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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% 

 
 
 INDICADORES ECONÔMICOS 

 
• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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 1



 

 

  

   BBOOLLEETTIIMM  SSIINNDDIICCAALL  
 
 
 

INPC mensal

0,
69

0,
48

0,
51 0,

64

0,
96

0,
91

0,
21

0,
58

0,
15

0,
50

0,
38

0,
29

0,
200,

31

0,
64

INPC 2008 0,69 0,48 0,51 0,64 0,96 0,91 0,58 0,21 0,15 0,50 0,38 0,29
INPC 2009 0,64 0,31 0,20

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

 
 
 
 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

 
 
04/05/2009 - Comitê de 
Acompanhamento de Assuntos 
Trabalhistas - CAAT 
 
Foi publicada no DOU de 04/05/2009 a 
Portaria MTE nº 694 de 30 de abril de 
2009, que cria, no âmbito do Ministério 
do Trabalho e Emprego, o Comitê de 
Acompanhamento de Assuntos 
Trabalhistas - CAAT. 
 
O CCAT terá composição tripartite, a 
natureza será consultiva, e terá a 
finalidade de promover entendimentos 
nos assuntos relativos à competência do 
MTE, especialmente sobre: 
 

I - elaboração de propostas legislativas 
concernentes aos assuntos relacionados 
à matéria trabalhista;  

II - proposições em discussão no 
Congresso Nacional com conteúdo 
relacionado à matéria trabalhista;  

III - diretrizes de políticas públicas, 
programas e ações governamentais, no 
âmbito das atribuições do MTE;  

IV - estabelecimento de critérios para a 
coleta, organização e divulgação de 
dados referentes às atividades do MTE;  

V - ações e procedimentos relacionados 
à organização sindical; e  
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VI - outros assuntos que lhe sejam 
submetidos pelo Ministro de Estado do 
Trabalho e Emprego.  

Os representantes dos empregadores 
serão indicados pelas confederações 
com cadastro ativo no MTE, e os dos 
trabalhadores indicados pelas centrais 
sindicais que atenderem aos requisitos 
de representatividade.. 

A portaria entra em vigor na data da 
publicação. 
 
30/04/2009 - Locais e Serviços 
Perigosos ou Insalubres, Proibidos ao 
Trabalho do Menor. 

 
A Portaria nº. 88 de 28 de abril de 2009, 
da Secretaria de Inspeções do Trabalho 
– SIT passou a considerar os locais e 
serviços perigosos ou insalubres, 
proibidos ao trabalho do menor de 18 
(dezoito) anos, os descritos no Decreto 
nº. 6481/2008 (que publicou as piores 
formas de trabalho infantil), e revogou a 
Portaria nº. 20 de 13 de setembro de 
2001, da mesma Secretaria.  
 
Com a revogação da Portaria/SIT nº. 
20/2001, não existe mais a possibilidade 
de suprimir a proibição do trabalho do 
menor de 18 anos em determinadas 
atividades por meio de parecer técnico 
circunstanciado, assinado por 
profissional legalmente habilitado em 
saúde e segurança do trabalho, não 
existe mais. 
 
Desta forma, todas as formas e locais de 
trabalhos constantes no Decreto nº. 
6.481/2008 estão proibidas e não 
poderão ser flexibilizadas. Outra 
novidade legislativa é o fato do decreto 
trazer na lista de piores formas de 
trabalho infantil os Prováveis Riscos 
Ocupacionais e as Prováveis 
Repercussões à Saúde de cada trabalho 
proibido. 

 
Dentre as atividades e locais proibidos ao 
menor de 18 (dezoito) anos, constantes 
no Decreto, destacamos: 
 
- extração de pedras, areia e argila; 
- extração de mármores, granitos, pedras 
preciosas, semipreciosas e outros 
minerais; 
- na industrialização do fumo; 
- em fundição em geral; 
- em tecelagem; 
- em matadourou ou abatedouros em 
geral; 
- na fabricação e farinha de mandioca; 
- na fabricação de cimento ou cal; 
- na fabricação de colchões; 
- na construção civil pesada, entre 
outras. 
 
28/04/2009 - RAIS – multas pelo 
descumprimento da declaração. 

Foi publicada no DOU de 27/04/2009 a 
Portaria MTE nº. 688/2009, que altera 
o artigo 2º da Portaria MTE nº 14/2006, 
atualizando os valores das multas 
aplicadas pelo descumprimento da 
obrigação de declaração da RAIS - 
Relação Anual de Informações Sociais. 

Com a alteração do artigo 2º da referida 
portaria, o empregador que não 
entregar a RAIS no prazo legal, ficará 
sujeito a multa a partir de R$425,64, 
acrescida de R$106,40 por bimestre de 
atraso. 

Quando a multa decorrer da lavratura 
de auto de infração o referido valor será 
acrescido de percentual, na forma 
indicada, a critério da autoridade 
julgadora. 

A portaria entra em vigor na data da 
publicação. 
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 JURISPRUDÊNCIA

 
 
29/04/2009 – Proteção do Direito de 
Imagem no Contrato de Trabalho 
 
Decisão publicada pelo  Supremo  
Tribunal  Federal  em 28 de abril de 
2009,  condenou empregador a pagar 
indenização por uso de imagem de 
empregado, sem sua autorização, para 
fins comerciais. 

 
A 11ª Turma do TRT-SP, com base no 
artigo 5º da Constituição Federal, 
analisou que o direito de imagem é um 
direito personalíssimo e inviolável, o 
que garantiu ao ex-empregado 
indenização por dano moral. 
 
O tribunal esclarece que ao estipular os 
valores da indenização determinou 
valores justos objetivando reinteração 
da ofensa  sem caracterizar 
enriquecimento de uma das partes, 
nem arruinar a outra. 
 
Fonte: Notícias TRT 2ª Região de 29/04/09. 
 
APOSENTADORIA. EFEITOS NO 
CONTRATO DE TRABALHO. Com o 
julgamento das ADIn nº 1721-3 e 1770-4, 
o C. STF retirou definitivamente do 
mundo jurídico pátrio qualquer 
possibilidade de que a aposentadoria 
espontânea do empregado seja 
considerada causa de rescisão 
contratual, ao sacramentar seu 
entendimento de que "é único o contrato 
de emprego do trabalhador que, mesmo 
obtendo a aposentadoria espontânea, 
permanece na prestação de serviço.". De 
rigor, pois, o reconhecimento da 
unicidade contratual postulada e o 
deferimento de diferenças relativas à 
multa de 40%, decorrentes de sua 
incidência sobre os depósitos do FGTS 
realizados na época anterior à 

aposentadoria. Recurso ordinário a que 
se nega provimento." (TRT/SP - 
01965200706802008 - RO - Ac. 10ªT 
20090128529 - Rel. Rilma Aparecida 
Hemetério - DOE 17/03/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 12/2009. 
 
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA 
E/OU ASSISTENCIAL. 
OBRIGATORIEDADE DE 
RECOLHIMENTO. As contribuições 
assistenciais e/ou confederativas são 
devidas apenas pelos empregados 
filiados à entidade sindical. Entendimento 
em sentido contrário implica em séria 
ofensa ao direito de livre associação e 
sindicalização constitucionalmente 
garantido ao cidadão trabalhador. 
Aplicação do Precedente Normativo nº 
119 e da Orientação Jurisprudencial nº 
17, ambos do TST. Apelo do sindicato a 
que se nega provimento." (TRT/SP - 
02562200709002007 - RO - Ac. 10ªT 
20090128480 - Rel. Rilma Aparecida 
Hemetério - DOE 17/03/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 12/2009 

 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 
DEVIDO, AINDA QUE DECORRENTE 
DE CONTATO INTERMITENTE JUNTO 
AO AGENTE PERICULOSO 
(INFLAMÁVEIS). Os pressupostos 
lógicos e jurídicos para a concessão do 
adicional de periculosidade são 
específicos. De fato, aqui se indeniza a 
possibilidade de sinistro  
que possa atingir a vida ou causar 
invalidez permanente. Assim, é 
despiciendo se o recorrente passa toda 
ou apenas parte de sua jornada em área 
perigosa, porque a ocorrência do sinistro 
é imprevisível. (TRT/SP - 
01324200705102001 - RO - Ac. 4ªT 
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20090105766 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 13/03/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 13/2009 

 
EMENTA: DIREITO COLETIVO E 
SINDICAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
DESMEMBRAMENTO SINDICAL. O 
princípio da liberdade sindical garante o 
direito de associação a trabalhadores 
ligados por interesses profissionais em 
comum. De outro lado, o princípio da 
unicidade sindical, que limita a liberdade 
de criação de entidade sindical à 
inexistência de outra na mesma base 
territorial almejada, admite o 
desmembramento de uma categoria de 
trabalhadores representada por um 
sindicato já constituído. A nova categoria 
se desassocia integralmente da antiga 
pessoa jurídica. É desnecessário que a 
iniciativa parta do sindicato mais antigo, 
sendo requisito a manifestação dos 
membros da categoria a particionar, 
verdadeiros legitimados a aferir a 
conveniência do desmembramento. 
Indispensável que a deliberação 
represente a vontade soberana da 
maioria absoluta de seus membros, 
independentemente de estarem ou não 
filiados ou de quem foi o responsável 
pela consulta. O que não se pode é 
creditar valor à manifestação de número 
reduzido de membros, sob pena de 
referendar  
procedimento meramente formal que 
agride o direito adquirido do antigo 
sindicato e afronta a liberdade sindical 
dos demais membros. In casu, apesar de 
não padecer de vício formal a consulta 
realizada pelo sindicato-autor, falta-lhe 
do ponto de vista material, a vontade 
soberana da categoria para autorizar o 
desmembramento pretendido, 
constituindo o pleito em afronta à 
liberdade sindical dos associados e 
membros da categoria. 
Desmembramento que não se reconhece 
legitimidade. (TRT/SP - 
00328200608902004 - RO - Ac. 7ªT 

20090117063 - Rel. José Carlos Fogaça 
- DOE 13/03/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 13/2009. 

 
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. (TRT/SP - 
00192200805902002 - RO - Ac. 4ªT 
20090105758 - Rel. Paulo Augusto 
Camara - DOE 13/03/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 14/2009 

 
NORMA COLETIVA. ALTERAÇÃO IN 
PEJUS DE CONDIÇÃO 
REGULAMENTAR PRÉ-EXISTENTE. 
AUSÊNCIA DE CONTRAPARTIDA. 
INVÁLIDA. A alteração de condições de 
trabalho decorrentes de lei ou 
regulamento, através de Acordo Coletivo, 
exatamente pela natureza negocial desse 
instrumento, pressupõe concessões 
recíprocas para a sua validade. No caso, 
em relação à limitação temporal de 
complementação de auxílio-doença, 
houve somente prejuízo aos 
trabalhadores, sem qualquer benefício 
em contrapartida, restando configurada 
alteração in pejus que viola o princípio 
norteador da negociação coletiva, pois 

 5



 

 

  

   BBOOLLEETTIIMM  SSIINNDDIICCAALL  
outrora, por força de disposição 
regulamentar, a vantagem era concedida 
enquanto durasse o licenciamento. 
Recurso a que se nega provimento, no 
particular. (TRT/SP - 
01047200604902000 - RO - Ac. 4ªT 
20090126550 - Rel. Ricardo Artur Costa 
E Trigueiros - DOE 13/03/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 15/2009 

 
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. 
REFLEXOS. Não são devidos os reflexos 
do adicional de periculosidade nas horas 
extras, quando este já foi integrado à 
remuneração para servir de base de 
cálculo das extraordinárias." (TRT/SP - 
00499200625502002 - RO - Ac. 10ªT 
20090084050 - Rel. Rilma Aparecida 
Hemetério - DOE 10/03/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 14/2009 

 
ADICIONAIS DE PERICULOSIDADE E 
INSALUBRIDADE. COEXISTÊNCIA - Da 
interpretação teleológica do texto legal, 
tem-se a impropriedade da coexistência 
dos adicionais de periculosidade e 
insalubridade. O empregado, no caso, 
terá a oportunidade de optar pelo 
adicional que lhe seja mais vantajoso. 
Inteligência do parágrafo 3º do artigo 193 
do diploma celetista. (TRT/SP - 
01101200706902002 - RO - Ac. 8ªT 
20090124060 - Rel. Lilian Lygia Ortega 
Mazzeu - DOE 10/03/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 14/2009 

 
ACORDO COLETIVO. REDUÇÃO DA 
MULTA FUNDIÁRIA. VALIDADE: 
"Embora a Constituição Federal de 1988, 
no artigo 7º, XXVI, tenha consagrado o 
reconhecimento das convenções e 
acordos coletivos de trabalho, elegendo-
os como verdadeiros instrumentos 
normativos, não é ilimitado o poder de 
transação conferido aos sindicatos, 

cabendo ao Judiciário sopesar as 
vantagens advindas aos trabalhadores 
por meio da negociação coletiva 
entabulada. Não se vislumbrando tenha o 
laborista obtido qualquer vantagem com 
o ajuste coletivo, que reduziu a multa 
fundiária, é devida a diferença pleiteada". 
Recurso ordinário a que se nega 
provimento. (TRT/SP - 
00727200746602005 - RO - Ac. 11ªT 
20090117560 - Rel. Dora Vaz Treviño - 
DOE 10/03/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 14/2009 
 
22/04/2009 - Em caso de Jornada 
Reduzida, pagamento deve respeitar 
Salário Mínimo Hora 
 
Se a jornada de trabalho for inferior à 
previsão constitucional de 8 horas diárias 
e 44 horas semanais, a remuneração do 
trabalhador deve ser proporcional às 
horas trabalhadas, podendo, pois, ser 
inferior ao salário mínimo normativo. 
Com este entendimento, a 10ª Câmara 
do TRT da 15ª Região reformou decisão 
proferida em primeira instância pelo juiz 
da Vara do Trabalho de Rio Claro, que 
condenara uma empresa de comércio de 
alimentos ao pagamento de diferenças 
salariais, por inobservância do piso 
salarial da categoria do reclamante.  
 
Tal posição, segundo a magistrada, 
encontra-se disposta também no inciso V 
do mesmo artigo 7º, que estabelece que 
o piso da categoria será proporcional à 
extensão e complexidade do trabalho 
desenvolvido, bem como na Orientação 
Jurisprudencial nº 358, da 1ª Seção de 
Dissídios Individuais do Tribunal Superior 
do Trabalho (TST), a qual dispõe que, 
havendo contratação para cumprimento 
de jornada reduzida, é lícito o pagamento 
do piso salarial ou do salário mínimo 
proporcional às horas trabalhadas, desde 
que seja respeitado o salário mínimo 
hora. 
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Sendo assim, tendo em vista o 
pagamento efetivado pela reclamada, 
com base no número de horas 
efetivamente trabalhadas, e o piso 
normativo proporcional da categoria, a 
Câmara decidiu dar provimento ao 
recurso ordinário da reclamada, para 

excluí-la da condenação de pagar as 
diferenças salariais e seus reflexos ao 
recorrido. (Proc. 3610-2007-010-15-00-5 
RO). 

Por Patrícia Sousa  
NOTÍCIAS TRT15 de 22/04/2009

 

 

 ÚLTIMAS NOTÍCIAS 
 
 
23/04/2009 - Projeto inclui 
insalubridade no cálculo da 
aposentadoria por idade

A Câmara analisa o Projeto de Lei 
4698/09, do deputado Cleber Verde 
(PRB-MA), que permite computar no 
cálculo para aposentadoria por idade o 
tempo de trabalho prejudicial à saúde 
exercido até 28 de maio de 1998. 
Atualmente, a Lei 9.711/98 prevê a 
conversão desse período em tempo 
exercido em atividade comum para 
obtenção apenas da aposentadoria 
especial, concedida em razão de 
trabalhos perigosos para a saúde. 
 
Em sua análise, o deputado explica 
uma série de modificações em regras 

legais e lembra que a lei atual, da 
forma como está, revoga outra medida 
que prevê o cômputo do trabalho 
prejudicial à saúde para concessão de 
qualquer benefício. O objetivo da 
proposta, portanto, é evitar "injustiça 
aos idosos que por algum tempo de 
suas vidas exerceram efetivamente 
alguma atividade insalubre". 
 
Tramitação 
O projeto tramita em caráter conclusivo 
e será analisado pelas comissões de 
Seguridade Social e Família; de 
Finanças e Tributação; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
Fonte: Ag. Câmara 

 
 

 VOCÊ SABIA?? 
Nova lei do estágio 
 
Você sabia que atualmente as relações de estágio são regidas pela Lei 11788/08, e 
que para o empresário não tenha reconhecido o vínculo empregatício com o 
estagiário, deve observar os alguns requisitos:  
 
Primeiramente, o estágio passou a ser conceituado como ato educativo escolar 
supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam freqüentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da 
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educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade 
profissional da educação de jovens e adultos. 
 
Os estágios foram subdivididos em : 
 
- Obrigatório, quando definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é 
requisito para aprovação e obtenção do diploma 
 
- Não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à 
carga horária regular e obrigatória.  
 
As partes envolvidas na relação do estágio devem observar os seguintes requisitos 
para que não seja caracterizado o vínculo empregatício, tais como: 
 
- Matrícula e freqüência regular do educando em curso de educação 
superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e nos anos 
finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 
adultos e, atestados pela instituição de ensino; 
 
-  Celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente 
do estágio e a instituição de ensino; 
 
- Compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e aquelas 
previstas no termo de compromisso; 
 
- Apresentação à instituição de ensino de relatório das atividades do estágio, 
no prazo não superior a seis meses.  
 
Hoje em dia, a carga horária do estágio também foi alterada e devem ser observados 
os seguintes tópicos da Lei:  
 
- Regra geral – no máximo de 06 (seis) horas diárias, respeitado o limite de 30 
(trinta) horas semanais.  
 
- Quando se tratar de educação especial: no máximo de 04 (quatro) horas 
diárias, observando o limite de 20 (vinte) horas semanais. 
 
-  Os cursos que alternarem teoria e prática, nos períodos em que não 
estiverem programadas aulas presenciais, poderá o estágio ter jornada de até 40 
(quarenta) horas semanais, desde que previsto no projeto pedagógico do curso e da 
instituição do curso. 
 
Os estagiários passaram a contar com alguns benefícios, dentre eles ressaltamos:  
 
- Bolsa de estudo (exigência, apenas para os estágios não-obrigatórios); 
 
- Auxílio–transporte (exigência, apenas para os estágios não obrigatórios); 
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-  Recesso de 30 (trinta) dias, preferencialmente durante as férias escolares, 
sempre que o estágio tenha duração igual ou superior a um ano, com o pagamento 
da bolsa, nos demais casos as partes podem fixar períodos de férias específicos. 
 
Atualmente, os estágios (contratos) não poderão superar o período de 02 (dois) anos e 
ainda as empresas terão que observar as seguintes regras que limitam o número de 
estagiários a serem contratados, conforme tabela abaixo: 
 
 
Número de empregados Número máximo de estagiários 

De 01 (um) a 5 (cinco) 1 (um) 

De 6 (seis) a 10 (de) empregados 2 (dois) 

De 11 (onze) a 25 (vinte e cinco) 
empregados 

5 (cinco) 

De 25 ou mais Até 20% (vinte por cento) 

 
Em relação ao número de estagiários a serem contratados, temos ainda a esclarecer 
que: 
 
-  O número de empregado é considerado o do estabelecimento em que será prestado 
o estágio e não o total da empresa. 
 
 -  Não se aplica a regra acima para os estágios de nível superior e de nível médio 
profissional. 
 
 - Aos estagiários com deficiências será assegurado o percentual de 10% das vagas 
oferecidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletim Sindical é uma publicação do Departamento Sindical da Federação das 
Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP 
Av. Paulista, 1313 – 5º andar 
Comentários e Sugestões: cassind@fiesp.org.br 

 9


