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� ÍNDICES SINDICAIS 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO QUE A FIESP COORD ENA 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 Preponderante  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 do 
ABC 1/mai 5,83%  Preponderante  5,83% 0,00% 

Condutores Jundiaí  1/mai 5,83%  Preponderante  5,83% - 

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% 

Pinturas 
Feticon/Sintracon e 
CUT 

1/mai 6,74% Auxiliares R$ 767,80 
Qualificados R$ 917,40 5,83% 0,86% 
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Secretárias do 
Estado / Campinas 

/ 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% - 

Vendedores e 
Viajantes 1/jul 4,94%  Admissão: R$667,00 

Efetivação: R$857,00  
4,94% 0,00% 

Técnicos de Nivel 
Médio 1/jul 4,94%  R$                  950,00  4,94% 0,00% 

Condutores de 
Osasco 1/jul Preponderante  Condutores: R$670,00 

Ajudante: R$539,00  
- - 

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

Contabilistas de 
Santos 1/ago Preponderante  R$1200,00  - - 

Mobiliário de Mogi 
das Cruzes 1/ago 6,50% R$ 720,00  4,57% 1,84 

Bibliotecários 1/set 5,00% R$ 1.633,00  4,44% 0,54% 

Alimentação 
(Plurimo- interior) 1/set 6,50% 

 Até 40 empregados 
R$700,00, acima de 40 
empregados R$800,00.  

4,44% 1,97% 

Condutores de São 
Paulo 1/set 4,44%  Motoristas R$665,00 

Ajudantes: R$545,00  4,44% 0,00% 

Mobiliário de 
Guarulhos 1/out 6,00%  R$792,00  4,45% 1,48% 

Químicos 
(Federação/São 
José/CUT) 

1/nov 6,00%  R$815,00  4,18% 1,75% 

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

SERVIÇOS E TRANSPORTE. 

Categoria Data 
Base Reajuste  Observações 

Bebidas do interior 1/mar 7,00% 

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%  

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%).  
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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%  

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%  



 
 
 

 4 

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%  

Metalúrgico Grupo XIX/III 
(Sicetel, Sindratar, Sindicel, 

Simefre, Siamfesp, 
Sibapem, Siescomet e 

Sinafer) 
CUT 

1/set 6,53% 

Para salários superiores à R$4.539,00, fixo de R$286,00; 
Salário normativo: 
Empresas com até 50 empregados R$764,00 
Empresas com 50 à 500 empregados R$810,00 
Empresas com mais de 500 empregados R$894,00 
Aumento real: 2,00%  

Metalúrgicos - Fundição  
CUT 1/set 6,53% 

Para salários superiores à R$4.539,00, fixo de R$286,00; 
Salário normativo: 
Empresas com 350 empregados R$811,43 
Empresas com mais de 350 empregados R$973,18 
Aumento real: 2,00%  

Matalurgicos Grupo XIX/X  
FIESP, SINDIREPA, 

SINARME, SINAEMO, 
SINIEM, SIFUMESP, 

SINDILUX, SINDIMEC, 
SINDISUPER, SIMBE 

(CUT)  

1/set 5,83% 

 Teto salarial R$4.287, acima valor fixo de R$249,93; 
 
- Salários normativos: Empresas com até 50 empregados 
R$736,60, de 51 a 500 empregados R$795,06, acima de 500 
empregados R$911,98. 
- Mudança da data-base INPC de 10 meses 3,75% + Aum ento 
real: 2,00%  

Metalúrgico Grupo XIX/III 
(Sicetel, Sindratar, Sindicel, 

Simefre, Siamfesp, 
Sibapem, Siescomet e 

Sinafer) 
Força Sindical 

1/nov 6,53% 

Reajustes aplicados à partir de 01/01/2010; 
Para salários iguais ou superiores à R$4.500,00, aumento fixo de 
R$293,85; 
Abono especial: 30% em três parcelas (9%, 10% e 11%) pagas 
respectivamente em 21/12, 20/01 e 19/02. Para salários superiores 
à 4.500,00 o abono especial será de três parcelas de R$405,00, 
R$450,00 e R$495,00 pagas respectivamente em 21/12, 20/01 e 
19/02. 
Se aplicado reajuste de 6,53% a partir de novembro, o abono 
especial será de 13% também em três aprcelas (4%, 4% e 5% 
pagas respectivamente em 21/12, 20/01 e 19/02); 
Salário normativo: 
Empresas com até 100 empregados R$738,00 
Empresas com 101 à 350 empregados R$805,00 
Empresas com mais de 350 empregados R$937,00 
Aumento real: 2,26%  
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� INDICADORES ECONÔMICOS 
 

• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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� JURISPRUDÊNCIA 

 
23/11/2009 - Empregada que 
engravidou durante aviso-prévio 
tem estabilidade 

Quando a gravidez ocorre durante o 
aviso-prévio, a trabalhadora tem 
direito a estabilidade provisória. 
Apesar de a jurisprudência do 
Tribunal Superior do Trabalho 
entender que a Súmula nº 371 
(sobre os efeitos do aviso-prévio) 
não autoriza o reconhecimento 
dessa garantia de emprego, os 
ministros da Terceira Turma 
negaram provimento ao recurso de 
revista da F.L. Bassegio contra a 
condenação de indenizar ex-
trabalhadora da empresa nessa 
situação.  
 
O colegiado acompanhou, à 
unanimidade, voto relatado pela 
ministra Rosa Maria Weber, no 
sentido de que a Súmula nº 371 
não era aplicável ao caso. Segundo 
a ministra, os precedentes dessa 
súmula tratam apenas da projeção 
do aviso-prévio sob o enfoque da 
garantia de emprego para dirigente 
sindical, não havendo referência a 
empregada gestante. 

No recurso apresentado ao TST, a 
empresa insistiu na tese da 
aplicação da Súmula nº 371 ao caso 
e na existência de violações legais e 
constitucionais. Alegou que, na 
medida em que a concepção se deu 

em momento posterior ao pacto 
laboral, a empregada não possuía 
estabilidade provisória e que, 
portanto, a empresa não teria 
obrigação de indenizá-la. 

A ministra explicou que, 
atualmente, o TST apoia-se no 
artigo 10, inciso II, alínea b, do Ato 
das Disposições Constitucionais 
Transitórias, para garantir a 
estabilidade no emprego à 
empregada gestante desde a 
concepção até cinco meses após o 
parto, independentemente do 
conhecimento do estado de gravidez 
pelo empregador ou mesmo pela 
gestante (Súmula nº 244, I, TST). 

Desse modo, afirmou a relatora, 
considerando que o aviso-prévio 
constitui anúncio dirigido de uma 
parte a outra sobre a intenção de 
encerrar o contrato de trabalho em 
data futura (prazo mínimo de 30 
dias), não existe dúvida quanto à 
manutenção do contrato até o 
término do período do aviso. Esse, 
inclusive, é o comando da 
Orientação Jurisprudencial nº 82 da 
Seção I Especializada em Dissídios 
Individuais do TST, quando dispõe 
que a data de saída do empregado a 
ser anotada na carteira de trabalho 
deve ser a do término do prazo do 
aviso- prévio, ainda que indenizado. 



 
 
 

 7 

Assim, defendeu a relatora, em 
respeito à vigência do contrato de 
trabalho, à dignidade da pessoa 
humana, à função social da 
empresa e à proteção à 
maternidade e à norma 
constitucional (artigo 10, II, b, do 
ADCT), estava correta a extensão 
do alcance da garantia de emprego 
à trabalhadora que engravida no 
período do aviso-prévio. Nem 
poderia haver interpretação 
restritiva do texto constitucional, 
concluiu a ministra, pois o bem 
tutelado é a própria vida do 
nascituro. 

A ministra Rosa fez questão de 
destacar decisão da Sexta Turma, 
de autoria do ministro Horácio de 
Senna Pires, hoje presidente da 
Terceira Turma, como fonte de 
inspiração ao seu entendimento 
reconhecendo o direito da 
empregada à garantia provisória de 
emprego quando a gravidez ocorre 
no curso do aviso- prévio.  
 
Diferentemente dessa interpretação, 
a sentença de primeiro grau tinha 
julgado improcedente a ação da 
empregada, por entender que a 
gravidez no curso do aviso-prévio 
inviabiliza a pretensão de garantia 
no emprego, uma vez que nem 
sequer existia prestação de serviços 
nesse período. A mudança dessa 
decisão veio com o Tribunal do 
Trabalho da 4ª Região (RS) que 
concordou com o argumento da 

trabalhadora de que o aviso-prévio, 
mesmo indenizado, integra o tempo 
de serviço, projetando o final do 
contrato para o último dia de sua 
permanência no emprego. (RR- 
2211/2007-202-04-00.9). 

Fonte: Notícias TST 23/11/2009 

 
17/11/2009 - TST altera a 
Orientação Jurisprudencial 342 

O Tribunal Superior do Trabalho 
alterou a Orientação Jurisprudencial 
342 da Seção I Especializada em 
Dissídios Individuais (SDI-1), que 
passará a ter a seguinte redação: 

INTERVALO INTRAJORNADA PARA 
REPOUSO E ALIMENTAÇÃO. NÃO 
CONCESSÃO OU REDUÇÃO. 
PREVISÃO EM NORMA COLETIVA. 
INVALIDADE. EXCEÇÃO AOS 
CONDUTORES DE VEÍCULOS 
RODOVIÁRIOS, EMPREGADOS EM 
EMPRESAS DE TRANSPORTE 
COLETIVO URBANO. 

I – É inválida cláusula de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho 
contemplando a surpressão ou 
redução do intervalo intrajornada 
porque este constitui medida de 
higiene, saúde e segurança do 
trabalho, garantido por norma de 
ordem pública (art. 71 da CLT e art. 
7º, XXII, da CF/1998), infenso à 
negociação coletiva. 
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II – Ante a natureza do serviço e 
em virtude das condições especiais 
de trabalho a que são submetidos 
estritamente os condutores e 
cobradores de veículos rodoviários, 
empregados em empresas de 
transporte público coletivo urbano, 
é válida cláusula de acordo ou 
convenção coletiva de trabalho 
contemplando a redução do 
intervalo, desde que garantida a 
redução da jornada para, no 
mínimo, sete horas diárias ou 
quarenta e duas semanais, não 
prorrogada, mantida a mesma 
remuneração e concedidos 
intervalos para descanso menores e 
fracionários ao final de cada 
viagem, não descontados da 
jornada.  
 
A nova redação segue determinação 
do Pleno, em sessão do dia 21 de 
setembro de 2009, em que, por 
maioria de votos, os ministros 
decidiram alterar a OJ 342 da SDI-
1. Contra essa decisão, foram votos 
vencidos na ocasião os ministros 
Horácio Raymundo de Senna Pires 
(Relator), Rosa Maria Weber 
Candiota da Rosa, Luiz Philippe 
Vieira de Mello Filho, Alberto Luiz 
Bresciani de Fontan Pereira, Maria 
de Assis Calsing, Márcio Eurico 
Vitral Amaro, Maurício Godinho 
Delgado, Kátia Magalhães Arruda, 
José Simpliciano Fontes de Faria 
Fernandes e Lelio Bentes Corrêa. 

A Comissão de Jurisprudência de 
Precedentes Normativos elaborou a 
nova redação da OJ com as 
alterações decididas pelo pleno, 
cujo texto foi aprovado por 
unanimidade na última sessão do 
Pleno, no dia 16 de novembro.  
 
(Matéria republicada com 
correções.). 

Fonte: Notícias TST 17/11/2009 

 
16/11/2009 - Norma coletiva 
não pode estabelecer prazo para 
comunicação de gravidez 

O desconhecimento da gravidez 
pelo empregador não afasta o 
direito ao pagamento da 
indenização decorrente da 
estabilidade. Sob esse 
entendimento, consignado na 
Súmula 244, a Primeira Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho 
aceitou recurso de uma 
trabalhadora e afastou norma 
coletiva que condicionava o direito à 
estabilidade a confirmação da 
gravidez em prazo específico.  
 
Três meses após ter sido 
dispensada da Plastmóveis Indústria 
e Comércio Ltda., para a qual 
trabalhou durante quatro anos, ela 
apresentou à gerência da empresa 
exames médicos comprovando que 
se encontrava grávida na época de 
sua demissão. Tentou, com isso, 
retornar ao emprego mas, diante da 
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recusa do empregador, ajuizou ação 
trabalhista. 

O juiz da Vara de Rolândia (PR) 
negou o reconhecimento do direito 
à estabilidade e, 
consequentemente, ao pedido de 
reintegração e o direito à 
estabilidade, sob o fundamento de 
que o comunicado de sua gravidez à 
empresa foi feito após o prazo 
estabelecido em acordo coletivo em 
vigor, que era de 60 dias após a 
rescisão contratual. Inconformada, 
a industriária recorreu ao Tribunal 
Regional da 9ª Região (PR), que 
confirmou o entendimento da 
primeira instância. 

A trabalhadora insistiu em seus 
argumentos e buscou a reforma da 
decisão no TST, mediante recurso 
de revista. O relator do processo na 
Primeira Turma, ministro Walmir 
Oliveira da Costa, destacou em seu 
voto que o entendimento do TST, 
expresso na Súmula 244, é de que 
a imposição de condições à gestante 
para o exercício do direito à 
estabilidade provisória fere a norma 
constitucional. Assim, ainda que o 
empregador não tivesse ciência do 
estado de gravidez da empregada 
quando a dispensou, é assegurada a 
ela a estabilidade provisória. 

Na avaliação do ministro, trata-se 
de responsabilidade objetiva, na 
qual o legislador constituinte visou a 
resguardar, em última análise, o 

próprio nascituro, cujo direito de 
personalidade civil começa desde a 
concepção. Nesse mesmo sentido, 
acrescentou, há decisão do 
Supremo Tribunal Federal 
reconhecendo ser inválida norma 
coletiva que condicione o gozo da 
estabilidade à comunicação ao 
empregador. 

Assim, a Primeira Turma acatou, 
por unanimidade, o recurso da 
trabalhadora e condenou a empresa 
ao pagamento dos salários e demais 
direitos correspondentes ao período 
de estabilidade provisória da 
gestante. (AIRR-779/2001-669-09-
00.3). 

Fonte: Notícias TST 16/11/2009 

 
16/11/2009 - TST altera 
Súmula 277  

O Tribunal Superior do Trabalho 
aprovou alterações na Súmula 277, 
sobre repercussão de sentença 
normativa, convenção ou acordo 
coletivos nos contratos de trabalho. 
A Súmula passará a ter a seguinte 
redação: 

SENTENÇA NORMATIVA, 
CONVENÇÃO OU ACORDO 
COLETIVOS. VIGÊNCIA. 
REPERCUSSÃO NOS CONTRATOS 
DE TRABALHO. 

I – As condições de trabalho 
alcançadas por força de sentença 
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normativa, convenção ou acordo 
coletivos vigoram no prazo 
assinado, não integrando, de forma 
definitiva, os contratos individuais 
de trabalho. 

II – Ressalva-se da regra enunciada 
no item I o período compreendido 
entre 23.12.1992 e 28.07.1995, em 
que vigorou a Lei nº 8.542, 
revogada pela Medida Provisória nº 
1.709, convertida na Lei nº 10.192, 
de 14.02.2001.  
 
A matéria foi aprovada por maioria 
no Tribunal Pleno.  

Fonte: Notícias TST 16/11/2009 

 
16/11/2009 - TST cancela 
Orientação Jurisprudencial 351 
sobre artigo 477 da CLT 

O Tribunal Superior do Trabalho 
cancelou a Orientação 
Jurisprudencial 351 da Seção I de 
Dissídios Individuais (SDI-1), que 
estabelecia ser “incabível a multa 
prevista no art. 477, parágrafo 8º, 
da CLT, quando houver fundada 
controvérsia quanto à existência da 
obrigação cujo inadimplemento 
gerou a multa”.  
 
A decisão foi aprovada pelo Tribunal 
Pleno, por maioria de votos. 

Fonte: Notícias TST 16/11/2009 

 

16/11/2009 - TST dá nova 
redação à Orientação 
Jurisprudencial 350 

O Tribunal Superior do Trabalho 
aprovou alterações na Orientação 
Jurisprudencial nº 350, da Seção I 
Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1), que passa a ter 
a seguinte redação: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 
TRABALHO. NULIDADE DO 
CONTRATO DE TRABALHO NÃO 
SUSCITADA PELO ENTE PÚBLICO 
NO MOMENTO DA DEFESA. 
ARGUIÇÃO EM PARECER. 
POSSIBILIDADE. 

O Ministério Público do Trabalho 
pode arguir, em parecer, na 
primeira vez que tenha de se 
manifestar no processo, a nulidade 
do contrato de trabalho em favor de 
ente público, ainda que a parte não 
a tenha suscitado, a qual será 
apreciada, sendo vedada, no 
entanto, qualquer dilação 
probatória. 

A matéria foi aprovada pelo Tribunal 
Pleno, por maioria de votos.  

Fonte: Notícias TST 16/11/2009 
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16/11/2009 - TST aprova 
Súmula 424 sobre exigência de 
comprovação de depósito em 
recurso administrativo 

O Tribunal Superior do Trabalho 
aprovou a edição de súmula que 
estabelece não ser necessário 
comprovar a realização de depósito 
prévio de multa administrativa, 
previsto no artigo 636 da CLT. A 
Súmula, de número 424, terá a 
seguinte redação: 

RECURSO ADMINISTRATIVO. 
PRESSUPOSTO DE 
ADMISSIBILIDADE. DEPÓSITO 
PRÉVIO DA MULTA 
ADMINISTRATIVA. NÃO RECEPÇÃO 
PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO 
PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 636 DA 
CLT. 

O parágrafo 1º do art. 636 da CLT, 
que estabelece a exigência de prova 
do depósito prévio do valor da 
multa cominada em razão de 
autuação administrativa como 
pressuposto de admissibilidade de 
recurso administrativo, não foi 
recepcionado pela Constituição 
Federal de 1988, ante a sua 
incompatibilidade com o inciso LV 
do art. 5º. 

A matéria foi aprovada por 
unanimidade pelo Tribunal Pleno.  

Fonte: Notícias TST 16/11/2009 

11/11/2009 - Estabilidade de 
dirigentes sindicais se estende a 
sete suplentes  

A garantia provisória de emprego do 
dirigente sindical e do respectivo 
suplente está sustentada nos 
artigos 8º, inciso VIII, da 
Constituição, e 543, parágrafo 3º, 
da CLT. Com o julgamento que 
restabeleceu sentença condenando 
a empresa Reunidas S.A. – 
Transportes Coletivos a reintegrar 
uma trabalhadora, a Seção I 
Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do Tribunal 
Superior do Trabalho marca 
entendimento no sentido de essa 
proteção ser aplicada até o limite 
também dos sete suplentes. Apesar 
da divergência, prevaleceu, por 
maioria, o voto do relator, ministro 
Vieira de Mello Filho. 

Segundo o ministro Vieira, é essa a 
interpretação que deve ser dada à 
análise conjunta dos preceitos 
constitucionais e legais. Para o 
relator dos embargos, que reformou 
decisão da Terceira Turma, a 
estabilidade provisória alcança “não 
apenas os sete dirigentes sindicais 
do artigo 522 da CLT, mas também 
os sete respectivos suplentes”. Por 
essa abordagem, o limite de 
dirigentes alcançados pela 
estabilidade pode chegar a catorze. 
O ministro relembra que a proteção 
legal dirigida aos suplentes, incluída 
na Constituição, foi reconhecida 
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posteriormente ao artigo 522 da 
CLT e não objetivou reduzir o 
número de dirigentes sindicais 
titulares lá discriminados.  

A Constituição assegura a 
estabilidade provisória aos 
empregados eleitos para cargo de 
direção ou representação sindical, 
bem como a seus respectivos 
suplentes. No entanto, como 
esclarece o ministro Vieira de Mello, 
“o texto constitucional não define, e 
nem seria sua atribuição, os limites 
dessa proteção jurídica, essencial ao 
desempenho das funções atribuídas 
aos dirigentes sindicais”.  

A definição desses limites cabe à 
legislação ordinária, pois, conforme 
explica o relator, “não se admite 
que essa garantia possa ser 
outorgada, indiscriminadamente, a 
número ilimitado de empregados”. 
Nesse sentido, conclui que deve ser 
observado, para fins exclusivos de 
limitação da garantia de emprego 
aos dirigentes sindicais, o disposto 
no artigo 522 da CLT – ou seja, 
uma diretoria constituída de, no 
máximo, sete e, no mínimo, três 
membros e de um Conselho Fiscal 
composto de três membros.  

O posicionamento divergente 
defende, para a aplicação da 
estabilidade sindical, o máximo de 
sete como limite tanto para os 
membros efetivos quanto para os 
suplentes. De acordo com esse 

entendimento, defendido pelo 
ministro Horácio Senna Pires, se “a 
estabilidade provisória constitui uma 
exceção ao princípio geral do poder 
potestativo (da vontade) do 
empregador de rescindir o contrato 
sem justa causa, sua interpretação 
e aplicação devem sempre ocorrer 
de forma restritiva”. (E-RR - 
205/2005-026-09-00.1). 

Fonte: Notícias TST 11/11/2009 

10/11/2009 - TST autoriza 
Volkswagen a parcelar 
participação nos lucros 

Cláusula de acordo coletivo que 
estabelece pagamento mensal de 
parcela intitulada participação nos 
lucros é válida. Com esse 
entendimento, a Seção I 
Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do Tribunal 
Superior do Trabalho deu 
provimento aos embargos da 
Volkswagen do Brasil Ltda. e 
autorizou o parcelamento da 
participação nos lucros, previsto em 
norma coletiva firmada entre 
empresa e sindicato dos 
trabalhadores. 

A SDI-1 acompanhou, por 
unanimidade, voto da relatora, 
ministra Maria Cristina Peduzzi, no 
sentido de que a questão do 
pagamento da participação nos 
lucros deve ser decidida à luz dos 
princípios constitucionais da 
autonomia coletiva e valorização da 
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negociação coletiva, conforme os 
artigos 7.º, XXVI, e 8.º da 
Constituição Federal.  

Ainda segundo a relatora, a cláusula 
coletiva que instituiu verba 
indenizatória (participação nos 
lucros) e estipulou o pagamento 
parcelado é resultado do exercício 
válido da prerrogativa conferida a 
trabalhadores e empregadores pelo 
texto constitucional, com a 
finalidade de estabelecer normas 
aplicáveis às suas relações de 
trabalho.  

No caso em questão, o Tribunal do 
Trabalho da 2ª Região (SP) havia 
negado pedido do trabalhador de 
integração salarial da participação 
nos lucros. Essa decisão foi mudada 
pela Sexta Turma do TST, que, ao 
analisar recurso do empregado, 
concordou com o argumento de que 
a cláusula coletiva estabelecendo o 
parcelamento desrespeitava o artigo 
3.º, parágrafo 2.º, da Lei n.º 
10.101/2000, que proíbe a 
distribuição da parcela em período 
inferior a um semestre ou mais de 
duas vezes no ano.  

O entendimento adotado pela Sexta 
Turma foi o de que a autonomia das 
negociações coletivas não é 
absoluta. Por essa razão, julgou 
inválida a cláusula prevendo o 
pagamento mensal da participação 
nos lucros como forma de 
remuneração dos empregados, na 

medida em que a parcela passaria a 
ter natureza salarial, e não 
indenizatória, nos termos da 
legislação. 

No entanto, como explicou a 
ministra Peduzzi ao julgar os 
embargos à SDI-1, a legislação 
ordinária não pode restringir o 
exercício de garantias 
constitucionais, a exemplo das 
negociações coletivas. Pelo 
contrário, o acordo deve ser 
prestigiado. Portanto, ainda que a 
cláusula em discussão tenha 
previsto o pagamento da 
participação nos lucros de forma 
parcelada (diferentemente do que 
dispõe a Lei n.º 10.101/2000), não 
há violação legal na hipótese, pois a 
regra está amparada em acordo 
coletivo que reproduziu a vontade 
das partes. (E-ED-RR- 2.182/2003-
465-02-40.6) 

Fonte: Notícias TST 10/11/2009 

10/11/2009 - É inconstitucional 
a aplicação de multa progressiva 
por atraso no pagamento de 
contribuição sindical  

Uma decisão do Supremo Tribunal 
Federal considerou inconstitucional 
o artigo 600 da CLT, que prevê a 
aplicação de multa pecuniária 
progressiva pelo atraso no 
pagamento da contribuição sindical, 
de tal forma que os juros de mora 
venham a superar o valor principal. 
Adotando o mesmo posicionamento, 
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a 5ª Turma do TRT-MG entendeu 
que esse artigo se encontra 
revogado por ser incompatível com 
a Constituição. Em razão disso, os 
julgadores negaram provimento ao 
recurso do Sindicato, que 
reivindicava a incidência dos 
acréscimos legais estabelecidos no 
artigo 600 da CLT.  

No caso, o sindicato ajuizou uma 
ação com o objetivo de obrigar um 
colégio a pagar as contribuições 
sindicais relativas ao período de 
2004 a 2007. Esse pedido foi 
acolhido pelo juiz sentenciante, que, 
no entanto, rejeitou a aplicação da 
penalidade prevista no artigo 600 
da CLT. O relator do recurso, juiz 
convocado Fernando Luiz Gonçalves 
Rios Neto, considerou correta a 
decisão de 1º grau. Conforme 
explicou o magistrado, no direito 
brasileiro não existe a repristinação 
(instituto pelo qual se restabeleceria 
a vigência de uma lei revogada, em 
razão da revogação da lei que a 
tinha revogado) automática. Ou 
seja, a terceira lei, revogadora da 
segunda, que revogou a primeira, 
deve dizer, expressamente, que a 
primeira lei revogada voltará a 
vigorar.  

No entender do relator, o artigo 600 
da CLT se encontra revogado 
porque ofende o princípio da 
proporcionalidade (proibição do 
excesso, com a adoção de medida 
justa, prudente e apropriada à 
necessidade exigida pela situação 

concreta) e possui efeito de 
confisco, o que é proibido pelo 
artigo 150, inciso IV, da 
Constituição Federal. Assim, foi 
mantida a sentença. (RO nº 00460-
2009-019-03-00-2) 

Fonte: Notícias TRT - 3ª Região 

 
10/11/2009 - Plano de saúde 
deve ser mantido em caso de 
aposentadoria por invalidez 

O empregador é obrigado a manter 
plano de saúde para empregado que 
teve o contrato de trabalho 
suspenso em virtude de 
aposentadoria por invalidez. Com 
base nesse entendimento unânime, 
a Quarta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho determinou ao 
Banco Bradesco S/A a manutenção 
de assistência médico-hospitalar a 
uma trabalhadora nessa condição. 

Como explicou o relator e 
presidente do colegiado, ministro 
Barros Levenhagen, até que o prazo 
de cinco anos transcorra, para a 
conversão da aposentadoria 
provisória em definitiva, persiste o 
dever da empresa de garantir o 
plano de saúde à empregada 
afastada. Somente com a extinção 
do contrato de trabalho (na 
aposentadoria definitiva) é que o 
empregador ficará isento da 
obrigação.  

O Tribunal do Trabalho da 5ª Região 
(BA) reformou a sentença de 
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primeiro grau e negou o pedido de 
manutenção do plano de saúde feito 
pela trabalhadora. Na interpretação 
do Regional, a suspensão do 
contrato de trabalho na 
aposentadoria por invalidez cessaria 
toda obrigação da empresa em 
relação à empregada. Além do 
mais, como não haveria pagamento 
de salário à trabalhadora, também 
não seria possível ao banco 
descontar o valor da parcela do 
plano de saúde devida pela 
empregada. 

No TST, a trabalhadora apresentou 
julgados divergentes e insistiu no 
seu direito de continuar amparada 
pelo plano de saúde vinculado ao 
contrato de trabalho com o banco. 
Já o Bradesco afirmou que o 
restabelecimento do plano violaria o 
princípio da legalidade, na medida 
em que inexistia lei, estatuto ou 
instrumento normativo prevendo a 
manutenção da vantagem na 
hipótese de suspensão ou extinção 
do contrato de trabalho. 

Segundo o relator, realmente há 
suspensão do contrato de trabalho 
na aposentadoria por invalidez. 
Entretanto, a partir do princípio da 
dignidade da pessoa humana e do 
reconhecimento do valor social do 
trabalho, não se pode afastar a 
responsabilidade patronal em 
momento crítico para a saúde da 
empregada. Para o ministro 
Levenhagen, é exatamente na 

aposentadoria por invalidez que a 
empregada mais necessita de 
assistência médico-hospitalar – 
benefício, portanto, que deve ser 
garantido pelo empregador. (RR-
78/2008-014-05-00.5).  

Fonte: TST 10/11/2009 

 
06/11/2009 - Dirigente sindical 
dispensado pela extinção da 
empresa será indenizado  

Um dirigente sindical, demitido pela 
extinção do estabelecimento da 
Nova América S/A, em Deodoro, 
receberá indenização decorrente da 
estabilidade garantida aos 
sindicalistas. Assim decidiu a Seção 
1 Especializada em Dissídios 
Individuais do Tribunal Superior do 
Trabalho (SDI-1), que acompanhou 
o voto do relator, ministro Brito 
Pereira, e concluiu não se aplicar ao 
caso a Orientação Jurisprudencial 
n.º 86, segundo a qual não há 
estabilidade quando é extinta a 
atividade empresarial no âmbito da 
base territorial do Sindicato. 

Em recurso à SDI1, o sindicalista 
alegou má-aplicação da OJ nº 86, 
uma vez que não houve extinção da 
empresa, mas apenas o 
encerramento das atividades no 
estabelecimento em Deodoro, onde 
trabalhava. Sustentou também não 
haver dúvidas, na decisão do TRT 
do Rio de Janeiro (1ª Região), sobre 
a continuidade de funcionamento, 
no mesmo local, das duas 
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reclamadas (a Multifabril e a Nova 
América) e que ambas as 
localidades, Deodoro e Del Castilho 
– são bairros do Município do Rio de 
Janeiro. 

O ministro Brito Pereira, relator da 
matéria, observou que, no 
julgamento da Turma, não foram 
verificadas as premissas para a 
incidência da OJ 86. “Ocorre que 
não há, quer na decisão recorrida 
quer na do Tribunal Regional, 
qualquer assertiva acerca da 
ocorrência de extinção da atividade 
empresarial no âmbito do 
sindicato”. 

Para o ministro, a Turma registrou a 
circunstância da extinção da 
atividade produtiva da Multifabril no 
Parque Fabril de Deodoro, sem, 
contudo, fazer menção à base 
territorial do sindicato. Desse modo, 
a SDI-1 restabeleceu a decisão do 
TRT do Rio de Janeiro, condenando 
a empresa ao pagamento de 
indenização decorrente da 
estabilidade sindical.(E-RR-
510776/1998.1). 

Fonte: TST 06/11/2009 

 
04/11/2009 - Equiparação 
salarial deve seguir requisitos 
do artigo 461 da CLT 

Para conseguir equiparação salarial 
com paradigma, o empregado deve 
exercer idêntica função, com 

desempenho das mesmas tarefas, ao 
mesmo empregador e na mesma 
localidade. Esse é o comando do 
artigo 461 da Consolidação das Leis 
do Trabalho que, no entender da 
Sétima Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho, não foi observado no 
caso analisado pelo relator, ministro 
Guilherme Caputo Bastos.  
 
Por essa razão, o colegiado, à 
unanimidade, acompanhou o voto do 
ministro para rejeitar (não conhecer) 
recurso de revista de uma 
trabalhadora que pretendia 
equiparação salarial com outra colega 
que obtivera a vantagem por meio de 
decisão judicial. Segundo o relator, 
como o Tribunal do Trabalho da 3ª 
Região (MG) afirmou que a 
empregada nunca exercera a função 
de “operador monitor”, a exemplo do 
paradigma original, seria necessário 
reexaminar fatos e provas do 
processo para concluir de forma 
diferente – o que não é possível 
nessa instância extraordinária.  
 
A empregada alegou no TST que 
tinha direito à equiparação com 
empregado que obteve aumento 
salarial mediante decisão judicial, 
bastando para isso provar a 
identidade de função em relação ao 
paradigma indicado, e não com todos 
os integrantes da cadeia 
equiparatória, conforme a Súmula nº 
6 do TST. 
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No entanto, o relator observou que, 
mesmo para equiparação com 
paradigma que obteve melhoria 
salarial mediante decisão judicial, os 
pressupostos do artigo 461 da CLT 
devem ficar comprovados em relação 
a todos os integrantes da cadeia 
equiparatória, como disse o Regional, 
caso contrário, haveria uma eterna 
cadeia de equiparação. Além do 
mais, como destacou o TRT, a 
empregada em vez de sustentar o 
pedido de equiparação com a 
empregada paradigma original, 
preferiu se amparar numa 
interpretação equivocada da súmula, 
descumprindo a exigência celetista. 
(RR – 325/2007-015-03-00.0). 

Fonte: TST 10/11/2009 

 
Greve – Legalidade 
  
DIREITO DE GREVE. ARTIGO 9º DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI 
7.783/1989. O exercício do direito 
de greve é constitucionalmente 
garantido e, cumpridas as 
exigências listadas na Lei 
7.783.1989 e havendo comprovação 
de que o movimento é pacífico, 
deve ser exercido de forma integral. 
Fere direito líquido e certo do 
sindicato impetrante a determinação 
de que o direito de greve seja 
exercido a 100 metros de distância 
da empregadora. Segurança 
concedida parcialmente, para 
afastar a limitação territorial 
determinação pela autoridade dita 

coatora. (TRT/SP - 
12286200800002000 - MS01 - Ac. 
SDI 2009018344 - Rel. MÉRCIA 
TOMAZINHO - DOE 27/10/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência SDCI - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição SDCI 
05/2009 

 
Reintegração 
 
Estabilidade. Art. 118 da Lei 
8.213/91. Doença constatada após 
o desligamento. Súmula 378. Pelo 
que se depreende da Súmula 378, 
II, do TST, é garantida a 
reintegração mesmo após o término 
do contrato de trabalho, desde que 
constada doença que tenha relação 
com a atividade desenvolvida na 
empresa. Mas não só isso. É 
também necessário que a doença 
implique pagamento de benefício 
acidentário. Ou seja, o requisito que 
se exige na vigência do contrato é o 
mesmo que se exige depois dele. O 
"salvo" a que se refere agora a 
Súmula 378 diz respeito apenas à 
vigência do contrato de trabalho. 
Nem haveria de ser diferente, pois 
não faria sentido exigir-se o 
requisito (afastamento com 
percepção do benefício) na vigência 
do contrato, como pressuposto da 
estabilidade, e não exigi-lo depois, 
para assegurar-se o mesmo direito. 
Pedido improcedente Sentença 
mantida. (TRT/SP - 
03299200543402006 - RO - Ac. 
11ªT 20090829942 - Rel. EDUARDO 
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DE AZEVEDO SILVA - DOE 
20/10/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 68/2009 

 
Contribuição Sindical (Legal ou 
Voluntária) – Patronal 
  
Ação de Cobrança de Contribuição 
Sindical Obrigatória. Inviabilidade. 
Nos termos do artigo 606, da CLT é 
necessária a expedição de certidão 
pelo Ministério do Trabalho e 
emprego. O rito apropriado é o 
executório. Considerando que a 
contribuição sindical tem natureza 
tributária e que compete ao 
Ministério do Trabalho e Emprego a 
fiscalização do seu efetivo 
recolhimento, a certidão exigida 
para a execução das contribuições 
sindicais não se constitui em 
"interferência na organização 
sindical", mencionada no artigo 8º, 
inciso I, do texto constitucional, 
posto que a parte persegue o 
recebimento de valores que tem 
natureza tributária. (TRT/SP - 
02534200805602000 - RO - Ac. 3ªT 
20090860521 - Rel. ANA MARIA 
CONTRUCCI BRITO SILVA - DOE 
20/10/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 68/2009 
 

27/10/2009 - 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. 
 
Fonte: TRT/SP - INFORMATIVO Nº 11-A/2009 
publicado em 06/11/2009 
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Contribuição legal 
  
1 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL. 
NÃO-SÓCIOS DO SINDICATO. 
INDEVIDA. Não tendo o sindicato 
relacionado em sua inicial, os 
empregados associados à entidade, 
impossível a condenação da ré ao 
pagamento de contribuição 
confederativa ou assistencial. 
Incidência da Súmula nº666 do STF 
e Precedente 119 do C. TST. 2 - 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. 
INCIDÊNCIA GERAL E 
OBRIGATÓRIA. A contribuição 
sindical, instituída e cobrada na 
forma dos artigos 578 e 580 da 
CLT, tem natureza parafiscal, 
compulsória e sua incidência é 
obrigatória a todo aquele que 
participar de uma determinada 
categoria econômica ou profissional 
ou de uma profissão liberal, em 
consonância com o disposto no art. 
579 da CLT, não havendo que se 
falar em cobrança tão-somente dos 
empregados filiados ao sindicato de 
trabalhadores. In casu, não tendo a 
ré comprovado os todos os 
recolhimentos, devida a 
condenação. (TRT/SP - 
00412200803302005 - RO - Ac. 4ªT 
20090797951 - Rel. Ricardo Artur 
Costa e Trigueiros - DOE 
02/10/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 66/2009 
 

 

Norma Coletiva (em geral) - 
Objeto  
 
Contribuição de participação 
negocial. Não apresenta substrato 
jurídico a inserção de cláusula 
convencional estipulando 
contribuição patronal a título de 
participação em negociação coletiva 
de trabalho, quando a lei prevê o 
custeio da entidade sindical para tal 
fim. (TRT/SP - 01779200523102007 
- RO - Ac. 3ªT 20090766738 - Rel. 
Maria de Lourdes Antonio - DOE 
29/09/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência - Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo Edição 64/2009 

 
 
 
 
 


