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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% 

Engenheiros 
Químicos 

1/mai Preponderante 

 R$2.790,00, 
equivalente a 

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

- - 

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  - - 

Mobiliário de 
Botucatu 

1/mai 6,74 R$ 700,00  5,83% 0,86 

Mobiliário do 
Interior 

1/mai 6,74% R$ 695,00 5,83% 0,86% 
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Pinturas 
Feticon/Sintracon e 
CUT 

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

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

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% - 

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% 

Técnicos de nível 
médio 

1/jul 4,94% R$950,00 4,94% 0,00% 

Contabilistas de 
Santos 

1/ago Preponderante R$1.200,00 - - 

Mobiliário de Mogi 
das Cruzes 

1/ago 4,44% 
Motoristas R$665,00 
Ajudantes: R$545,00 

4,44% 0,00% 

Bibliotecários 1/set 5,00% R$1.630,65 4,44% 0,54% 

Condutores de São 
Paulo 

1/set 4,44% 
Motoristas R$665,00 
Ajudantes: R$545,00 

4,44% 0,00% 
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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%  

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%).  
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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%  

Artefatos de couro 1/jul 6,00% 

Salário normativo:  
Empresas com até 10 empregados - Admissão: R$624,26 e 
Efetivação R$670,13 
Empresas com mais de 10 empregados - Admissão: 
R$651,02 e Efetivação R$670,13 
Aumento real: 1,01% 

Metalúrgico Grupo XIX/II 
(sinaees e sindimaq) - Cut 1/set 6,75% 

Para salários superiores à R$4.558,22, fixo de R$307,68; 
Salário normativo: 
Empresas com até 50 empregados R$767,00 
Empresas com 50 à 500 empregados R$813,64 
Empresas com mais de 500 empregados R$896,55 
Aumento real: 2,00% 
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� INDICADORES ECONÔMICOS 
 

• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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� JURISPRUDÊNCIA
 
 

Norma Coletiva (Em Geral) – 
Objeto 
  
EMENTAS: 1 - SOBREAVISO. 
NORMA COLETIVA. 
INTERPRETAÇÃO ESTRITA. 
Provado o preenchimento pelo 
empregado dos requisitos da 
norma coletiva (permanência à 
disposição do empregador após o 
expediente e fora do local de 
trabalho, mediante escala e 
convocação por meio de 
comunicação à distância), e sendo 
a convenção, fonte autônoma de 
direito, a interpretação de suas 
normas se faz de forma restritiva, 
devendo ser prestigiado o 
instrumento negocial em face do 
princípio da autonomia privada 
coletiva. Assim, se a cláusula da 
convenção não restringe o direito 
ao sobreaviso à permanência do 
empregado em casa, valendo-se 
de expressão mais ampla ("fora do 
local de trabalho"), resulta 
afastada a incidência do padrão 
interpretativo consubstanciado na 
Orientação Jurisprudencial nº49 da 
SDI-1, do C. TST, sendo devidas 
as diferenças salariais para os dias 
em que ocorreu a circunstância, 
com os respectivos reflexos. 2 - 
HORAS EXTRAS. DIVISOR. 
PROPORCIONALIDADE. JORNADA 
DE 40 HORAS SEMANAIS. 
DIVISOR 200. O divisor para 
cálculo da hora normal e extra do 
trabalhador guarda 
proporcionalidade com a carga 
horária contratada, expressa ou 

tacitamente. O divisor 220 está 
atrelado à jornada constitucional 
de 44 horas semanais (44:6 = 
7.33 x 30 = 220), nos termos do 
artigo 7º, XIII, da CF. In casu, a 
trabalhadora prestava apenas 40 
horas semanais, de sorte que o 
divisor, jurídica e 
matematicamente só poderia ser 
200 (40:6 =6.66 x 30=200). 
Diferenças devidas. (TRT/SP - 
01958200500902007 - RO - Ac. 
4ªT 20090769826 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 
25/09/2009) 

Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
62/2009 

 
Norma Coletiva (Em Geral)  
 
Cláusula fixada em convenção 
coletiva de trabalho que transfere 
ao empregador o custeio da 
negociação coletiva encetada pelo 
Sindicato Profissional fere o art. 
5º, inciso II e o art. 8º, inciso V, 
ambos da Constituição Federal; e, 
ainda, o art. 545 da CLT; a 
Súmula 666/STF e o Precedente 
Normativo nº 119/TST. (TRT/SP - 
03556200520102002 - RO - Ac. 
9ªT 20090757755 - Rel. Antero 
Arantes Martins - DOE 
02/10/2009). 

Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
63/2009 
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Sindicato ou Federação - 
Contribuição Legal  
 
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA. 
LIMITAÇÃO AOS FILIADOS À 
ENTIDADE SINDICAL. PRINCÍPIOS 
DA LIVRE ASSOCIAÇÃO E DA 
LIBERDADE SINDICAL. A 
contribuição confederativa e/ou 
assistencial, para custeio de 
confederação, é jungida somente 
aos filiados, já que o art. 8º da 
Constituição Federal, em seu 
inciso IV preconiza que ninguém 
será obrigado a filiar-se ou a 
manter-se filiado ao sindicato. Se 
não existe a obrigatoriedade de 
associação sindical, não poderia a 
reclamada descontar do 
empregado contribuição que é 
inteiramente alheia ao contrato de 
trabalho, visto que não se refere a 
nenhum dos sujeitos do pacto 
laboral (empregado e 
empregador) e tem por escopo 
captar recursos para o custeio das 
atividades sindicais. EMENTA: 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS. 
RECOLHIMENTO VINCULADO. 
NATUREZA TRIBUTÁRIA. A 
cobrança das contribuições 
sindicais deve obedecer ao 
regramento próprio previsto na 
CLT e tem natureza tributária. 
(TRT/SP - 00147200802802000 - 
RO - Ac. 4ªT 20090811377 - Rel. 
Paulo Augusto Camara - DOE 
02/10/2009 

Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
63/2009 

 

28/10/2009 - Perfil 
profissiográfico comprova 
insalubridade 

A Turma Nacional de 
Uniformização dos Juizados 
Especiais Federais (TNU) 
reconheceu, por unanimidade, que 
é suficiente a apresentação do 
Perfil Profissiográfico 
Previdenciário (PPP), ainda que 
desacompanhado de laudo técnico, 
para comprovar a exposição a 
agentes nocivos à saúde nos casos 
em que o trabalhador pretenda 
computar os anos trabalhados 
nessa condição como tempo de 
serviço especial. 

A decisão foi dada no julgamento 
de pedido de aposentadoria 
especial no qual, segundo o PPP 
juntado ao processo, o segurado 
trabalhou exposto ao agente 
agressivo “ruído”. A princípio, o 
caso demandaria a apresentação 
de laudo técnico, em virtude de 
ser indispensável aferir a 
intensidade do ruído, que somente 
pode ser feita com o aparato 
técnico adequado. Mas, em seu 
voto, o relator do processo na 
TNU, juiz federal Otávio Port, 
explica que levou em conta a 
Instrução Normativa 27/2008, do 
próprio Instituto Nacional de 
Seguro Social (INSS), que, em seu 
artigo 161, parágrafo 1º, dispensa 
a apresentação do laudo técnico 
quando apresentado o PPP, uma 
vez que o documento é emitido 
com base no próprio laudo técnico, 
cuja realização continua sendo 
obrigatória. 
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Para o relator, entendimento 
diverso penalizaria o segurado, 
que agiu com amparo na própria 
orientação interna editada pelo 
INSS. “Parece-me evidente que o 
intuito do administrador foi 
desburocratizar o processo de 
reconhecimento da atividade 
especial, tornando desnecessária a 
apresentação de dois documentos 
que atestam a mesma situação de 
fato: a sujeição do empregado aos 
agentes agressivos. Nessa linha de 
raciocínio, não é cabível exigir, na 
via judicial, mais do que o próprio 
administrador, sob pretexto de 
uma pretensa ilegalidade da 
Instrução Normativa, que, a meu 
ver, não extrapolou o ditame 
legal; apenas o aclarou e 
explicitou, dando a ele contornos 
mais precisos e em plena 
consonância com o princípio da 
eficiência que deve reger a 
Administração Pública”, avaliou o 
magistrado. 

Nesse sentido, a decisão da TNU 
restabeleceu os efeitos da 
sentença, determinando o 
reconhecimento dos períodos 
pleiteados como tempo especial, 
com base no fato de o PPP juntado 
aos autos atender aos requisitos 
formais e materiais constantes das 
normas vigentes, sendo, portanto, 
plenamente admissível como 
prova. O INSS foi condenado, 
ainda, a pagar os honorários 
advocatícios, fixados em 10% do 
valor da condenação, nos termos 
da Súmula 111 do STJ.Processo 
nº2006.51.63.00.0174-1 

Fonte: Editora magister (JF) 

28/10/2009 - Ministro 
suspende decisão que 
substituiu base de cálculo de 
adicional de insalubridade 

O ministro do Supremo Tribunal 
Federal (STF) Marco Aurélio 
suspendeu decisão da Justiça 
trabalhista em São Paulo, que 
havia determinado à Santa Casa 
de Misericórdia de Birigui o 
pagamento de adicional de 
insalubridade com base no salário 
pago ao empregado. O ministro 
entendeu que houve substituição 
da base de cálculo do adicional. 

Em sua decisão, o Tribunal 
Regional do Trabalho da 15ª 
Região (TRT-15) determinou o 
pagamento do adicional com base 
na remuneração do empregado 
“ante a impossibilidade de calcular 
a verba trabalhista pelo salário 
mínimo”, como determina a 
Súmula Vinculante nº 4, do 
próprio STF. 

No Supremo, por meio da 
Reclamação (RCL) 8567, a Santa 
Casa sustenta que ao substituir a 
base de incidência, a decisão do 
TRT-15 estaria em descompasso 
com o artigo 7º, XXIII, da 
Constituição Federal* e com o 
artigo 192 da Consolidação das 
Leis do Trabalho.** 

A decisão do ministro Marco 
Aurélio que suspendeu a eficácia 
da decisão do TRT-15, apenas 
quanto ao provimento referente ao 
adicional de insalubridade, vale 
até o julgamento final (mérito) da 
Reclamação. 
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*Constituição Federal - artigo 7º: 
São direitos dos trabalhadores 
urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua 
condição social 
XXIII - adicional de remuneração 
para as atividades penosas, 
insalubres ou perigosas, na forma 
da lei; 

**CLT, artigo 192: O exercício de 
trabalho em condições insalubres, 
acima dos limites de tolerância 
estabelecidos pelo Ministério do 
Trabalho, assegura a percepção de 
adicional respectivamente de 40% 
(quarenta por cento), 20% (vinte 
por cento) e 10% (dez por cento) 
do salário mínimo da região, 
segundo se classifiquem nos graus 
máximo, médio e mínimo. 

Fonte: Editora magister (STF) 

27/03/2009 - Sindicato mais 
específico se sobrepõe ao mais 
genérico 

Tendo em vista o princípio da 
liberdade de associação sindical, 
categorias profissionais ou 
econômicas representadas por 
sindicato com abrangência extensa 
podem se desmembrar para 
constituírem sindicatos mais 
específicos. Assim, a existência de 
entidade sindical específica, na 
mesma base territorial, afasta a 
representação do sindicato 
genérico, ainda que mais antigo. 
Com esse entendimento, a 3a 
Turma do TRT-MG manteve a 
sentença que condenou uma 
empresa a fornecer plano de 
saúde e odontológico para os 

empregados motoristas, conforme 
previsto nas normas coletivas 
celebradas entre o Sindicato da 
Indústria do Arroz no Estado de 
Minas Gerais – SINDARROZ e o 
Sindicato dos Trabalhadores em 
Transportes em Transportes 
Rodoviários de Uberaba e Região. 

O juiz convocado Vitor Salino de 
Moura Eça explicou que, embora a 
Constituição Federal tenha 
proibido a criação de mais de uma 
organização sindical profissional 
ou econômica na mesma base 
territorial, se respeitado esse 
limite, que é de um município, não 
há impedimento para o 
desmembramento de sindicatos, 
visando à formação de entidade 
sindical mais específica, a teor do 
disposto nos artigos 570, 
parágrafo único e 571, da CLT. 
Nessa situação, o sindicato mais 
específico se sobrepõe ao mais 
genérico. 

No caso, a reclamada alegou que é 
representada pelo Sindicato das 
Indústrias de Alimentação de 
Araguari/MG, não estando 
obrigada, portanto, ao 
cumprimento das normas coletivas 
firmadas pelo Sindarroz, que 
engloba apenas as indústrias de 
arroz de Minas Gerais. 
Acrescentou, ainda, que os 
motoristas da empresa não podem 
ser considerados membros de 
categoria diferenciada, pois exerce 
atividade econômica diversa, ou 
seja, não se destina ao transporte 
rodoviário de cargas. Mas, para o 
relator, ainda que a reclamada 
seja filiada ao Sindicato das 
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Indústria de Alimentação de 
Araguari – SINDIAA, o principal 
produto por ela comercializado é o 
arroz, o que leva à conclusão de 
que a empresa está incluída no 
âmbito de abrangência do 
Sindarroz, devendo cumprir as 
normas coletivas negociadas por 
este, uma vez que se trata de 
entidade sindical mais específica. 

O magistrado ressaltou que a 
convenção coletiva de trabalho do 
Sindarroz é mais favorável aos 
empregados da reclamada do que 
o acordo coletivo de trabalho 
celebrado pelo Sindiaa. Portanto, 
também por esse motivo, a 
convenção prevalece sobre o 
acordo, conforme disposto no 
artigo 620 da CLT. 

RO nº 00506-2009-047-03-00-2 

Fonte: TRT 3 – Editora magister 

27/10/2009 - Demissão um 
dia antes de candidatura para 
sindicato não dá estabilidade 

Trabalhador demitido um dia antes 
de registrar sua candidatura para 
dirigente sindical não tem direito à 
estabilidade de emprego garantida 
pela Constituição Federal. Com 
esse entendimento, a Quarta 
Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho acatou recurso da Visam 
– Segurança e Vigilância da 
Amazônia Ltda. contra a 
reintegração de um empregado, 
que havia sido determinada em 
sentença de primeira instância 
(Vara do Trabalho) e mantida pelo 

Tribunal Regional do Trabalho da 
11ª Região (AM). 

A decisão do TRT considerou que, 
nas condições em que foi 
efetivada, a demissão configura 
intenção de criar obstáculo à 
estabilidade de emprego, na 
medida em que a o empregador 
tinha conhecimento da pretensão 
do empregado de candidatar-se. 
Em sua defesa, a empresa 
sustentou tese contrária: 
mediante recurso de revista, 
recorreu ao TST, alegando que o 
trabalhador não teria direito à 
reintegração exatamente por 
haver registrado sua candidatura 
após ter tomado ciência do aviso 
prévio. 

Os argumentos da empresa foram 
acatados pela relatora, ministra 
Maria de Assis Calsing, com base 
em dispositivo constitucional 
estabelecendo que a estabilidade 
ocorre somente a partir do registro 
da candidatura. “Vê-se que, no 
caso, a dispensa ocorreu um dia 
antes do registro da candidatura 
do trabalhador, o que afronta, de 
fato, o artigo 8º, VIII, da 
Constituição”, concluiu a ministra 
relatora. 

Com a aprovação do voto, a 
Quarta Turma decidiu excluir da 
condenação a reintegração do 
trabalhador. 
RR-1223/2007-003-11-00.8 
 
Fonte: TST – Editora magister 
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27/10/2009 - É inválida norma 
coletiva que incorpora 
intervalo para refeição e 
descanso na jornada 

Adotando entendimento já 
pacificado pela OJ 342, da SDI-1, 
do TST, a 10ª Turma do TRT-MG 
considerou inválida cláusula de 
norma coletiva que determina a 
incorporação do intervalo para 
descanso e refeição na jornada, 
fazendo com que o trabalhador 
permaneça 12 horas à disposição 
do empregador. Essa condição 
afronta norma de ordem pública 
sobre medicina e segurança no 
trabalho e, por isso, a Turma 
concluiu que ela não pode 
prevalecer. 
 
Para a juíza convocada Wilméia da 
Costa Benevides, não há dúvida de 
que os instrumentos coletivos são 
reconhecidos constitucionalmente 
como mecanismos disciplinadores 
das relações de trabalho, a teor do 
disposto no artigo 7º, XXVI, da 
Constituição Federal. Entretanto, o 
poder de negociação concedido às 
partes não é absoluto, 
principalmente, quando está em 
jogo normas de proteção ao 
trabalhador. É o caso do artigo 71, 
da CLT, segundo o qual é 
obrigatória a concessão de um 
intervalo mínimo de uma hora, 
quando a jornada ultrapassar a 
seis horas. 

A relatora ressaltou que o direito 
ao intervalo intrajornada não está 
incluído entre os que podem ser 
negociados, pois ele tem a função 
de preservar a saúde do 

trabalhador, garantindo-lhe o 
tempo necessário à reposição das 
energias. Considerando a 
invalidade da cláusula 16ª da 
convenção coletiva de trabalho e 
ainda o fato de as testemunhas 
terem declarado que os vigilantes 
realizavam as suas refeições, no 
máximo, em 15 minutos, no 
próprio local de trabalho, a Turma 
manteve a condenação da 
empresa reclamada ao pagamento 
de uma hora extra por dia 
trabalhado. 
RO nº 01749-2008-060-03-00-7 
 
Fonte: TRT 3 – editora magister 

Taxa de conciliação prévia em 
norma coletiva é ilegal 

A Primeira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho rejeitou 
agravo de instrumento de 
Comissão Intersindical de 
Conciliação Prévia que pretendia 
reformar decisão que a proibiu de 
cobrar taxa de conciliação 
frustrada da empresa Chibatão 
Navegação e Comércio Ltda. 
 
Com base no voto do relator, 
ministro Vieira de Mello Filho, o 
colegiado, à unanimidade, concluiu 
que não ocorrera desrespeito à 
garantia constitucional do 
reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho 
(artigo 7º, XXVI), como alegado 
pela Comissão. O ministro explicou 
que o Tribunal Regional do 
Trabalho da 11ª Região (AM) não 
deixou de conferir efetividade à 
convenção firmada, apenas 
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ressaltara que as convenções 
também tinham limites legais. 
 
No caso, o Sindicato da categoria 
profissional firmou acordo com a 
empresa com previsão de que, 
havendo acordo intermediado pela 
comissão de conciliação prévia, 
era devida uma taxa de 
conciliação. Se o acordo fosse 
fechado, a taxa seria paga pelo 
trabalhador; se a conciliação fosse 
frustrada, pela empresa. 
 
Para o TRT, portanto, faltava 
previsão legal para a cobrança da 
taxa por conciliação frustrada 
reivindicada pela Comissão. Tanto 
o artigo 876 da CLT quanto o 585 
do CPC (que tratam da execução 
de termos de conciliação e títulos 
executivos extrajudiciais, 
respectivamente) nada dispõem 
sobre a hipótese dos autos, 
afirmou o Regional. 
 
Também na opinião do relator do 
agravo, ministro Vieira de Mello, 
as convenções precisam levar em 
conta parâmetros legais. E como 
verificara o Regional, faltava 
previsão em lei para a cobrança da 
taxa por conciliação frustrada. 
Assim, observou o relator, mesmo 
matérias objeto de convenção 
devem estar de acordo com a lei - 
o que não teria ocorrido no caso. 
 
Durante o julgamento, o 
presidente da Turma, ministro 
Lelio Bentes Corrêa, afirmou que 
um sindicato que celebra uma 
cláusula como essa está 
preocupado com qualquer coisa, 

menos com a defesa dos 
interesses da sua categoria – daí a 
importância do Ministério Público 
do Trabalho para fiscalizar 
excessos. Por fim, o ministro 
Walmir Oliveira da Costa chamou 
a atenção para o fato de que, 
curiosamente, criou-se uma 
pessoa jurídica para atuar como 
parte no processo. 
AIRR – 10540/2007-004-11-40.6 
 
Fonte: TST – Editora magister 26/10/2009 

 
Norma Coletiva (Ação de 
Cumprimento) - Contribuição 
Sindical 
  
Recurso ordinário. AÇÃO DE 
COBRANÇA CUMULADA COM AÇÃO 
DE CUMPRIMENTO. Contribuição 
assistencial. O art. 513, "e" da CLT 
não autoriza o sindicato a criar 
novos tributos. Art. 462. da CLT. 
Exigência de autorização prévia e 
escrita para o desconto salarial a 
título de contribuição assistencial. 
O sistema de organização sindical 
não autoriza representação 
segundo interesse exclusivo do 
interessado. (TRT/SP – 
02440200807602005). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
61/2009 

 
Norma Coletiva (Em Geral)- 
Convenção ou Acordo Coletivo 
 
Intervalo para repouso e 
alimentação. Redução através de 
negociação coletiva. Transporte 
coletivo urbano de passageiros. As 
disposições de Acordo ou 
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Convenção Coletiva de Trabalho, 
prevalecem apenas quando mais 
benéficas ao trabalhador, e a 
fruição de intervalo para repouso e 
alimentação inferior a uma hora, 
em jornadas diárias superiores a 
seis horas e submetidas a habitual 
prorrogação, desatende o 
comando do art. 71 da CLT que é 
o de assegurar um intervalo 
mínimo, indispensável à 
preservação da higidez física e 

mental do trabalhador, de acordo 
com a garantia insculpida no art. 
7º, Inciso XXII, da Constituição 
Federal. (TRT/SP - 
03551200608502008 - RO - Ac. 
2ªT 20090717354 - Rel. Rosa 
Maria Zuccaro - DOE 22/09/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 
61/2009 

 

 
 
 

� FIQUE ATENTO 
 
Pagamento de plano de saúde 
para empregado doméstico 
poderá ser deduzido do IR 

A Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE) examinará na terça-feira 
(27), a partir das 10h, uma pauta 
com 17 projetos, entre eles um que 
autoriza o patrão que pagar plano 
de saúde para seu empregado 
doméstico a deduzir este gasto da 
base de cálculo do seu Imposto de 
Renda. Trata-se de um projeto (PLS 
194/09) do senador César Borges 
(PR-BA) e que já foi aprovado pela 
Comissão de Assuntos Sociais. A 
matéria tem voto favorável da 
relatora na CAE, senadora Rosalba 
Ciarlini (DEM-RN). 
 
César Borges lembra que a classe 
dos empregados domésticos não 
conta com todos os direitos básicos 
concedidos aos outros 
trabalhadores, como FGTS 
obrigatório ou seguro-desemprego. 
A possibilidade da dedução do plano 
de saúde na declaração de renda 

anual do patrão poderá incentivá-lo 
a fazer tal pagamento. De acordo 
com o projeto, só poderá fazer a 
dedução empregador que assinar a 
carteira de trabalho do funcionário. 
Além disso, ele terá de anotar na 
carteira o pagamento do plano de 
saúde. 
 
O projeto estabelece que só poderá 
haver dedução deste gasto com um 
empregado. O senador César Borges 
acredita que, além de beneficiar os 
domésticos, a medida ajudará a 
desafogar os hospitais públicos. A 
relatora, Rosalba Ciarlini, lembra 
que 6 milhões de pessoas fazem 
trabalho doméstico no Brasil, mas 
só 1,5 milhão têm carteira assinada. 
No país, cerca de 30 milhões de 
pessoas já pagam plano privado de 
saúde. 
 
Consta ainda da pauta da CAE de 
terça-feira (27) uma proposta (PLS 
117/07) do senador Sérgio Zambiasi 
(PTB-RS) que exclui a declaração de 
"ficha limpa" da lista de documentos 
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exigidos de quem compra casa 
própria pelo Sistema Nacional de 
Habitação de Interesse Social 
(SNHIS). Esse documento é obtido 
nos Serviços de Proteção ao Crédito 
(SPC) e na empresa de análise de 
créditos Serasa. 
 
Zambiase argumenta que essa 
exigência é injusta, por ser comum 
pessoas mais pobres caírem na 
"lista suja" do SPC por atrasos ou 
falta de pagamento de prestações 
assumidas no comércio ou por não 
conseguirem cobrir cheques que 
emitem. O relator da matéria é o 
senador Antonio Carlos Junior (DEM-
BA), que concordou com a idéia, 
mas apresentou uma emenda para 
limitar o fim da declaração de "ficha 
limpa" apenas para compradores de 
casa própria que ganham até um 
salário mínimo por pessoa da 
família. 
 
Também será examinado pela 
Comissão de Assuntos Econômicos 
projeto (PLS 198/07 - 
complementar) do senador Renato 
Casagrande (PSB-ES) que propõe a 
extinção, no final de 2010, da 
contribuição social que as empresas 
pagam ao Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) quando 
demitem trabalhadores sem justa 
causa, além da multa de 40% sobre 
o saldo do fundo do trabalhador. A 
contribuição é de 10% sobre todo o 

saldo de FGTS a receber pelo 
demitido. 
 
Essa contribuição foi instituída em 
2001, com aprovação pelo 
Congresso da Lei Complementar 
110/01, depois de um acordo 
firmado entre o governo, os 
trabalhadores e os empregadores. 
Tinha dois objetivos: reduzir 
demissões e cobrir um "rombo" 
previsto em R$ 42 bilhões no 
patrimônio do FGTS. Isso aconteceu 
depois que a Justiça determinou a 
correção monetária dos saldos das 
contas individuais de FGTS durante 
os Planos Verão (governo José 
Sarney) e Collor I (governo 
Fernando Collor). 
 
Quando apresentou seu projeto, em 
2007, o senador Casagrande 
observou que os balanços de 2006 
do FGTS mostravam recuperação 
que permitiam o fim da contribuição 
cobrada das empresas já no final de 
2010. Ele lembra que os 
trabalhadores também foram 
chamados a ajudar na cobertura dos 
buracos do FGTS e contribuíram 
com 0,5% sobre seus salários 
durante 60 meses - a cobrança 
acabou em meados de 2006. O 
projeto tem voto favorável do 
relator, senador Adelmir Santana 
(DEM-DF). 
 
Fonte: Ag. Senado – Editora 
magister 23/10/2009 
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� VOCÊ SABIA?? 
 
Que foi publicada no DOU de 04 de agosto de 2009 a Lei nº. 12.010 de 
2009 que dentre as novidades, revogou disposições da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), relativamente aos períodos de licença-maternidade 
concedida à empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção.  
 
Com a revogação dos parágrafos 1º ao 3º do artigo 392-A da CLT, a licença 
maternidade à mãe adotante será concedida em prazo único, independente 
da idade da criança adotada, tendo como parâmetro o contido no artigo 392 
consolidado como segue:  
 

“Art. 392. - A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 
120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do emprego e do salário.  
§ 1º A empregada deve, mediante atestado médico, notificar o seu 
empregador da data do início do afastamento do emprego, que poderá 
ocorrer entre o 28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência 
deste.  
§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois do parto, poderão ser 
aumentados de 2 (duas) semanas cada um, mediante atestado médico.  
§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito aos 120 (cento e 
vinte) dias previstos neste artigo. 
§ 4o É garantido à empregada, durante a gravidez, sem prejuízo do 
salário e demais direitos:  
        I - transferência de função, quando as condições de saúde o 
exigirem, assegurada a retomada da função anteriormente exercida, logo 
após o retorno ao trabalho;  
        II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para a 
realização de, no mínimo, seis consultas médicas e demais exames 
complementares. “ 
§ 5º Vetado 

Assevera o artigo 392-A sobre a mãe adotante: 

Art. 392-A. - À empregada que adotar ou obtiver guarda judicial para 
fins de adoção de criança será concedida licença-maternidade nos 
termos do art. 392, observado o disposto no seu § 5º.  
 
§ 1º REVOGADO. Este parágrafo foi revogado pelo artigo 8º da Lei nº 
12.010 de 03.08.2009, com eficácia a partir de 04.11.2009. 
Redação Antiga dada pela Lei nº 10.421/2002: "§ 1º No caso de adoção 
ou guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, o período de 
licença será de 120 (cento e vinte) dias." 
§ 2º REVOGADO. Este parágrafo foi revogado pelo artigo 8º da Lei nº 
12.010 de 03.08.2009, com eficácia a partir de 04.11.2009. 
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Redação Antiga dada pela Lei nº 10.421/2002: "§ 2º No caso de adoção 
ou guarda judicial de criança a partir de 1 (um) ano até 4 (quatro) anos 
de idade, o período de licença será de 60 (sessenta) dias." 
§ 3º REVOGADO. Este parágrafo foi revogado pelo artigo 8º da Lei nº 
12.010 de 03.08.2009, com eficácia a partir de 04.11.2009. 
Redação Antiga dada pela Lei nº 10.421/2002: "§ 3º No caso de adoção 
ou guarda judicial de criança a partir de 4 (quatro) anos até 8 (oito) 
anos de idade, o período de licença será de 30 (trinta) dias." 
§ 4º A licença-maternidade só será concedida mediante apresentação do 
termo judicial de guarda à adotante ou guardiã.  
 

 
A lei entrará em vigor em 04 de novembro de 2009, após o período de 
vacância de 90 (noventa) dias. 
 


