabilidade 
continua com fim da vigência 
de convenção coletiva 

Trabalhadora vítima de doença 
profissional e com estabilidade no 
emprego garantida por convença 
coletiva conseguiu manter esse 
direito após o fim da vigência da 
norma que o beneficiou. Com essa 
decisão, em julgamento da 
Segunda Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST), ex-
emprega da Lorenzetti S.A – 
Indústrias Brasileiras 
Eletrometalúrgicas, demitida após 
fim de validade de convenção, 
conseguiu reintegração. 

Admitida em 2003 na Lorenzetti, 
ela contraiu doença que reduziu 
sua capacidade profissional sob a 
vigência da convenção coletiva de 
novembro de 1998, que garantia a 
estabilidade de emprego nesses 
casos. No entanto, ela foi demitida 
em 2000, quando estava em vigor 
uma nova convenção, na qual não 
mais havia a garantia pretendida. 

No julgamento do processo, cujo 
relator foi o ministro José 

Simpliciano Fernandes, a Segunda 
Turma reformou decisão do 
Tribunal Regional do Trabalho da 
2ª Região (SP). O TRT entendeu 
que a estabilidade era provisória e 
teria validade apenas até a 
vigência de nova convenção 
coletiva. No entanto, a Orientação 
Jurisprudencial nº 41 do TST 
garante que, “preenchidos todos 
os pressupostos para a aquisição 
de estabilidade decorrente de 
acidente ou doença profissional, 
ainda durante a vigência do 
instrumento normativo, goza o 
empregado de estabilidade mesmo 
após o término da vigência deste”. 
(A-RR-1382/2002-069-02-00.9). 

Fonte: notícias TST 03/09/2009  

02/09/2009 - Sindicato é o 
único responsável por 
pagamento de créditos a 
avulso  

A Sétima Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho rejeitou 
agravo de instrumento contra 
decisão que isentou a Bunge 
Alimentos de responsabilidade 
subsidiária por créditos 
trabalhistas devidos a um 
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arrumador de cargas, contratado 
por meio do Sindicato dos 
Arrumadores Portuários Avulsos 
em Capatazia e no Comércio 
Armazenador no Estado de 
Pernambuco. A Justiça do Trabalho 
da 6ª Região (PE) julgou o 
sindicato como o único 
responsável pelo pagamento das 
verbas trabalhistas devidas, com 
base no artigo 7º da Constituição 
Federal, que garante aos 
trabalhadores avulsos os mesmos 
direitos do empregado com 
vínculo. 

O trabalhador defendia que, 
mesmo com a licitude da 
terceirização e da contratação de 
trabalhadores avulsos por 
intermediação do sindicato, a 
empresa tomadora de serviços 
seria responsável subsidiária 
quanto a créditos trabalhistas 
eventualmente não pagos. 
Segundo o arrumador, ele prestou 
serviços exclusivamente para a 
Bunge, de abril de 2000 a março 
de 2005, sem receber férias, 
abono de um terço, décimo 
terceiro salário e horas extras, 
nem teve FGTS depositado, 
direitos que buscou através de sua 
reclamação. A sentença de 
primeiro grau deferiu os pedidos e 
condenou a Bunge solidariamente. 

Ao julgar recurso ordinário, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
6ª Região (PE) ressaltou que o 
arrumador de cargas não 
pretendia reconhecimento de 
vínculo empregatício e, sim, 
pagamento de verbas trabalhistas. 

O Regional manteve a sentença no 
que se refere à entidade sindical, 
obrigada ao pagamento dos 
direitos trabalhistas devidos, mas 
modificou-a quanto à Bunge, 
eximindo-a da responsabilidade 
solidária e excluindo-a da ação. 

No agravo de instrumento, 
trabalhador ainda pretendia que o 
TST aceitasse examinar seu 
recurso para responsabilizar a 
empresa, mas o relator, ministro 
Pedro Paulo Manus, verificou não 
haver a violação constitucional 
alegada pelo arrumador, pois “foi 
garantido à parte o devido 
processo legal, assim como 
respeitado seu direito à ampla 
defesa”, nem divergência 
jurisprudencial que permitisse a 
análise do recurso de revista. ( 
AIRR 789/2006-022-06-40.1). 

Fonte: notícias TST 02/09/2009 

01/09/2009 - Trabalhadora 
acidentada em período de 
experiência consegue 
estabilidade 

A Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho garantiu o 
direito à estabilidade no emprego 
a uma trabalhadora vítima de 
acidente de trabalho ocorrido 
durante o seu contrato de 
experiência com a Sociedade 
Beneficente São Camilo – Hospital 
e Maternidade Vital Brazil. “A 
manutenção do vínculo do 
trabalhador acidentado – 
contratado por prazo 
indeterminado, por prazo certo ou 
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experiência – é o mínimo que o 
Direito do Trabalho pode exigir do 
empregador”, afirmou a ministra 
Rosa Maria Weber, relatora do 
processo. 

No caso, a empregada teve dois 
dedos amputados quando operava 
a máquina de cortar verdura, com 
menos de dois meses de trabalho. 
Alegando que o contrato ainda era 
de experiência, a empresa 
demitiu-a sem lhe dar os 
benefícios da legislação, que 
determina “a garantia de 
emprego, pelo prazo mínimo de 12 
meses, após a cessão do auxílio 
doença acidentário” do INSS (Lei 
nº 8213/91). 

O Tribunal Regional do Trabalho 
do Trabalho da 3ª Região (MG), 
em julgamento anterior, havia 
mantido decisão da 3ª Vara do 
Trabalho de Coronel Fabriciano 
(MG) favorável à empresa. Para o 
TRT, a estabilidade provisória 
assegurada ao acidentado não é 
compatível com o contrato de 
experiência, com tempo 
determinado e “legitimamente 
celebrado” entre as partes. 
“Extinguindo-se o contrato no 
termo ajustado, cessam-se os 
direitos e obrigações recíprocas”. 

Ao reformar a decisão do TRT, a 
Terceira Turma do TST ressaltou 
que a lei que garante essa 
estabilidade não faz distinção 
entre tipos de contratos de 
trabalho. A relatora assinalou que, 
no contrato de experiência, existe 
“a legitima expectativa” quanto a 

sua transformação em contrato 
por tempo indeterminado, 
“expectativa essa que se vê 
usualmente frustrada na hipótese 
de acidente de trabalho”. ( RR 
704/2007-089-03-00.6)  

Fonte: Notícias TST 01/09/2009 

01/09/2009 - Vale-transporte 
em dinheiro não tem natureza 
salarial 

A Sexta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho acolheu 
recurso da prestadora de serviços 
de atendimento telefônico Atento 
Brasil S.A. e reformou decisão que 
mantinha a aplicação de multas 
administrativas da Delegacia 
Regional do Trabalho de São Paulo 
à empresa, pelo não recolhimento 
de FGTS e 13º salário sobre 
parcela de vale-transporte 
concedido em dinheiro aos 
empregados. 

Em janeiro de 2005, a Atento foi 
autuada por ter concedido a seus 
empregados o vale-transporte em 
dinheiro e desconsiderá-lo como 
parcela integrante da remuneração 
para fins de recolhimentos do 
FGTS e do pagamento de 13º 
salário. Tais multas acarretariam 
inscrição da empresa na dívida 
ativa da União, impedindo a 
renovação da Certidão Negativa de 
Debito e do Certificado de 
Regularidade do FGTS, dificultando 
suas atividades operacionais. 
Contra isso, a empresa ingressou 
com mandado de segurança, com 
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pedido liminar, para que as multas 
fossem desconstituídas. 

O relator do recurso no TST, 
ministro Maurício Godinho 
Delgado, destacou em seu voto 
que a controvérsia instaurada 
refere-se à transmutação da 
natureza jurídica da parcela – de 
indenizatória (como sustentado 
pela empresa) para salarial – 
quando o beneficio é concedido 
aos empregados em forma 
pecuniária. Ele considerou que a 
imposição de multas afrontou 
direito líquido e certo da empresa, 
uma vez que existe norma legal 
que trata da natureza 
indenizatória do vale-transporte e 
da não-constituição da verba como 
base de incidência da contribuição 
previdenciária. As alíneas “a” e “b” 
do artigo 2º da Lei nº 7.418/1985 
estabelecem que o vale-transporte 
não possui natureza salarial, não 
se incorpora à remuneração para 
quaisquer efeitos e tampouco 
constitui base de incidência de 
contribuição previdenciária ou de 
Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço. "No caso específico, 
ainda, o pagamento em pecúnia 
estava previsto em regular 
negociação coletiva", acrescentou 
o relator. 

O Tribunal Regional da 2ª Região 
(SP) e a 66ª Vara do Trabalho de 
São Paulo negaram o pedido da 
empresa por falta de requisitos 
legais para a concessão da liminar. 
O Regional destacou em acórdão 
que a Lei nº 7.418/1985, em seu 
artigo 4°, é contrária à natureza 

do pedido da empresa, e que a 
legislação buscava impedir desvios 
à contribuição previdenciária. Para 
o Regional, aplica-se ao caso o 
artigo 214, parágrafo 10°, do 
Decreto nº 3.048/1999, segundo o 
qual as parcelas “pagas ou 
creditadas em desacordo com a 
legislação pertinente” passam a 
integrar o salário-contribuição.  

Contudo, na decisão da Sexta 
Turma, o relator mostrou 
jurisprudência do TST no sentido 
de que a concessão do benefício 
em dinheiro não altera a natureza 
jurídica do vale-transporte. A 
Turma seguiu, por unanimidade, o 
voto apresentado pelo relator e 
decretou a insubsistência dos 
autos de infração, com o 
consequente cancelamento das 
multas administrativas impostas à 
Atento Brasil S.A ( RR-2462/2005-
066-02-00.5). 

Fonte: Notícias TST 01/09/2009 

Contribuição Assistencial. 
Prescrição 
 
A exigibilidade da contribuição 
assistencial está diretamente 
vinculada com a relação de 
emprego, vez que descontada do 
salário dos empregados, o que 
atrai a aplicação do prazo 
prescricional previsto no inciso 
XXIX, do artigo 7º, da Constituição 
Federal. Não filiados - Não se há 
de conceber que aqueles que, 
exercendo seu direito 
constitucional de não se filiar à 
entidade sindical (CF, art. 8º, 
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"caput" e inciso V), registrando ou 
não a sua oposição, possam, num 
segundo momento, ser atingidos 
por deliberação, ainda que 
legítima, de Assembléia Geral que 
não os representa. Aplicabilidade 
do Precedente Normativo nº 119. 
De se observar, que os poderes 
confiados pela norma 
constitucional às entidades 
sindicais, na cobrança de 
contribuições para custeio da 
máquina, têm sua limitação legal, 
diferentemente do que pretende o 
sindicato-autor. (TRT/SP - 
02191200801602004 - RO - Ac. 
11ªT 20090520623 - Rel. MARIA 
APARECIDA DUENHAS - DOE 
28/07/2009 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
49/2009 
 

Contribuição Sindical. Empresa 
sem Empregados. 
Impossibilidade. 
 
Nos termos do artigo 580, inciso II 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, a contribuição sindical é 
devida pelos "empregadores, 
numa importância proporcional ao 
capital social da firma ou empresa, 
registrado nas respectivas Juntas 
Comerciais ou órgãos 
equivalentes, mediante a aplicação 
de alíquotas, conforme a seguinte 
tabela progressiva". O conceito de 
empregador e dado pelo artigo 2º 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho,o qual assim considera 
quem, "assumindo os riscos da 
atividade econômica, admite, 
assalaria e dirige a prestação 

pessoal de serviço". Portanto, ao 
não possuir a reclamada 
empregados, não pode ser 
considerada empregadora, fato 
indispensável, segundo o artigo 
580, inciso II da Consolidação das 
Leis do Trabalho ao dever de 
pagar contribuição sindical. 
(TRT/SP - 02049200704402005 - 
RO - Ac. 12ªT 20090531757 - Rel. 
Vania Paranhos - DOE 
24/07/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
48/2009 

  
Contribuição Confederativa. 
  
Reembolso devido. Não pode ter 
descontado de seu salário 
contribuições para o sistema 
confederativo sem ter manifestado 
tal desejo, ainda mais quando não 
filiado ao sindicato. Tais retenções 
carecem de amparo legal e os 
valores devem ser devolvidos ao 
obreiro. (TRT/SP - 
01817200744402006 - RO - Ac. 
3ªT 20090505861 - Rel. Silvia 
Regina Pondé Galvão Devonald - 
DOE 28/07/2009. 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
48/2009 

 
Banco de Horas. Compensação 
Mediante Acordo ou Convenção 
Coletiva do Trabalho. 
Formalidade essencial.  
 
A legislação prevê a possibilidade 
de compensação de jornadas além 
do módulo semanal, através do 
denominado "banco de horas". 
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Além da formalização através de 
acordo ou convenção coletiva de 
trabalho (art. 59, parágrafo 2º da 
CLT), é imprescindível a prova 
documental inequívoca sobre o 
cumprimento dos pressupostos 
negociais, bem como o controle do 
sobretempo destinado ao banco de 
horas e a correspondente 
compensação com folgas ou 
quitação daquelas excedentes. A 
ausência de evidências sobre a 
correção do procedimento 
configura irregularidade, 
ensejando o pagamento das 
sobrejornadas como horas extras. 
(TRT/SP - 01608200748202009 - 
RO - Ac. 4ªT 20090465223 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 
07/07/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
47/2009 

 
Convenção ou acordo coletivo - 
RECURSO ORDINÁRIO. RITO 
SUMARIÍSSIMO. DIFERENÇAS 
SALARIAIS. CONVENÇÃO 
COLETIVA DE TRABALHO. As 
convenções coletivas de trabalho 
firmadas entre os sindicatos dos 
trabalhadores e da categoria 
econômica por serem mais 
específicas devem prevalecer 
sobre aquelas firmadas com a 
Federação. Recurso, parcialmente, 
provido. (TRT/SP - 
02406200805202000 - RS - Ac. 
3ªT 20090510393 - Rel. Maria 
Doralice Novaes - DOE 
07/07/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
46/2009 

 
 
31/08/2009 - TST reafirma 
direito a licença de 120 dias 
para mãe adotante  

A Sexta turma do Tribunal 
Superior do Trabalho (TST) 
reafirmou, em julgamento de 
recurso da Brasil Telecom S.A., o 
posicionamento da Seção 
Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do Tribunal, 
sobre a concessão de licença-
maternidade de 120 dias para a 
mãe adotante. A Turma negou 
provimento a recurso da empresa 
contra decisão que concedeu a 
licença a uma ex-empregada, com 
fundamento no artigo 227 da 
Constituição Federal, que define os 
direitos fundamentais de proteção 
à criança e ao adolescente e a 
igualdade entre os filhos biológicos 
e adotivos.  

O relator do processo, ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, lembrou 
que a SDI-1 já se posicionou no 
sentido de reconhecer o papel 
social da mãe adotiva. “A criança 
adotada necessita dos mesmos 
cuidados especiais em seus 
primeiros meses de vida, razão 
pela qual se deve estender à mãe 
adotante o benefício da licença 
maternidade”, observou.  

A trabalhadora adotou uma 
criança em 1986 e, logo após a 
adoção ser concedida, ingressou 
junto à empresa com pedido de 
licença maternidade. O pedido foi 
rejeitado, sob a alegação de 
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previsão, no manual interno da 
empresa, de prazos distintos de 
afastamento para os casos de 
adoção, e foram concedidos 
apenas 60 dias de licença. Ela 
ajuizou então ação trabalhista em 
que pediu indenização dos 60 dias 
restantes, não usufruídos. O 
Tribunal Regional do Trabalho da 
9ª Região (PR) acolheu o pedido e 
condenou a empresa ao 
pagamento da indenização pela 
diferença de tempo não usufruída. 
A Brasil Telecom recorreu então ao 
TST, insistindo na tese de que 
havia norma interna que vedava a 
igualdade na concessão do 
benefício.  

O relator, citou precedentes do 
TST e manteve o entendimento 
adotado de que a norma 
constitucional que garante 
igualdade entre filhos por adoção 
e filhos biológicos não depende de 
complementação normativa. O 
ministro endossou a 
fundamentação do TRT/PR, 
segundo o qual, “se não há 
distinção expressa na norma 
constitucional instituidora do 
benefício, não cabe ao particular 
fazê-lo e, mais grave, pretender a 
prevalência de suas próprias 
normas, a despeito de todo o 
sistema que, como se sabe, optou 
pelo resguardo do interesse 
social”. (RR 7060/1999-661-09-
00.7). 

Fonte: Notícias TST 31/08/2009 

28/08/2009 - Ausência de 
perícia não impede pagamento 
de insalubridade 

“A realização de perícia é 
obrigatória para a verificação de 
insalubridade. Quando não for 
possível sua realização, como em 
caso de fechamento da empresa, 
poderá o julgador utilizar-se de 
outros meios de prova”. É o que 
estabelece a jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho 
(Orientação Jurisprudencial nº 278 
da SDI-1), e, com base nela, a 
Oitava Turma do Tribunal rejeitou 
o recurso da Pharmacia Brasil 
Ltda. contra condenação ao 
pagamento do adicional de 
insalubridade no grau médio a 
duas ex-empregadas aposentadas. 
 
As empregadas ajuizaram ação na 
Justiça do Trabalho visando ao 
recebimento do adicional, por 
terem trabalhado em locais com 
exposição a ruídos acima de 85 
decibéis e terem tido contato com 
alguns agentes químicos. A 
sentença de primeiro grau 
indeferiu os pedidos, mas o 
Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região (RJ), ao julgar recurso 
ordinário, entendeu necessária a 
realização de perícia. O artigo 195 
da CLT prevê que, nas ações 
trabalhistas com pedido de 
adicional de insalubridade, o juiz 
deverá designar perito 
especializado para averiguar tais 
condições, pois somente o perito, 
com conhecimento técnico, poderá 
atestar se a atividade 
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desenvolvida pelo empregado é 
perigosa ou não. 
 
Ao ajuizar a ação, as empregadas 
já estavam aposentadas, e o local 
em que trabalharam havia sido 
desativado. Elas solicitaram que se 
considerassem as demais provas 
reunidas no processo, como os 
laudos individuais, concedidos pela 
empresa para fins de 
aposentadoria especial. Com base 
no PPP – Perfil Profissiográfico 
Previdenciário, emitido pelo INSS, 
o Regional comprovou o trabalho 
em atividades insalubres (com 
excesso de ruído) durante toda a 
jornada e sem o uso de protetor 
auricular, e deferiu, assim, o 
adicional em grau médio, com 
reflexos nas demais verbas, 
calculado sobre o salário mínimo 
da região. 
 
Ao examinar recurso de revista da 
empresa, a relatora no TST, 
ministra Dora Maria da Costa, 
chegou à mesma conclusão. “O 
TRT considerou válida a perícia 
que alicerçou o laudo da 
aposentadoria especial, pois o 
local de trabalho já havia sido 
desativado”, afirmou. A ministra 
citou o Regional para explicar que, 
embora a finalidade do PPP 
somente tenha sido normatizada 
em 2003, os laudos individuais 
realizados pelas empresas para 
concessão de aposentadoria 
especial são realizados de forma 
individual, por profissionais 
qualificados e registrados junto ao 
Ministério do Trabalho, com o aval 
da empresa – que, ao assiná-los, 

assume as condições de trabalho 
ali descritas. RR 
2127/1999.204.01.00.3 
 
Fonte: Notícias TST 28/08/2009 

 
27/08/2009 - Enquadramento 
sindical deve observar a real 
atividade do empregador 

Se a reclamada, embora seja uma 
instituição de pesquisa, ensino e 
extensão, na realidade, teve o seu 
objetivo social desvirtuado, 
passando a atuar como verdadeira 
escola, deve se sujeitar ao 
enquadramento sindical como 
entidade de ensino. Esse foi o teor 
de decisão da 6ª Turma do TRT-
MG que, por maioria de votos, deu 
provimento ao recurso da 
reclamante e condenou uma 
fundação publica estadual ao 
pagamento das diferenças 
salariais, pela aplicação das 
normas coletivas da categoria dos 
professores. 
 
A tese da defesa é de que não se 
aplicariam ao caso os 
instrumentos normativos firmados 
entre o Sindicato dos Professores 
do Estado de Minas Gerais e o 
Sindicato dos Estabelecimentos de 
Ensino de Minas Gerais e das 
Escolas Particulares de Minas 
Gerais, porque a fundação atua, 
de forma preponderante, no apoio 
ao desenvolvimento da pesquisa, 
nas atividades de ensino e 
extensão, além de gerenciar as 
ações necessárias ao bom 
desempenho dos hospitais 
universitários, cooperando, ainda, 
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com outras instituições da 
sociedade. 
 
O desembargador Emerson José 
Alves Lage, redator do recurso, 
ponderou que, apesar de o 
enquadramento sindical não levar 
em conta a vontade das partes, 
mas, sim, a atividade principal do 
empregador, a hipótese do 
processo é específica. Isso porque 
a fundação reclamada foi utilizada 
pelo Governo Federal para a 
implantação do projeto Projovem, 
que tem como um dos objetivos a 
elevação da escolaridade de 
jovens entre 18 e 24 anos, com a 
conclusão do ensino fundamental. 
Para isso, foram contratados 
profissionais, com formação 
superior, para ministrarem aulas 
da educação básica, como no caso 
da reclamante. 
 
No entender do redator, o objetivo 
social da reclamada foi alterado 
quando o Governo, de forma 
equivocada, se valeu da instituição 
para promover a formação escolar 
dos jovens beneficiados pelo 
programa. Para ele, a situação é 
semelhante a dos supletivos e, 
nesses cursos, os professores 
contam com a proteção do Sinpro. 
“Não vejo porque esses 
profissionais do ensino devam 
receber tratamento jurídico díspar 
dos demais profissionais dessa 
categoria. A reclamada serviu-se 
de suas forças de trabalho como 
um autêntico estabelecimento de 
ensino. É certo que com uma 
especificidade relativamente ao 
processo pedagógico e formativo, 

mas, em tudo e por tudo, como 
uma escola, uma entidade de 
formação escolar, uma instituição 
de formação e conclusão do ensino 
básico” - frisou, concluindo que a 
reclamante tem direito às 
diferenças salariais pedidas com 
base nas normas coletivas da 
categoria dos professores, ainda 
que a empregadora não tenha 
participado da negociação coletiva. 
Processo nº 00290-2009-106-03-
00-8 
Fonte: Notícias - 27/8/2009 editora magister 
(TRT 3) 

MPT quer o fim da taxa 
negocial no estado de São 
Paulo  

Cinquenta entidades sindicais do 
estado de São Paulo foram 
acionadas na Justiça pelo 
Ministério Público do Trabalho em 
Araraquara por receberem 
contribuição patronal para custear 
a sua participação em acordos e 
convenções coletivas. Segundo os 
procuradores responsáveis pela 
ação civil pública, a prática fere o 
princípio da liberdade sindical, 
previsto na Constituição Federal e 
na Convenção nº 98 da 
Organização Internacional do 
Trabalho (OIT), e prejudica a livre 
sustentação econômica dos 
sindicatos, levando ao risco de 
controle dos seus atos por parte 
dos empregadores. 

Os entes sindicais foram 
investigados pelo MPT após o 
recebimento de representações 
que versam sobre o pagamento da 
taxa negocial pelas empresas. 
Parte das denúncias foi remetida à 
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Procuradoria pela própria Justiça 
do Trabalho.  

"Durante a instrução do inquérito, 
restou evidenciado que a cobrança 
patronal revertida em favor de 
sindicato da categoria profissional, 
abrangendo os empregados da 
categoria, sindicalizados ou não, e 
sem direito de oposição, decorre 
de diversos instrumentos, como as 
convenções coletivas de trabalho 
firmadas, de um lado, 
conjuntamente pelos cinquenta 
requeridos e, de outro, por 
variadas entidades sindicais da 
categoria econômica, divididas em 
grupos", afirmam os procuradores 
do Trabalho signatários da ação.  

Em audiências promovidas pelo 
MPT, nenhuma das entidades 
sindicais se manifestou favorável à 
assinatura de termo de 
ajustamento de conduta (TAC), a 
fim de cessar as contribuições.  

Com base na doutrina 
jurisprudencial, decorrente de 
casos transitados na Justiça do 
Trabalho, bem como nos 
resultados das investigações da 
Procuradoria do Trabalho em 
Araraquara, os procuradores 
fundamentaram seu pedido e 
protocolaram a ação na Vara do 
Trabalho de Porto Ferreira.  

PEDIDOS - tendo em vista o fato 
de que "a continuidade da ação 
dos requeridos causa danos de 
impossível reparação ao arcabouço 
jurídico vigente e de difícil 
reparação integral aos diretamente 

prejudicados (os trabalhadores)", 
o MPT pede liminarmente, com 
antecipação dos efeitos de tutela, 
que os sindicatos sejam 
condenados, de imediato, sob 
pena de multa diária de R$ 50 mil, 
a não mais cobrar qualquer taxa 
suportada pelo empregador ou 
pelos trabalhadores – ressalvada 
apenas a contribuição sindical 
anual e mensalidade associativa e 
contribuições convencionais, essas 
últimas bancadas e concernentes 
apenas a sindicalizados, com 
direito a oposição. 

Como medida adicional de 
publicidade e garantia do 
cumprimento das obrigações, os 
sindicatos devem divulgar a 
decisão em seus sites, boletins 
impressos, imprensa local e 
comunicados pessoais.  

Fonte: Notícia MPT15  

20/08/2009 - INSS Muda 
Cálculo do Auxílio-Doença 
 
A nova regra vale apenas para 
benefícios concedidos a partir de 
hoje 20.08.2009 - 10:21:00. 
 
Da Redação (Brasília) - A partir de 
agora, o cálculo do auxílio-doença 
e da aposentadoria por invalidez 
para todos os segurados levará em 
conta a média dos 80% maiores 
salários de contribuição desde 
julho de 1994. Até então, quando 
o segurado tinha menos de 60% 
das contribuições exigidas como 
carência para a aposentadoria, o 
cálculo era feito pela média 
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aritmética simples de todos os 
salários de contribuição desde 
julho de 1994. A modificação 
consta do Decreto nº. 6939, que 
altera o Regulamento da 
Previdência Social (RPS), 
publicado nesta quarta-feira (19) 
no Diário Oficial da União.  A nova 
regra vale apenas para benefícios 
concedidos a partir de hoje. 
 
O decreto também altera a 
redação dos arts. 17 e 108 do 
RPS, que tratam do 
reconhecimento da qualidade de 
dependente dos filhos e irmãos 
menores e inválidos. O objetivo é 
deixar claro que filhos e irmãos 
maiores ou emancipados, caso se 
tornem inválidos, não podem ser 
novamente considerados como 
dependentes de seus pais ou 
irmãos. Essa regra já era aplicada 
pelo INSS. 
 
Também foi alterada a redação do 
art.  32  do RPS  sobre o  que 

deve  ser entendido   como  
período   contributivo.  Embora 
essa interpretação esteja 
especificada na lei e nas 
regulamentações posteriores e 
seja seguida pelo INSS, o objetivo 
é deixar claro para  os segurados  
que é  considerado como  período 
contributivo  a  totalidade  dos  
meses  em que  houve  ou  
deveria  ter  havido contribuição 
em  razão do exercício de  
atividade remunerada sujeita  a 
filiação obrigatória ao Regime  
Geral  de Previdência  Social. Essa 
regra vale para o segurado 
empregado, domestico ou 
trabalhador avulso. Para os 
demais segurados, são 
considerados somente os meses 
de efetiva contribuição ao INSS. 
 
Fonte: "www.previdencia.gov.br" em 
20.08.2009. 

 
 

 
 
 

� VOCÊ SABIA?? 
  
Que a nova súmula do STJ trata de imposto de renda sobre férias 
proporcionais? 
 
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aprovou um novo 
projeto de súmula de relatoria da ministra Eliana Calmon. A Súmula 386 
trata do imposto de renda sobre férias proporcionais e tem o seguinte 
enunciado: “São isentos de imposto de renda as indenizações de férias 
proporcionais e respectivo adicional”. A orientação isenta do tributo as 
férias e o um terço adicional recebidos por trabalhador que deixa o emprego 
ou atividade com o período não gozado. 
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A ministra Eliana Calmon tomou como referência o artigo 7º, inciso XVII, da 
Constituição Federal, que garante o pagamento nas férias mais o terço 
adicional, e o artigo 146 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
determinando a remuneração das férias proporcionais correspondentes 
quando trabalhador deixa o emprego. Também foram usados o artigo 43 do 
Código Tributário Nacional (CTN), com a definição do imposto de renda, e 
ainda a Lei n. 7.713 de 1988 e o Decreto n. 3.000 de 1999. 
 
Entre os precedentes do STJ usados no projeto, estão os recursos especiais 
(Resp) de número 885722, relatado pela própria ministra, e o 985233, do 
ministro Humberto Martins, ambos apontando que licenças-prêmios 
convertidas em pecúnia, férias não gozadas, férias proporcionais e 
respectivos adicionais não estão sujeitas à incidência do imposto de renda. 
A razão é que estas não têm origem em capital ou trabalho, mas sim têm 
caráter de indenização. Também seguem essa orientação outros 
precedentes utilizados como o Agravo Regimental no Resp 855873, relatado 
pelo ministro João Otávio de Noronha, e o Resp 896720, do ministro Castro 
Meira. 
 
Processos: Resp 885722, Resp 985233, Resp 855873 e Resp 896720 
 
Fonte: Editora Magister 28/08/2009 (STJ). 
 
 

� SEMINÁRIO 
 
No próximo dia 14 de setembro de 2009, das 13:00 às 16:30 horas, o 
Departamento Sindical da FIESP  - DESIN, realizará o Seminário “ FAP, 
NTEP e os recursos junto ao INSS”. 
 
Confira no site www.fiesp.org.br. 
 
 


