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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% - 

Pinturas 
Feticon/Sintracon 
e CUT 

1/mai 6,74% Auxiliares R$ 767,80
Qual. R$917,40 5,83% 0,86% 
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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% 
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 INDICADORES ECONÔMICOS 

 
• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

 
 
24/06/2009 - LEI Nº. 13.189 – Pisos 
salariais no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Sul 
 
Foi publicada no DOE de 24 de junho de 
2009, a Lei nº. 13.189 que dispõe sobre o 
reajuste dos pisos salariais no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Sul para as 
categorias profissionais que menciona, 
com fundamento na Lei Complementar n° 
103, de 14 de julho de 2000, e dá outras 
providências. 
 
Dentre as alterações destacamos: 
 
O piso salarial de R$511,29 (quinhentos 
e onze reais e vinte e nove centavos) 
para os seguintes trabalhadores: 
 
− na agricultura e na pecuária; 
− nas indústrias extrativas; 
− empregados domésticos; 
− nas indústrias da construção civil; 
− nas indústrias de instrumentos 

musicais e brinquedos; 
 
O piso salarial de R$ 523,07 (quinhentos 
e vinte e três reais e sete centavos) para 
os seguintes trabalhadores. 
 
− nas indústrias do vestuário e do 

calçado; 
− nas indústrias de fiação e tecelagem; 
− nas indústrias de artefatos de couro; 
− nas indústrias do papel, papelão e 

cortiça; 
− empregados em empresas de 

telecomunicação, telemarketing, "call-
centers", 

 
O piso salarial de R$534,85 (quinhentos 
e trinta e quatro reais e oitenta e cinco 
centavos) para os seguintes 
trabalhadores: 

 
− nas indústrias do mobiliário; 
− nas indústrias químicas e 

farmacêuticas; 
− nas indústrias cinematográficas; 
− nas indústrias da alimentação; 
− empregados no comércio em geral;  
 
O piso salarial de R$556,06 (quinhentos 
e cinquenta e seis reais e seis centavos) 
para os seguintes trabalhadores: 
 
− nas indústrias metalúrgicas, 

mecânicas e de material elétrico; 
− nas indústrias gráficas; 
− nas  indústrias de  vidros,  cristais,  

espelhos,  cerâmica de  louça  e 
porcelana; 

− nas indústrias de artefatos de 
borracha; 

− nas indústrias de joalheria e lapidação 
de pedras preciosas; 

 
Parágrafo 1º Consideram-se 
compreendidos nos incisos e alíneas 
integrantes do "caput" deste artigo as 
categorias de trabalhadores integrantes 
dos grupos do quadro anexo do art. 577 
da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
Parágrafo 2° A data-base para reajuste 
dos pisos salariais é de 1° de maio. 
 
Art. 3° Esta Lei não se aplica aos 
empregados que têm piso salarial 
definido em lei federal, convenção ou 
acordo coletivo e aos servidores públicos 
municipais. 
 
Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação, produzindo seus 
efeitos a partir de 01 de maio de 2009. 
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 JURISPRUDÊNCIA

 
 
16/06/2009 - SDC mantém exclusão de 
cláusula de acordo que impedia greve  

O direito à greve é irrenunciável e não 
pode ser objeto de negociação sindical 
coletiva. Foi por este princípio que a 
Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do 
Trabalho manteve decisão regional de 
excluir cláusula de acordo coletivo que 
impedia greve dos trabalhadores nas 
indústrias de construção, mobiliário e 
montagem industrial de São José dos 
Campos. Para a ministra Kátia 
Magalhães Arruda, relatora do processo 
no TST, a noção de greve do acordo em 
questão era totalmente divergente do 
tratamento dado pela atual Constituição, 
pois a cláusula tratava a greve “como 
delito, e não como direito, considerando-
a como falta grave e ainda passível de 
multa”. 

O recurso rejeitado pela SDC foi 
impetrado pela Ecovap – Engenharia e 
Construção Vale do Paraíba Ltda., que, 
inconformada, insistia em homologar a 
cláusula excluída pelo Tribunal Regional 
do Trabalho da 15ª Região 
(Campinas/SP) quando da homologação 
do acordo firmado entre sindicatos 
representantes dos segmentos 
profissional e econômico. Para o 
Regional, a cláusula terceira implica 
renúncia assegurada a terceiros e viola o 
artigo 9º da Constituição Federal, que 
garante o “direito de greve a todos os 
trabalhadores, sem qualquer ressalva”.  
 
Pelo teor da cláusula, o Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias da 
Construção, do Mobiliário e Montagem 
Industrial de São José dos Campos se 
comprometia, por si e por terceiros, 
incluindo centrais sindicais, a não realizar 
reivindicações econômicas, nem greves 
ou “operação tartaruga”, “operação 

padrão”, “excesso de zelo” e “qualquer 
outra que represente redução do regular 
andamento das obras”. Além disso, a 
participação do empregado em algum 
desses movimentos seria considerada 
falta grave, possibilitando a rescisão do 
contrato de trabalho por justa causa. 

A ministra Kátia Arruda entendeu que a 
greve “é direito, e não poderia haver 
negativa desse direito através de acordo 
ou convenção coletiva”. Segundo a 
relatora, “essas formas de ajuste não 
podem conter cláusulas que violem os 
direitos indisponíveis ou os preceitos 
constitucionais, sob pena de a intenção 
do legislador constituinte perder o real 
sentido, que é o de proteger os 
interesses da coletividade e proporcionar 
o bem-estar social”. (RODC-833/2008-
000-15-00.4) 

Fonte: Notícias TST 16/06/2009 
 

15/06/2009 - SDC mantém cláusula tida 
como conquista histórica dos 
metalúrgicos 

A Seção Especializada em Dissídios 
Coletivos (SDC) do Tribunal Superior do 
Trabalho rejeitou recurso do Sindicato 
Nacional da Indústria de Componentes 
para Veículos Automotores (Sindipeças) 
e manteve a decisão regional que 
concedeu garantia de emprego aos 
trabalhadores portadores de doença 
profissional ou ocupacional. A 
estabilidade foi a única cláusula sobre a 
qual não houve acordo no dissídio 
coletivo relativo à data-base de 2004. O 
TRT da 15ª Região (Campinas/SP) 
manteve o direito por considerá-lo “uma 
conquista histórica da categoria”.  

Ao manter a decisão e rejeitar o pedido 
patronal de exclusão da cláusula, o 
relator do recurso do Sindipeças, ministro 
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Walmir Oliveira da Costa, afirmou que 
sua manutenção é plausível, do ponto de 
vista social e jurídico, sobretudo quando 
se constata que nenhuma razão de 
cunho econômico, social ou mesmo 
operacional que inviabilize a manutenção 
do direito foi apresentada pelo 
Sindipeças. Embora tenha reconhecido 
que, por se tratar de benefício previsto 
em lei, não se pode ampliar a sua 
abrangência sem a devida concordância 
de todos os interessados, o relator 
afirmou que não se pode deixar de 
manter a cláusula na forma em que tem 
sido fixada por todos estes anos.  

“A garantia de emprego ao trabalhador 
portador de doença profissional ou 
ocupacional constitui direito reconhecido 
à categoria profissional, conquistado há 
décadas e renovado desde então a cada 
norma coletiva, conforme revela a prova 
produzida nos autos”, observou. “Apenas 
no período em exame, referente à data-
base 2004, a cláusula não foi objeto de 
acordo, e foi o único tema em que 
permaneceu o pleito das partes para o 
exercício do poder normativo da Justiça 
do Trabalho”, afirmou o relator em seu 
voto.  

Walmir Oliveira lembrou que no 
julgamento do dissídio coletivo de 
2003/2004, a SDC manteve cláusula de 
idêntico teor, ao fundamento de que se 
mostrava “justa e razoável a manutenção 
de garantia de emprego ao portador de 
doença profissional ou ocupacional até a 
aposentadoria, com base em cláusula 
prevista em convenção coletiva 
celebrada anteriormente pelas mesmas 
partes”. O entendimento do TRT de 
Campinas foi o mesmo, ao ressaltar que 
a garantia é um direito já reconhecido à 
categoria, conquistado há décadas e 
renovado desde então a cada norma 
coletiva, não se tratando, portanto, de 
“nenhuma novidade pleiteada pela 
categoria profissional”.  

A novidade, segundo o Regional, está no 
fato de o Sindipeças querer sua exclusão 
sem apresentar qualquer razão de cunho 
econômico, social ou mesmo operacional 
que inviabilize a manutenção do direito, 
tanto para as grandes empresas quanto 
para as pequenas. Segundo o TRT, a 
experiência tem mostrado que a prática é 
possível e benéfica e não gera a 
“imobilização funcional das empresas” 
alegada pelo sindicato patronal. Isso 
porque nem sempre o empregado 
portador de doença profissional está 
incapacitado de prestar qualquer serviço. 
Há sempre a possibilidade de 
readaptação, o que diminui em muito o 
encargo a ser suportado pela empresa. 

No recurso ao TST, a defesa do 
Sindipeças pediu a exclusão da cláusula 
sob alegação de que a matéria, regulada 
pela Lei nº 8.213/91, se sujeita apenas à 
livre negociação coletiva e que a 
reivindicação não constitui conquista da 
categoria. O sindicato argumentou que 
as numerosas doenças listadas no 
Decreto nº 3.048/99 constituem “um 
cardápio a ser facilmente invocado pelo 
trabalhador”, acrescentando que o 
excesso de protecionismo torna a 
aposentadoria mais vantajosa que a 
manutenção do emprego. ( RODC 
1865/2004-000-15-00.3)  

Fonte: Notícias TST 15/06/2009 

12/06/2009 - TST isenta tomadoras do 
serviço de pagamento de créditos 
trabalhistas (Notícias TST) 

A Terceira Turma do Tribunal Superior do 
Trabalho declarou inexistente a 
responsabilidade subsidiária de quatro 
empresas do ramo de confecção de 
roupas pelo pagamento de créditos 
trabalhistas a ex-empregados de outras 
duas fábricas que lhes forneciam 
produtos. Os ministros acompanharam o 
voto do relator, ministro Alberto Luiz 
Bresciani, que concluiu não haver 
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exclusividade na prestação dos serviços 
nem controle sobre as atividades das 
contratadas que justificassem a 
condenação.  

Diferentemente do que entendeu a 2ª 
Vara do Trabalho de Jaraguá do Sul, em 
Santa Catarina, o Tribunal Regional do 
Trabalho da 12ª Região (SC) condenou 
as empresas a responder, de forma 
subsidiária, pelos créditos trabalhistas 
devidos a quatro ex-costureiros das 
fábricas. Para o TRT, o caso era típico de 
contrato de facção firmado entre as 
empresas para a produção de peças de 
vestuário. E, como as tomadoras do 
serviço se beneficiaram do trabalho dos 
empregados, deveriam arcar também 
com todas as obrigações devidas a eles. 
Ainda de acordo com o Regional, a 
escolha da fábrica para prestar os 
serviços não foi acertada, e faltou 
fiscalização no cumprimento das 
responsabilidades contratuais.  

No recurso de revista que apresentaram 
ao TST, as tomadoras do serviço 
disseram que o contrato com as duas 
fábricas era para o fornecimento de bens, 
e não havia intermediação de mão-de-
obra nem terceirização de serviços. 
Nessas condições, a Súmula 331 do 
TST, que trata da responsabilidade 
subsidiária do tomador dos serviços em 
caso do inadimplemento das obrigações 
trabalhistas pelo empregador direto, não 
podia ser aplicada à situação do 
processo.  

O relator do recurso, ministro Alberto Luiz 
Bresciani, lembrou que, no Regional, 
ficou comprovado que as empresas 
contratantes não interferiam na 
administração ou no trabalho dos 
operários das prestadoras dos serviços. 
Assim, na medida em que não havia 
exclusividade na prestação de serviços 
das empresas onde trabalhavam os 
empregados (o contrário indicaria uma 
terceirização ilícita de mão-de-obra) nem 

havia controle, por parte das 
contratantes, sobre as contratadas, o 
relator entendeu que, de fato, a 
responsabilidade subsidiária prevista na 
Súmula 331 do TST era inaplicável no 
caso.  

Por unanimidade, os ministros da 
Terceira Turma decidiram dar provimento 
ao recurso de revista para restabelecer a 
sentença de primeiro grau e isentar as 
empresas tomadoras do serviço do 
pagamento dos créditos trabalhistas 
devidos aos empregados. (RR-381/2008-
046-12-00.4) 
 
Fonte: Notícias TST 12/06/2009 
 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU 
COMPETÊNCIA - "AÇÃO DE 
REPARAÇÃO DE DANO 
DECORRENTE DE ACIDENTE DE 
TRABALHO. JULGAMENTO PELA 
JUSTIÇA COMUM ANTES DO 
ADVENTO DA EMENDA 
CONSTITUCIONAL Nº. 45/2004. A 
ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA 
COMPETÊNCIA, AINDA QUE 
DETERMINADA POR NORMA 
CONSTITUCIONAL, NÃO INVALIDA A 
SENTENÇA ANTERIORMENTE 
PROFERIDA. MANTEM-SE A 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM 
PARA JULGAR O APELO.  
 
A r. sentença de primeiro grau, prolatada 
pelo Juízo Cível, julgou o mérito, 
decretando a improcedência da ação. A 
r. decisão foi proferida e publicada 
quando vigorava previsão constitucional 
da competência da Justiça Estadual. Na 
esteira da inteligência do Egrégio 
Supremo Tribunal Federal, a 
competência não é desta Justiça 
Especializada; o entendimento é o de 
que fica mantida a competência da 
Justiça Comum para julgamento do 
recurso. Suscita-se conflito negativo de 
competência. Os autos devem ser 
remetidos ao Superior Tribunal de 
Justiça." (TRT/SP - 02417200503702005 
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- RO - Ac. 10ªT 20090302715 - Rel. 
Marta Casadei Momezzo - DOE 
12/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência -  Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 30/2009 
 
ENQUADRAMENTO SINDICAL.  
 
Operadora de telemarketing. Atividade 
preponderante no estatuto social da 
empresa. Sindicato indicado pela 
reclamada que não possui o registro 
sindical, perante o Ministério do 
Trabalho. Prevalece a aplicação das 
normas coletivas do Sindicato indicado 
pela autora, representante de sua 
categoria. Adicional de Insalubridade. 
Telemarketing. Para a concessão do 
adicional não basta a constatação da 
insalubridade pelo perito. É necessário 
que a atividade desenvolvida esteja 
devidamente enquadrada na norma 
regulamentar do Ministério do Trabalho e 
Emprego. (TRT/SP - 
01145200703702008 - RS - Ac. 3ªT 
20090312982 - Rel. Ana Maria Contrucci 
Brito Silva - DOE 05/05/2009 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 30/2009 
 
CONTRIBUIÇÃO LEGAL - 
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.  
 
A entidade sindical, na forma do inciso III, 
do artigo 8º., da Constituição da 
República, representa nas negociações 
coletivas todos os membros integrantes 
da categoria, sejam associados ou não 
associados ao Sindicato, de maneira que 
os benefícios conquistados através de 
acordos, convenções coletivas de 
trabalho ou eventuais sentenças 
normativas proferidas em dissídios 
coletivos estendem-se a todos, 
independentemente de filiação. Cumpre 
salientar que o ordenamento jurídico 
pátrio excepciona do princípio da 
intangibilidade salarial os descontos nos 
salários autorizados através de acordo 

ou convenção coletiva (artigo 462 da 
Consolidação das Leis do Trabalho e 
artigo 7º., inciso VI, da Carta Magna). 
Nessa conformidade, a fixação de 
contribuição assistencial em cláusula de 
Convenção Coletiva de Trabalho, não 
fere a ordem jurídica, nem ofende o 
princípio da liberdade sindical, não se 
justificando, dessarte, a improcedência 
da ação de cumprimento declarada pelo 
MM. Juízo de primeiro grau. (TRT/SP - 
01413200704502006 - RO - Ac. 12ªT 
20090292620 - Rel. Vania Paranhos - 
DOE 08/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 29/2009 
 
CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO 
- ACORDO COLETIVO. REDUÇÃO DE 
BENEFÍCIOS.  
 
Os acordos coletivos merecem chancela 
do Judiciário, quando se verificar que a 
negociação visou a concessão de 
determinados benefícios atrelados à não 
inclusão de outros, de modo que o 
conjunto se torna aceitável tanto pelo 
empregador, como pelos empregados. 
Nessa esteira encontram-se as normas 
de flexibilização dos direitos trabalhistas, 
nos termos do art. 7º, da Constituição 
Federal. (TRT/SP - 02013200444502008 
- RS - Ac. 2ªT 20090297827 - Rel. Odette 
Silveira Moraes - DOE 12/05/2009). 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 29/2009 
 
CONFLITO DE JURISDIÇÃO OU 
COMPETÊNCIA  
 
Contribuição sindical. Recurso de 
apelação. Competência da Justiça 
Estadual. Conflito Negativo de 
Competência (CF, Art. 105, I, "d"), em 
ação já sentenciada por outro ramo 
jurisdicional antes do advento da EC 45 
(31.12.2004). Interpretação dos Artigos 
5º, LXXVIII, da CF, art. 8º da CLT, pela 
omissão contida no art. 114 da Carta 
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Magna. Também Art. 87 do CPC. 
Alteração da regra constitucional de 
competência (material e não 
funcional/hierárquica) que tem eficácia 
imediata, mas não retroativa, produzindo 
efeitos ex nunc, prosseguindo a 
demanda pela antiga  
competência, inclusive em nível de 
segunda instância, sob pena de 
rompimento do princípio da perpetuatio 
jurisdictionis. Competência recursal 
subsistente do tribunal respectivo, assim 
dirimido pelos conflitos de competência 
citados, votos dos E. Ministros Carlos 
Britto, do STF e E. Ministro Barros 
Monteiro, do STJ. Conflito negativo 
suscitado. (TRT/SP - 
00042200704602001 - RO - Ac. 12ªT 
20090282420 - Rel. Davi Furtado 
Meirelles - DOE 08/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 28  
 
DOENÇA E CONSEQÜENTE 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO. NULIDADE DA 
DISPENSA. 
  
A reclamante não foi diligente e no 
sentido de avisar seu empregador acerca 
da necessidade de se afastar do trabalho 
por problemas de saúde, situação em 
que, se fosse o caso, teria seu contrato 
de trabalho interrompido por quinze dias 
e, se persistisse o problema, suspenso 
pelo tempo necessário. Não o fazendo e 
tendo se ausentado por dez dias, sem 
qualquer justificativa, preferiu correr o 
risco de ser dispensada pela reclamada, 
que assim agiu dentro dos limites do jus 
variandi. (TRT/SP - 01535200605502009 
- RO - Ac. 2ªT 20090297908 - Rel. 
Odette Silveira Moraes - DOE 
12/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 28  
 
 
 

CONVENÇÃO OU ACORDO COLETIVO 
  
Intervalo intrajornada. A convenção 
coletiva que preveja redução no intervalo 
intrajornada é nula, nos termos da 
jurisprudência cristalizada (OJ no 342 da 
SDI-1 do TST). Isto porque, no cotejo de 
dois dispositivos constitucionais (incisos 
XXII e XXVI do art. 7o), deve ser 
priorizada a efetivação de medidas de 
higiene, saúde e segurança do trabalho, 
matérias de ordem pública. (TRT/SP - 
01434200600202002 - RO - Ac. 12ªT 
20090280100 - Rel. Adalberto Martins - 
DOE 08/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 28  
 
ADICIONAL. CÁLCULO  
 
RECURSO ORDINÁRIO. 
PRORROGAÇÃO DA JORNADA 
NOTURNA. DIFERENÇAS DE 
ADICIONAL NOTURNO. As horas 
laboradas em prorrogação da jornada 
noturna ensejam a incidência do 
adicional noturno (parágrafo 5º do art. 73 
da CLT), uma vez que a índole tutelar do 
direito do trabalho presume que a 
continuação pela manhã do trabalho 
realizado à noite leva o trabalhador a um 
desgaste físico e mental ainda maior. 
Inteligência da Súmula nº 60 do C.TST. 
(TRT/SP - 01170200601902009 - AI - Ac. 
12ªT 20090279632 - Rel. Marcelo Freire 
Gonçalves - DOE 08/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 28  
 
PROVISÓRIA. DIRIGENTE 
SINDICAL,MEMBRO DA CIPA OU DE 
ASSOCIAÇÃO 
  
Empregado eleito membro suplente da 
CIPA. Término do mandato. Estabilidade 
residual. Resilição do contrato. 
Juridicidade. Nos termos do art. 165 da 
CLT, a restrição à dispensa está 
relacionada ao empregado exercente de 
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mandato. A legislação de regência não 
vincula o empregador à hipótese 
reintegrativa, quando o empregado se 
encontra em período de estabilidade 
residual após o término do mandato na 
CIPA. Nessas condições, a dispensa do 
trabalhador com o pagamento de 
indenização pela supressão do período 
estabilitário faltante, afigura-se 
procedimento juridicamente hígido. 
(TRT/SP - 00320200502902003 - RO - 
Ac. 8ªT 20090184810 - Rel. Rovirso 
Aparecido Boldo - DOE 24/03/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 26/2009 
 
ACIDENTE DO TRABALHO  
 
"AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR 
ACIDENTE DO TRABALHO. 
PRESCRIÇÃO. A promulgação da 
Emenda Constitucional 45/04, que 
alterou a redação do artigo 114 da 
Constituição Federal e fixou a 
competência desta Especializada para o 
julgamento dos pedidos de indenização 
de natureza civil decorrente de acidente 
do trabalho, não alterou a natureza do 
próprio crédito. A prescrição é instituto de 
direito material que não está 
condicionada à modificação da 
competência, que é de natureza 
processual. Créditos de natureza civil, 
ainda que oriundos de relação de 
emprego, sujeitam-se à prescrição 
prevista no Código Civil, sendo 
inaplicável a regra do artigo 7º, inciso 
XXIX da Constituição Federal." (TRT/SP - 
00680200844502000 - RO - Ac. 10ªT 
20090294720 - Rel. Cândida Alves Leão 
- DOE 05/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência  Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 26/2009 
 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL  
 
Cobrança condicionada à comprovação 
de publicação de editais concernentes ao 
recolhimento, em respeito ao princípio da 

publicidade dos atos administrativos, a 
evitar surpresa do contribuinte. Art. 578, 
580 e 605 da CLT (em vigor até que lei 
específica discipline a contribuição 
negocial - art. 7º da Lei nº 11.648, de 
31/03/2008). (TRT/SP - 
01730200701002009 - RO - Ac. 7ªT 
20090291616 - Rel. Catia Lungov - DOE 
08/05/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 26/2009 
 
PERICULOSIDADE 
  
Adicional de Periculosidade: É devido o 
adicional de periculosidade ao 
empregado que trabalha em local que 
tenha em seu subterrâneo tanques de 
material inflamável, eis que o subsolo 
integra a construção e, no caso de 
explosão - situação nefasta que não 
pode ser afastada, é de somenos 
importância se a sala é fechada ou não- 
agravada pelo fato de que os 
responsáveis pelas explosões são os 
vapores liberados dos compostos que 
constituem aquela substância líquida- , 
se há ou não porta fogo, se a distância 
entre os tanques e o autor é próxima ou 
não- toda a estrutura do prédio é 
atingida. (TRT/SP - 02036200706102001 
- RO - Ac. 8ªT 20090264201 - Rel. Lilian 
Lygia Ortega Mazzeu - DOE 28/04/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 24/2009 
 
DISSÍDIO COLETIVO. COMPETÊNCIA 
  
DISSÍDIO COLETIVO. O dissídio coletivo 
tem por fim solucionar os conflitos 
coletivos; sua principal preocupação 
manifesta-se com relação a grupo de 
empregados ou de toda a categoria, cujo 
interesse trazido à discussão situa-se no 
campo abstrato. As dispensas, em 
número de quinze, não configuram 
dispensa em massa, ainda que as 
demissões decorram de retaliação da 
suscitada em razão de decisão judicial 
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favorável de complementação das 
diferenças salariais em decorrência da 
aplicação dos índices da URP, e não 
foram realizadas após a deflagração da 
greve, de modo que a matéria foge ao 
âmbito de apreciação no presente 
dissídio coletivo, devendo ser 
apreciadas, sendo o caso, perante a 
primeira instância (matéria de dissídio 
individual), por se tratar de interesse 
concreto. (TRT/SP - 
20137200800002005 - DC12 - Ac. SDC 
2009000453 - Rel. Marcelo Freire 
Gonçalves - DOE 20/03/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência SDCI - Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 03/2009 
 
EFEITOS  
 
Acordo em dissídio coletivo. Sendo a 
conciliação a finalidade precípua desta 
Justiça, homologa-se o acordo efetuado. 
Extensão aos não acordantes. A 
extensão do acordo às suscitadas que 
insistem em não acordar, é medida de 
Justiça, posto que o presente dissídio 
coletivo é de interesse de todos os 
suscitantes. (TRT/SP - 
20231200800002004 - DC02 - Ac. SDC 
2009000259 - Rel. Delvio Buffulin - DOE 
19/03/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência SDCI - Tribunal Regional do 
Trabalho – São Paulo Edição 03/2009 
 
REPRESENTAÇÃO DA CATEGORIA E 
INDIVIDUAL. SUBSTITUIÇÃO 
PROCESSUAL 
  
Ação rescisória. Colusão. Art. 485, inciso 
III, do CPC. Ministério Público do 
Trabalho. Legitimidade. Art. 487, inciso II, 
alínea "b", do CPC. A prova constante 
dos autos evidencia que o Sindicato da 
categoria profissional, então assistente 
da reclamante na ação originária, 
mediante acordo extrajudicial prévio, 
incluiu todas as verbas ditas rescisórias, 
ao argumento de encerramento da 
atividade da empresa. Todavia, na 

reclamação trabalhista, posteriormente 
ajuizada, foram excluídas verbas. Tudo 
como afirmou e confirmou o 
representante do Sindicato,perante a 
Procuradoria. Está caracterizada 
renúncia do trabalhador, aos direitos, o 
que não prevalece. E não se faz 
presente, assim, a alegada transação. Há 
fraude à lei. (TRT/SP - 
12014200700002000 - AR01 - Ac. SDI 
2009005730 - Rel. Carlos Francisco 
Berardo - DOE 12/05/2009 
 
Boletim de Jurisprudência SDCI -  Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 03/2009 
 
ACORDO COLETIVO PREVALECE 
SOBRE CONVENÇÃO COLETIVA 
QUANDO É A NORMA MAIS 
BENÉFICA À CATEGORIA - 
DOELETRÔNICO 15/05/2009 
 
Assim decidiu a Desembargadora Ivani 
Contini Bramante em acórdão unânime 
da 4ª Turma do TRT da 2ª Região: "O 
artigo 620 da CLT, fala em "prevalência 
das condições" estabelecidas em 
convenção coletiva quando mais 
favoráveis àquelas previstas em acordo 
coletivo. O plural na expressão usada 
pelo legislador, ao que se verifica não 
afasta a aplicação da teoria do 
conglobamento. A saber, são três as 
teorias adotadas pelos doutrinadores, 
quais sejam: da acumulação (a que faz a 
comparação de cláusula por cláusula); do 
conglobamento (confronto global das 
normas) e a da verificação instituto por 
instituto. Do cotejo das três teorias com o 
instituto da flexibilização consagrado pela 
Constituição Federal em vigor, entendo 
que atualmente a teoria do 
conglobamento é a mais adequada. Isso 
porque, as condições de trabalho 
instituídas nos acordos coletivos são 
objeto de efetiva negociação, na qual, 
determinadas vantagens são concedidas 
pela empresa aos trabalhadores como 
compensação de outras não-incluídas, 
de tal forma que o conjunto das 
condições de trabalho, bem como, de 
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remuneração passam a ser aceitáveis ás 
partes. Portanto, não há como se pinçar 
de vários instrumentos coletivos, 
isoladamente, as cláusulas mais 
benéficas ao trabalhador. Ademais, não 
há como se aplicar norma de Convenção 
Coletiva quando regulada a relação de 
trabalho, no âmbito da empresa, por 
Acordo Coletivo de Trabalho, já que a 
norma que deve prevalecer é a mais 
benéfica á categoria profissional. (...)" 
(Proc. 00721200625302004 - Ac. 
20090338140). 
 
Fonte: Serviço de Jurisprudência e Divulgação 
Tribunal Regional do Trabalho – São Paulo 
INFORMATIVO Nº 6-C/2009 
 
PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA 
VONTADE DAS PARTES E DA 
FLEXIBILIZAÇÃO AUTORIZAM O 
SINDICATO A REDUZIR BENEFÍCIOS 
EM TROCA DE GARANTIAS - 
DOELETRÔNICO 12/05/2009 
  
Segundo a Desembargadora Silvia 
Regina Pondé Galvão Devonald em 
acórdão unânime da 3ª Turma do TRT da 
2ª Região: "A aplicação dos índices de 
reajustes salariais previstos no acordo 
coletivo, sem considerar aqueles 
estabelecidos na convenção coletiva não 
ofende o princípio da norma mais 
benéfica, tendo em vista que existe 
acordo coletivo firmado entre o banco e o 
seus empregados. O princípio da 
autonomia da vontade das partes da 
flexibilização autorizam o sindicato a 
reduzir benefícios, em troca de garantias 
que, em dado momento, sejam 
consideradas mais vantajosas para a 
totalidade da categoria. E o princípio do 
conglobamento que estabelece a 
aceitação das normas em seu conjunto, 
não cabendo observar somente alguns 
de seus pedaços; uma convenção ou um 
Acordo Coletivo resulta de inúmeras 
reuniões, compromissos e traz no seu 
bojo o histórico da categoria profissional 
com suas naturais peculiariedades." 

(Proc. 01224200606702000 - Ac. 
20090308403) 
 
Fonte: Serviço de Jurisprudência e Divulgação 
Tribunal Regional do Trabalho - INFORMATIVO Nº 6-
C/2009  
 
DIRIGENTE SINDICAL ELEITO NA 
DATA DA CRIAÇÃO DE NOVO 
SINDICATO DE CLASSE. REGISTRO 
SINDICAL INEXISTENTE À DATA DA 
DESPEDIDA. ESTABILIDADE 
PROVISÓRIA.  
 
Criação de entidade sindical para 
representar especificamente os 
interesses dos empregados que atuam 
no ramo da construção naval, dissociada 
do sindicato que representava 
genericamente as indústrias metalúrgicas 
naquela base territorial. O trabalhador 
eleito dirigente sindical na data da 
constituição do novo sindicato faz jus à 
estabilidade provisória no emprego 
concedida na legislação pátria aos 
dirigentes sindicais, ainda que à data da 
despedida não houvesse sido concedido 
o registro da entidade no Cadastro 
Nacional de Entidades Sindicais do 
Ministério do Trabalho, uma vez 
demonstrado o oportuno registro do 
sindicato no Cartório de Registro Civil 
das Pessoas Jurídicas. 
Sentença confirmada na íntegra. (4ª 
Turma. Relatora a Exma. Juíza Denise 
Pacheco - Convocada. Processo nº 
01162-2007-122-04-00-3 RO. Publicação 
em 29.05.2009) 
 
Fonte: Revista Eletrônica TRT04 – 78ª edição  
 
ENQUADRAMENTO SINDICAL - 
VIGILANTE.  
 
Os vigilantes têm estatuto profissional 
próprio e se enquadram como categoria 
profissional diferenciada. Ao contratar 
empregado para a função de vigilante, a 
empresa passa a ser legalmente 
considerada como empresa prestadora 
de serviços orgânicos de segurança. 
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Logo, relativamente aos seus 
empregados vigilantes, tal empresa está 
representada pelo sindicato das 
empresas de vigilância partícipes das 
convenções coletivas da categoria. 
Ademais, as convenções coletivas 
firmadas por sindicato representante de 
categoria profissional diferenciada 

possuem efeitos erga omnes. Recurso do 
reclamante parcialmente provido. 
(1ª Turma. Relatora a Exma. 
Desembargadora Ione Salin Gonçalves. 
Processo nº 00139-2005-371-04-00-6 
RO. Publicação em 27.05.2009) 
 
Fonte: Revista Eletrônica TRT04 – 78ª edição  

 
 

 ULTIMAS NOTÍCIAS 
 
 
Enunciados do 1º Fórum de Direito 
Material e Processual na Justiça do 
Trabalho de Santa Catarina – TRT 
12ª Região. 
 
33. NEGOCIAÇÃO COLETIVA. A 
validade da cláusula negocial está 
adstrita à observância do 
princípio da adequação setorial 
negociada, segundo o qual as normas 
convencionais somente 
prevalecem se não contrariarem 
normas de indisponibilidade absoluta e 
se houver contrapartida 

proporcional expressa no próprio 
instrumento normativo. 
 
39. DIRIGENTE DE CENTRAL 
SINDICAL. ESTABILIDADE. O 
dirigente de central sindical 
encontra-se abrangido pelo art. 8º, VIII, 
da Constituição. 
Fonte: Revista Eletrônica TRT04 – 78ª 
edição  
 
 
 
 

 

 VOCÊ SABIA ?? 
 
 

 

ATESTADOS MÉDICOS E/OU ODONTOLÓGICOS 
 
Você sabia que existe uma ordem preferencial dos atestados médicos e/ou 
odontológicos estabelecida em lei para que a justificação da ausência do 
emprecado não ocasione a perda de remuneração? 
 
A ordem estabelecida é a seguinte: 
 
1 – médico da empresa ou em convênio, 

2 – médicos do Sistema Único de Saúde ou avaliação da perícia médica da 

Previdência Social, 

3 – médico do SESI ou SESC, 
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4 – médico a serviço da repartição federal, estadual ou municipal, incumbido de 

higiene ou saúde pública, 

5 – médico de serviço sindical, 

6 – médico de livre escolha do próprio empregado no caso de ausência dos 
anteriores na respectiva localidade onde trabalha. 

Esta ordem preferencial pode deixar de ser observada se constar cláusula neste 
sentido em Convenção ou Acordo Coletivo. 
 

Que existem requisitos que devem ser atendidos para justificarem a falta do 
empregado? 
 

1 – Especificar o tempo concedido de dispensa, 

2 – estabelecer o diagnóstico (codificado ou não, quando expressamente autorizado 

pelo paciente, 

3 – registro dos dados de maneira legível, 

4 – identificação do emissor 

 

Que a empresa pode somar os períodos de diferentes atestados? 
 
- Desde que não haja entre os diferentes atestados retorno ao trabalho, ou, 

- Tendo ocorrido retorno ao trabalho antes de 15 dias de afastamento e havendo novo 

afastamento pela mesma doença (art. 75, §5º do Regulamento da Previdência). 

 

Que não existe prazo fixado na legislação para apresentação de atestados 
médicos? 
 
Assim, a empresa poderá determiná-lo por meio de negociação coletiva com o 
Sindicato ou ainda por meio de regulamento interno, podendo prever inclusive as 
penalidades a serem aplicadas aos que não observarem o prazo determinado. 
 

Que não existe previsão legal para abono de falta por apresentação de atestado 
de acompanhamento? 
 
A empresa não está obrigada a abonar faltas justificadas pelo acompanhamento e 
familiares aos médicos, salvo previsão em Convenção ou Acordo Coletivo, no 
Regulamento interno ou ainda, a prática por liberalidade da empresa. 
 

Fique atento! 
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CLÁUSULA PREPONDERANTE 
 
Que o Tribunal Regional do Trabalho (2ª Região) em alguns processos de Dissídio 
Coletivo envolvendo entidades Diferenciadas e Liberais, não tem homologado no 
Acordo Judicial a opção da empresa remeter o aumento nos termos da categoria 
preponderante, prevista na Cláusula referente a reajustes salariais, prática que já vem 
sendo adotada por muitos anos entre a FIESP e as categorias acima mencionadas, 
como exemplo citamos o caso ocorrido no processo SDC – 20216200800002006, 
Acórdão 2009001204, com o Sindicato dos Bibliotecários no Estado de São Paulo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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