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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% 

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

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

Médicos 
Veterinários 1/mai Preponderante R$ 2.790,00  - - 

Secretárias do 
Estado / 
Campinas/ ABC 

1/mai Preponderante  R$ 1.119,00 
R$ 806,00  

- - 

Técnicos de 
Segurança 1/mai 5,83% R$ 2.015,20  5,83% - 
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NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DOS DIVERSOS SEGMENTOS 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%). 

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 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%) 

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%). 

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% 

 
 
 
 

 2



 

 3

 

  

   BBOOLLEETTIIMM S  SIINNDDIICCAALL  
 INDICADORES ECONÔMICOS 

 
• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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 JURISPRUDÊNCIA
 
 
 
26/05/2009 - Horas extras acima do 
limite convencional invalidam 
compensação de jornada 

Ainda que a compensação de jornada 
seja autorizada por convenção coletiva, 
ela é inválida quando o trabalho 
extraordinário é habitual e extrapola o 
limite máximo diário estabelecido pelo 
instrumento normativo. Nesse contexto, 
a 9ª Turma do TRT-MG, 
acompanhando voto do relator, juiz 
convocado João Bosco Pinto Lara, 
aplicou o entendimento contido na 
Súmula 85, IV, do TST, mantendo 
parcialmente a sentença. 
 
Analisando a matéria, o relator 
salientou que a convenção coletiva 
facultou às empresas a adoção do 
sistema de compensação de jornada, 
através do qual as horas extras 
prestadas pelo trabalhador, limitadas a 
duas por dia, poderiam ser 
compensadas com reduções do horário 
de trabalho ou folgas compensatórias, 
no prazo de até noventa dias. 
Entretanto, embora o empregado tenha 
tido folgas ou redução de jornada às 
segundas-feiras, os cartões de ponto 
demonstraram que, além do trabalho 
extraordinário ter sido habitual, o limite 
de duas horas diárias era excedido, 
pois o reclamante chegava a fazer até 
07 horas extras por dia. 
 
Esse fato atrai a aplicação do disposto 
na Súmula 85, IV, do TST, que 
considera inválido o acordo para a 
compensação de jornada quando a 
prestação de horas extras é habitual, 
determinando que as horas que 
excederem à jornada semanal sejam 

pagas como extraordinárias. Quanto as 
que forem efetivamente compensadas, 
deverá ser quitado apenas o adicional 
de horas extras. Inclusive, nesse 
aspecto, a decisão foi modificada, para 
constar na condenação que as horas 
extras que estiverem dentro do limite 
da jornada semanal de 44 horas, sejam 
remuneradas apenas com o adicional, 
no caso, o convencional. 
 
RO nº 00831-2008-092-03-00-9 
 
Fonte: Notícias TRT 3ª região. 
 
26/05/2009 - Problemas na 
constituição do sindicato fazem 
dirigente perder estabilidade 

A nulidade dos atos constitutivos do 
Sindicato dos Motoristas, Ajudantes, 
Cobradores e Operadores de Máquinas 
Sobre Pneus do Sul do Estado do 
Espírito Santo, decretada pelo 
Supremo Tribunal Federal, levou a 
Justiça do Trabalho a concluir que um 
dirigente daquele sindicato, demitido 
pela Viação Flecha Branca Ltda., de 
Cachoeiro do Itapemirim (ES), não era 
detentor da estabilidade provisória. Em 
todas as instâncias trabalhistas, as 
decisões foram no mesmo sentido. No 
Tribunal Superior do Trabalho, a 
Sétima Turma acompanhou o voto do 
relator, ministro Guilherme Caputo 
Bastos, com o fundamento de que não 
houve violação dos artigos da 
Constituição e da CLT que impedem a 
dispensa de empregado sindicalizado, 
a partir do registro da candidatura até 
um ano após o fim do mandato.  
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Contratado pela viação em maio de 
1997, o empregado participou do 
processo eleitoral de setembro de 2000 
e foi um dos eleitos para a direção do 
sindicato representativo da categoria. 
Dispensado, sem justa causa, em 
setembro de 2001, ele achou que teria 
direito à estabilidade provisória, pois, 
segundo afirmou, a eleição ocorreu 
conforme o estatuto social, com 
certidão de registro no Ministério do 
Trabalho e com o registro da ata em 
cartório.  

Sentindo-se economicamente 
prejudicado com a dispensa, o dirigente 
postulou ação na Vara do Trabalho de 
Cachoeiro do Itapemirim (ES) visando 
ser reintegrado aos quadros da 
empresa, com o consequente 
pagamento dos salários e outras 
verbas trabalhistas, ou indenizado pelo 
período de estabilidade. Os pedidos, 
porém, foram rejeitados. O juiz de 
primeiro grau considerou clara a 
inexistência do sindicato, uma vez que 
houve decisão judicial em que se 
declararam nulos seus atos 
constitutivos.  

Ao analisar recurso ordinário do 
dirigente sindical, o Tribunal Regional 
do Trabalho da 17ª Região (ES) 
mencionou sentença da Terceira Vara 
Cível de Cachoeiro do Itapemirim, que, 
ao declarar nua a constituição do 
sindicato, decretou a paralisação de 
suas atividades. Ainda segundo o 
Regional, na época da eleição da 
diretoria da entidade sindical, em 
setembro de 2000, encontrava-se 
pendente de julgamento o recurso 
extraordinário interposto pelo sindicato 
contra a decretação de sua 
inexistência, e, assim, o processo 
eleitoral, deflagrado em 13/09/2000, 
seria inválido.  

Ao apreciar agravo de instrumento do 
empregado, o ministro Caputo Bastos 
assinalou que a decisão regional 
estava em consonância com as provas 
produzidas no processo, e, assim, as 
alegações da parte encontravam óbice 
na Súmula nº 126 do TST, que impede 
o revolvimento de fatos e provas. ( 
AIRR-1719/20003-131-17-40.7)  
 
Fonte: Notícias TRT 2ª região. 
 
22/05/2009 - Sindicato vai receber 
honorários advocatícios de ação 
contra empresa 

A Segunda Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho manteve decisão que 
condenou a empresa PC Informática, 
de Minas Gerais, a pagar honorários 
advocatícios ao Sindicato dos 
Trabalhadores em Empresas de 
Assessoramento, Pesquisas, Perícias e 
Informações no Estado de Minas 
Gerais – Sintappi/MG. A empresa 
perdeu a causa em que o sindicato 
cobrava judicialmente pagamentos 
atrasados de contribuições sindicais. 

O descontentamento patronal vem 
desde a primeira instância e chegou ao 
TST por meio de agravo de instrumento 
com a pretensão de que o recurso, 
rejeitado pelo Tribunal Regional do 
Trabalho da 3ª Região (MG), viesse a 
ser julgado. Mas, de acordo com o 
relator do agravo, ministro Renato de 
Lacerda Paiva, tanto o primeiro grau 
quanto o Tribunal Regional decidiram 
acertadamente, uma vez que o artigo 
5º da Instrução Normativa nº 27 do TST 
enuncia claramente que, “exceto nas 
lides decorrentes da relação de 
emprego, os honorários advocatícios 
são devidos pela mera sucumbência”. 
O relator explicou que a questão está 
inserida na nova competência da 
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justiça do trabalho, estabelecida na 
Emenda Constitucional 45/2004. 

Ao participar dos debates na sessão de 
julgamento, o ministro José Simpliciano 
acrescentou que o caso não trata de 
relação de emprego, e que a IN 27 ,diz 
que quando a postulação diz respeito a 
uma relação que não é de trabalho, são 
devidos os honorários advocatícios, de 
forma que quem sucumbiu tem de 
pagar os honorários. A Segunda Turma 
aprovou por unanimidade o voto do 
relator. (AIRR-104-2008-114-03-40.9)  
(Mário Correia)  

Fonte: Notícias TST 22/05/2009 

Abono  
Abono salarial. Concessão em dissídio 
coletivo. Extensão aos inativos. 
Possibilidade. Parcela destinada a 
compensar perdas e defasagens 
salariais, em decorrência da ausência 
da implementação de reajustes 
anteriores. Caracterizada a natureza 
salarial da parcela, deve haver 
extensão do benefício aos inativos, 
complementando-lhes a aposentadoria. 
Recurso Ordinário da reclamante 
provido. (TRT/SP - 
01896200501102000 - RO - Ac. 12ªT 
20090282269 - Rel. Davi Furtado 
Meirelles - DOE 28/04/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 23/2009 
 
COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO 
PRÉVIA. PRETENSÃO DE 
EXTINGUIR RECLAMAÇÃO JÁ 
JULGADA. INVIABILIDADE. A 
submissão da lide à Comissão de 
Conciliação Prévia constitui faculdade e 
não obrigação do trabalhador, sendo  
7 Boletim de Jurisprudência Tribunal 
Regional do Trabalho – São Paulo 
Serviço de Jurisprudência e Divulgação  

apenas mais um meio de solução de 
conflitos, e assim, não se constitui em 
pressuposto ou condição da ação. 
Neste sentido, a Súmula nº 2 deste 
Regional. Fere a razão, e portanto o 
direito, a pretensão da parte que 
sempre recusou a conciliação judicial, 
de ver extinto o processo já instruído e 
julgado, a pretexto de remeter a 
controvérsia a uma comissão de 
conciliação prévia. Recurso a que se 
nega provimento neste ponto. 2. 
HORAS EXTRAS. CLÁUSULA QUE 
CONDICIONA O PAGAMENTO À 
AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA 
SOBREJORNADA PELO 
EMPREGADOR. NULIDADE. É nula, 
por inconstitucional, cláusula de norma 
individual ou coletiva que condiciona o 
pagamento de horas extras à prévia 
autorização da empresa para a 
prorrogação de jornada. Irrelevante, 
pois, in casu, a falta de emissão pela 
reclamada dos time sheets, 
documentos destinados a estimar o 
tempo gasto na execução de um 
serviço para posterior cobrança ao 
cliente. Com efeito, provada a ativação 
em sobrejornada, o respectivo 
pagamento é um imperativo sob pena 
de se consagrar trabalho gratuito, em 
situação análoga à da escravidão. 
Sentença mantida, no particular. 
(TRT/SP - 02230200805102000 - RO - 
Ac. 4ªT 20090271194 - Rel. Ricardo 
Artur Costa e Trigueiros - DOE 
28/04/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 2222009 
 
Contribuição legal - CONTRIBUIÇÃO 
CONFEDERATIVA. LIBERDADE 
SINDICAL. Ninguém está obrigado a 
contribuir para os cofres do Sindicato 
do qual não é filiado. Logo, qualquer 
contribuição sindical compulsória 
(confederativa, assistencial ou 
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associativa) aos não associados do 
Sindicato é incompatível com o texto da 
Constituição por malferimento à 
liberdade sindical que objetiva 
assegurar a democracia sindical. A 
contribuição sindical confederativa (art. 
8º, IV, CF), ainda que inserida em 
cláusula de Acordo ou Convenção 
Coletiva submetida a aprovação da 
categoria, alcança somente os 
associados. (TRT/SP - 
00059200725502006 - RO - Ac. 4ªT 
20090277257 - Rel. Ivani Contini 
Bramante - DOE 28/04/2009)  
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 22/2009 
 
Funcionamento e Registro - 
Representatividade sindical Não é 
pelo número de empregados que se 
define a representatividade sindical, 
mas, sim, pela identidade, 
similaridade e/ou conexidade da 
atividade da empresa. O mero 
registro no Ministério do Trabalho 
não tem outra função senão a de 
catalogar e controlar 
estatisticamente o setor, não 
conferindo efeito constitutivo, 
podendo tal representatividade ser 
questionada judicialmente. (TRT/SP 
- 00235200703602005 - RO - Ac. 
3ªT 20090232601 - Rel. Silvia 
Regina Pondé Galvão Devonald - 
DOE 28/04/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 22/2009 
 
NORMA COLETIVA (EM GERAL)  
Convenção ou acordo coletivo  
JORNADA DE TRABALHO. 
OBRIGATORIEDADE DE REGISTRO 
DE PONTO. CONVENÇÃO 
COLETIVA. ÔNUS DA PROVA. Em 
razão da obrigatoriedade de registro de 
ponto, estipulada em norma coletiva, a 

não-apresentação injustificada dos 
controles de ponto de freqüência gera 
presunção relativa de veracidade da 
jornada de trabalho informada pela 
reclamante, conforme Súmula nº 338 
do C. Tribunal Superior do Trabalho. 
Dessa forma, não tendo o reclamado 
se desincumbindo satisfatoriamente do 
ônus da prova que lhe cabia, nos 
termos do artigo 818 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, prevalece a 
jornada de trabalho apontada na 
exordial. (TRT/SP - 
00775200705702000 - RO - Ac. 12ªT 
20090221308 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 17/04/2009) 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 21/2009 
 
SINDICATO OU FEDERAÇÃO 
Enquadramento. Em geral  
CATEGORIA DIFERENCIADA. 
NEGOCIAÇÃO DA QUAL NÃO 
PARTICIPOU ENTIDADE SINDICAL 
QUE REPRESENTASSE A EMPRESA. 
Depreende-se do que consta dos 
autos, que a reclamada não era 
representada pela entidade sindical 
que celebrou a norma coletiva que 
fundamenta os pedidos formulados na 
exordial. Portanto, de acordo com o 
entendimento expresso na Súmula nº 
374 do TST, não há direito do 
empregado de haver de seu 
empregador vantagens previstas em 
instrumento coletivo no qual a empresa 
não encontra-se representada. 
INSALUBRIDADE - IMPUGNAÇÃO AO 
LAUDO PERICIAL - A impugnação 
deve assumir tecnicidade 
suficientemente capaz de confrontar as 
conclusões do laudo ou quando menos 
evidenciar sua impropriedade e só 
merece ser desconstituído nos casos 
de haver cabal e inequívoca 
contraprova, o que inocorreu no caso 
em tela. RECURSOS IMPROVIDOS. 
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(TRT/SP - 00124200740102008 - RO - 
Ac. 12ªT 20090247757 - Rel. Delvio 
Buffulin - DOE 17/04/2009 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 21/2009 
 
SINDICATO OU FEDERAÇÃO - 
Contribuição legal  
As contribuições postuladas são mês a 
mês e continuadas, pelo que têm sabor 

de contribuições confederativas, 
aplicando-se, pois, o Precedente 
Normativo 119 do C. TST. (TRT/SP - 
00260200501302003 - RO - Ac. 3ªT 
20090215570 - Rel. Sergio J. B. 
Junqueira Machado - DOE 
07/04/2009). 
 
Fonte: Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo – Edição 22/2009 

 
 
 

 ULTIMAS NOTÍCIAS 
 
27/05/2009 - Anamatra pede ao STJ 
revogação da Súmula 366 

A Anamatra protocolou na última 
segunda-feira (25/5) no Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) requerimento 
para revogação da Súmula 366 do STJ, 
de 26 de novembro de 2008, que 
afirma ser da Justiça estadual a 
competência para processar e julgar 
ação indenizatória proposta por viúva e 
filhos de empregado falecido em 
acidente de trabalho. No entendimento 
do STJ, mesmo após a Emenda 
Constitucional nº 45, compete à justiça 
comum estadual processar e julgar tais 
ações, pois, nesse caso, de acordo 
com a Súmula, a demanda é de índole 
estritamente civil, porque os autores 
postulam direitos próprios. 
 
No requerimento, a Anamatra lembra 
que a Emenda Constitucional 
nº45/2005 conferiu à Justiça do 
Trabalho a competência para processar 
e julgar quaisquer ações que tenham 
sua origem na relação de trabalho, aqui 
incluídas as ações de indenização por 
dano moral ou patrimonial. “O 
constituinte derivado não quis saber se 
a ação de danos morais seria 
interposta pelo empregado em face do 

seu empregador ou não. Até mesmo 
porque essa vinculação da figura do 
empregado não consta do caput do art. 
114, da Constituição Federal”, explica a 
entidade, ressaltando que a Súmula 
366 do STJ não poderia fazer tal 
distinção inexistente no comando 
Constitucional. 
 
Para Marco Freitas, diretor de 
prerrogativas e assuntos jurídicos da 
Anamatra, não existe motivo de 
deslocamento da competência da 
Justiça do Trabalho para a Justiça 
Comum apenas porque a ação é 
interposta pela viúva e sucessores do 
empregado e não por ele mesmo. “Não 
se pode excluir da competência da 
Justiça do Trabalho as ações 
intentadas pela viúva e pelos herdeiros 
do empregado tão-somente porque ele 
faleceu. Seria uma distinção odiosa e 
sem fundamento entre eles e os 
empregados acidentados que 
sobreviveram, já que a matéria 
discutida nos dois casos seria idêntica, 
sendo que somente os valores 
morais/patrimoniais a serem 
ressarcidos que variariam”, alertou. 
 
O requerimento da Anamatra traz 
também diversos precedentes do STF 
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que vão de encontro à Súmula 366 do 
STJ (RE-ED 482797, RE-ED 541755 e 
RE-AgR 507159). Neles, os ministros 
do Supremo entendem que a 
competência deve ser atribuída à 
Justiça do Trabalho mesmo quando a 
ação é proposta pelos sucessores do 
empregado falecido. 
 
STF decidirá conflito de 
competência 
Tratando do mesmo tema, está 
pautado para a sessão do STF do dia 
27 de maio conflito de competência nº 
7545, de relatoria do ministro Eros 
Grau. O processo busca entendimento 
para uma ação de indenização por 
danos morais decorrentes de acidente 
de trabalho com óbito, proposta pela 
viúva e pelos pais do trabalhador 
perante o Juízo de Direito da 4ª Vara 
Cível da Comarca de Joinville. 
 
Na Vara Cível, o juiz de Direito declinou 
da competência para a Justiça do 
Trabalho, onde a ação foi julgada em 1ª 
e 2ª instâncias. A empresa, por sua 
vez, reconheceu a competência da 
Justiça do Trabalho para julgamento 
das ações de indenização por danos 
morais e materiais oriundos de 
infortúnio de trabalho quando movida 
pelo empregado, mas não pelos seus 
sucessores e ingressou com recurso de 
revista ao Tribunal Superior do 
Trabalho (TST). A 4ª Turma do TST 
deu provimento ao recurso para 
suscitar o conflito negativo de 
competência, determinando a remessa 
dos autos ao STF.  
 
Fonte: Anamatra  

 
 
 
 
 

22/05/2009 - Débitos trabalhistas 
poderão ser corrigidos pelo INPC 
 
Manuela D´Ávila: reajuste deve ser 
feito com base em índice de custo de 
vida. 
Tramita na Câmara o Projeto de Lei 
4873/09, da deputada Manuela D'Ávila 
(PCdoB-RS), que altera as regras de 
atualização monetária de débitos 
trabalhistas, como salários e pensões. 
O texto determina que os salários 
atrasados sejam reajustados pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), calculado 
mensalmente pelo IBGE. 
 
A correção será feita com base no 
índice acumulado entre a data de 
vencimento da obrigação e o seu 
efetivo pagamento. Atualmente, a 
atualização de valores devidos pelo 
empregador é feita pela Taxa 
Referencial (TR), o mesmo índice 
usado para corrigir a poupança. A 
deputada defende que o reajuste seja 
feito por um índice de custo de vida, 
como o INPC. 
 
Manuela D'Ávila ressalta que a 
atualização de débitos trabalhistas tem 
sido inferior à dos débitos cíveis, como 
aluguéis atrasados. Nesses casos, 
segundo ela, a Justiça Comum já vem 
adotando o INPC como índice de 
reajuste. Para ela, isso é uma 
distorção, uma vez que os atrasados 
trabalhistas são de natureza 
alimentícia. 
 
Decisão judicial: O projeto estabelece 
ainda uma nova regra para atualização 
de débitos trabalhistas já reconhecidos 
pela Justiça ou por acordo feito entre o 
trabalhador e o patrão. O reajuste vai 
depender do grau da decisão: 
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- será de 1% ao mês, proporcional ao 
número de dias de atraso (ou pro rata 
die, no jargão jurídico), contados a 
partir do ajuizamento da ação, quando 
a decisão a favor do trabalhador for de 
até primeiro grau; 
- de 2% ao mês, pro rata die, após 
decisão de primeiro grau. Os juros vão 
incidir desde a sentença de primeiro 
grau ou a data de homologação do 
acordo com o empregador; 
 
- de 3% ao mês a partir da notificação 
do empregador para o pagamento. 
 
Incentivo ao atraso: De acordo com 
Manuela D'Ávila, a mudança das regras 
de atualização, no caso de dívidas 
reconhecidas pela Justiça, tem o 
objetivo de evitar que o empregador 
adie o pagamento por meio de recursos 
judiciais. 
 
Atualmente, essas dívidas são 
atualizadas pela TR mais 1% ao mês. 
Para a deputada, como a taxa é baixa 
"as empresas são incentivadas a 
recorrer como forma de adiar a solução 
dos processos e retardar o 
pagamento". 
 
O projeto muda o artigo 39 da Lei 
8.177, que fez importantes 
modificações, em 1991, na atualização 
monetária dos débitos trabalhistas. A 
lei é oriunda da Medida Provisória 
294/91 e ficou conhecida como Plano 
Collor II. 
 
Tramitação: O projeto tramita em 
caráter conclusivo nas comissões de 
Desenvolvimento Econômico, Indústria 
e Comércio; de Trabalho, de 
Administração e Serviço Público; e de 
Constituição e Justiça e de Cidadania. 
 
Fonte: Agência da Câmara 22/05/2009 

 
21/05/2009 - Justiça comum deve 
analisar controvérsias sobre 
indenizações de acidente de 
trabalho com sentenças anteriores à 
EC 45/04  

“A jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal firmou-se no sentido de que 
compete à Justiça comum dirimir 
controvérsias relativas às ações com 
sentença de mérito anterior à 
promulgação da Emenda 
Constitucional 45/2004”. Com esse 
entendimento a ministra Cármen Lúcia 
Antunes Rocha declarou a 
competência do Tribunal de Justiça de 
São Paulo (TJ-SP) para julgar uma 
ação de indenização ajuizada por um 
ex-funcionário contra a Volkswagen do 
Brasil Ltda. 

Na ação original, proposta na justiça 
civil de São Paulo, o funcionário pedia 
a condenação da empresa por danos 
morais, físicos e psíquicos “sofridos em 
decorrência de moléstias profissionais”. 
O juiz da 12ª Vara condenou a 
empresa a pagar indenização por 
danos morais e materiais. 

Mas, ao julgar recurso (apelação de 
revisão) da Volkswagen contra essa 
decisão, a 35ª Câmara do TJ-SP 
declarou a incompetência da justiça 
comum para processar a ação e 
determinou o envio dos autos para o 
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região. A Justiça trabalhista, ao 
analisar o caso, negou provimento à 
apelação da empresa. 

Foi o ministro-relator de novo recurso 
interposto pela empresa automobilística 
no TRT que decidiu ajuizar o conflito de 
competência (CC) 7644 no STF. De 
acordo com o magistrado, a “ação 
ordinária foi julgada pela justiça comum 
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estadual em 2001 e a apelação cível foi 
interposta em outubro de 2001, antes 
da Emenda Constitucional 45”. 

Ele lembrou que, no julgamento da CC 
7204, o STF reconheceu que apenas 
os processos em que não houvesse 
sido prolatada sentença de mérito até a 
data da promulgação da EC 45/04 
poderiam ser remetidos à Justiça do 
Trabalho. 

E foi com base nesse precedente, entre 
outros citados na decisão, que a 
ministra Cármen Lúcia reconheceu a 
competência da Justiça comum para 
decidir a questão. 
 
Notícias STF 21/05/2009 

 
21/05/2009 - Expansão do seguro-
desemprego beneficiará mais 216,5 
mil trabalhadores  
 
Proposta do Ministério do Trabalho e 
Emprego prevê concessão de duas 
parcelas extras a demitidos em 
dezembro e janeiro. Total de atendidos 
passa de 320 mil. 
 
Brasília, 21/05/2009 - Mais 216,5 mil 
trabalhadores brasileiros demitidos em 
dezembro e janeiro poderão receber 
duas parcelas extras do seguro-
desemprego, segundo anunciou nesta 
quinta-feira o ministro do Trabalho e 
Emprego, Carlos Lupi. Com a 
conclusão da segunda fase dos 
estudos realizados pelo MTE, chega a 
320.207 o número de contemplados 
com a extensão do benefício. Assim, o 
FAT disponibilizará mais R$ 263,7 
milhões. Somando-se aos R$ 126,3 
milhões da primeira fase, anunciada 
em março, chega-se a R$ 390 milhões 
disponibilizados. 
 

"Entendemos necessário atender mais 
trabalhadores demitidos em dezembro - 
além dos 106,7 mil já contemplados na 
primeira fase da ampliação - e também 
incluir 73,3 mil demitidos em janeiro. 
Em fevereiro o saldo de emprego foi 
positivo; em março foram 35 mil postos 
abertos e em abril mais 106 mil. E maio 
será maior ainda", explicou Lupi. 
 
Em continuidade à decisão do 
Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador (Codefat), que 
aprovou em fevereiro resolução de 
prolongamento do seguro-desemprego, 
a nova proposta do Ministério - que 
deverá ser confirmada na próxima 
reunião do conselho, na próxima 
semana - será a última amparada pela 
Resolução nº 592 do Codefat, 
justificada pela crise econômica. O 
prolongamento do benefício é 
amparado pela Lei 8.900/1994, que 
prevê a possibilidade em caráter 
excepcional. 
 
Setores - Alimentação e Bebidas é o 
setor econômico com mais 
trabalhadores beneficiados na segunda 
fase da ampliação do seguro-
desemprego em duas parcelas. Ao 
todo, 45.290 profissionais da área 
receberão duas parcelas adicionais do 
benefício. Vinte e dois setores foram 
habilitados a receber o benefício. 
 
O segundo com mais contemplados é o 
Comércio Varejista, com 38.304 
trabalhadores. A lista segue com a 
Metalurgia (24.927) na terceira posição, 
Agricultura em quarto (18.693), e ainda 
as indústrias Mecânica (13.468), Têxtil 
(12.622), Elétrica (11.372) e Química 
(10.476). 
 
Confira a lista com os dez subsetores 
mais beneficiados: 
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 Subsetores e 

Quantidade de 
beneficiados  

Alimentação e Bebidas 45.290  
Comércio varejista 38.304  
Metalúrgica 24.927  
Agricultura 18.693  
Indústria Mecânica 13.468  
Indústria Têxtil 12.622  
Elétrica e Comunicação 11.372  
Indústria Quimica 10.476  
Material de Transporte 9.412  
Madeira e mobiliário 8.556  
Borracha, Fumo e Couro 5.261  
 
Fonte: Notícias MTE 21/05/2009. 

 
 

 
 

 VOCÊ SABIA ?? 
 
 

 

QQuuee  aa  ddiivvuullggaaççããoo  ddoo  FFAAPP  ppoorr  eemmpprreessaa  eessttáá  pprreevviissttaa  ppaarraa  sseetteemmbbrroo  ddee  22000099??  
 
De acordo com a Lei nº 8.212/91, as alíquotas de contribuição das empresas para o 
Grau de Incidência de Incapacidade Laborativa decorrentes dos Riscos 
Ambientais do Trabalho (GIILRAT ou GIILDRAT) são de 1%, 2% e 3%, de acordo 
com o grau de sua atividade preponderante e identificada pelo CNAE, no anexo IV do 
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto nº 3.048/99. Essas 
alíquotas poderão ser reduzidas em até 50% ou majoradas em até 100%, de acordo 
com o FAP - Fator Acidentário de Prevenção de cada Empresa. 
 
O FAP consiste  num   multiplicador   variável   num  intervalo   contínuo  de    
cinquenta 
centésimos (0,50) a dois inteiros (2,00), desprezando-se as demais casas decimais, a 
ser aplicado à respectiva alíquota. 
 
Para fins da redução ou majoração, proceder-se-á à discriminação do desempenho da 
empresa, dentro da respectiva atividade, por distanciamento de coordenadas 
tridimensionais padronizadas (índices de freqüência, gravidade e custo), atribuindo-se 
o fator máximo dois inteiros (2,00) àquelas empresas cuja soma das coordenadas for 
igual ou superior a seis inteiros positivos (+6) e o fator mínimo cinquenta centésimos 
(0,50) àquelas cuja soma resultar inferior ou igual a seis inteiros negativos (-6). 
 
O FAP variará em escala contínua por intermédio de procedimento de interpolação 
linear simples e será aplicado às empresas cuja soma das coordenadas 
tridimensionais padronizadas esteja compreendida no intervalo citado, considerando-
se como referência o ponto de coordenadas nulas (0; 0; 0), que corresponde ao FAP 
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igual a um inteiro (1,00). Os índices de freqüência, gravidade e custo serão calculados 
segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social, 
levando-se em conta: 
 
I - para o índice de freqüência, a quantidade de benefícios incapacitantes cujos 
agravos causadores da incapacidade tenham gerado benefício acidentário com 
significância estatística capaz de estabelecer nexo epidemiológico entre a atividade da 
empresa e a entidade mórbida, acrescentada da quantidade de benefícios de pensão 
por morte acidentária; 
 
II - para o índice de gravidade, a somatória, expressa em dias, da duração do 
benefício incapacitante considerado nos termos do inciso I, tomada a expectativa de 
vida como parâmetro para a definição da data de cessação de auxílio-acidente e 
pensão por morte acidentária; e 
 
III - para o índice de custo, a somatória do valor correspondente ao salário-de-
benefício diário de cada um dos benefícios considerados no inciso I, multiplicado pela 
respectiva gravidade. 
 
O Ministério da Previdência Social publicará anualmente, no Diário Oficial da União, 
sempre no mesmo mês, os índices de freqüência, gravidade e custo, por atividade 
econômica, e disponibilizará, na Internet, o FAP por empresa, com as informações que 
possibilitem a esta verificar a correção dos dados utilizados na apuração do seu 
desempenho. 
 
Os eventos considerados para essa flexibilização, relativos ao período de 1º de maio 
de 2004 a 31 de dezembro de 2006, foram disponibilizados, por empresa, no site da 
Previdência Social.  
 
A Portaria MPS nº 457/2007, publicada no Diário Oficial de 23.11.2007 concedeu um 
prazo de 30 dias, a partir de 30 de novembro de 2007, para as devidas impugnações. 
Muitas empresas não tomaram conhecimento do procedimento. Outras alegam que 
não puderam acessar os benefícios disponibilizados, em decorrência de problemas no 
sistema. 
 
A grande maioria, porém, ainda desconhece o novo tratamento normativo 
relativamente às obrigações sobre gerenciamento de riscos no trabalho e suas 
conseqüências sobre os aspectos fiscais das empresas. 
 
Falta de informação, de interesse ou de comunicação entre as áreas de Segurança e 
Saúde, Fiscal, Jurídica e de Recursos Humanos, nas empresas? Esse é, sem dúvida, 
um assunto que tem conseqüências relevantes em todos esses departamentos e, se 
não for estudado e aplicado dentro de uma mesma visão de procedimentos, poderá 
gerar contingentes fiscais e judiciais significativos. 
 
Poderá acontecer, por exemplo, que, em janeiro/2010, empresas enquadradas no 
mesmo CNAE, contribuindo, atualmente, para o custeio dos riscos ambientais com 
uma alíquota de 3%, passem a contribuir com alíquotas diferentes. 
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Teoricamente, a empresa que observou as normas de gerenciamento e administrou 
devidamente seus programas, obtendo uma redução ou eliminação de acidentes de 
trabalho ou doenças profissionais, poderá ter uma redução de, até 50%, em sua 
contribuição, que, nesse caso, poderia chegar até 1,5%. A empresa que não observou 
as normas e não reduziu seus eventos relacionados ao trabalho, poderá ter uma 
majoração de, até 100%, alcançando uma alíquota de contribuição de 6%. 
 
Essa contribuição incide sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas 
aos empregados da empresa.  
 
As alíquotas atuais para o custeio do GIILRAT pelas empresas (1%, 2% e 3%) estão 
estabelecidas, por CNAE, no Anexo V do Decreto nº 3.048/99 e no Anexo Único da 
Instrução Normativa RFB nº 836/2008 que substituiu o Anexo II da Instrução 
Normativa SRP nº 03/2005. 
 
Houve uma reclassificação do Anexo V, por meio do Decreto nº 6.042/2007, cuja 
vigência ocorreu a partir de junho/2007. A flexibilização dessas alíquotas, para mais 
ou para menos, com a divulgação do FAP, por empresa, prevista para 
setembro/2009, de acordo com o Decreto nº 6.577/2008, será a partir de 
janeiro/2010. 
 
Muitas empresas enquadradas, atualmente, nas alíquotas de 3%, 2% ou 1%, mas que 
sempre observaram as normas internacionais de segurança e saúde, as normas 
nacionais constituídas pelas normas regulamentadoras em segurança e saúde 
expedidas pelo Ministério do Trabalho, poderão, de acordo com o FAP, passar a 
contribuir, em janeiro/2010, com até 2%, 1% ou 0,5%, respectivamente. Uma redução 
de 3% para até 1,5%; de 2% para até 1% e de 1% para até 0,5%. Porém, poderá 
acontecer, também, que, empresas, atualmente enquadradas nas alíquotas de 3%, 
2% ou 1%, passem a contribuir, com até 6%, 4% ou 2%, respectivamente, ou seja, 
poderão ter suas alíquotas de contribuição majoradas, de acordo com os eventos que 
foram considerados, e não impugnados, na determinação do seu FAP. 
 
Não obstante às manifestações de contestação às metodologias do NTEP e do FAP, 
por algumas categorias econômicas, as normas deles decorrentes estão em vigor.  
 
FIQUE ATENTO!  
 
 
Efeito Suspensivo “Odontologistas”  
 
A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO informa que o 
Tribunal Superior do Trabalho – TST acolheu pedido de reconsideração referente ao 
processo de Efeito Suspensivo (Proc.nº ES-207380/2009-000-00-00.0), modificando o 
índice de reajuste previsto na cláusula 2ª Reajuste Salarial, nos seguintes termos:  
 
Esta Presidência, por meio do despacho de fls. 185/192, deferiu parcialmente o pedido 
de concessão de efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto pelo Sindicato dos 

 14



 

 15

 

  

   BBOOLLEETTIIMM S  SIINNDDIICCAALL  
Odontologistas do Estado de São Paulo, nos autos do Dissídio Coletivo nº 20349/2004 
-000-02-00, para fixar o reajuste salarial em 6% (seis por cento), considerando o INPC 
do período de dezembro de 2003 a novembro 
de 2004, a razão de 6,1332%. 
 
A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP formula pedido de 
reconsideração a fls. 196/198, sob o argumento de que " a data-base da categoria 
profissional dos 'Odontologistas' é 1º de dezembro, o índice acumulado do INPC a 
partir do mês de dezembro de 2003 até novembro de 2004 totaliza 5,80% (cinco 
vírgula oitenta por cento) e não 6,13% (seis vírgula treze por cento), que é acumulação 
do INPC do período de janeiro de 2004 até dezembro de 2004, que seria utilizado para 
categorias com data-base a partir de 1 de janeiro, como demonstra a tabela anexa 
(doc. 01) elaborada pelo IBGE)" . 
 
Assiste-lhe razão. 
Constatando-se que a variação da inflação medida pelo INPC, no período de 
dezembro de 2003 a novembro de 2004, correspondeu, efetivamente, a 5,80%, 
RECONSIDERO o despacho, com relação à " Cláusula 2ª - Reajuste Salarial" , para 
fixar o reajuste salarial nesse percentual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boletim Sindical é uma publicação do Departamento Sindical da Federação das 
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