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� ÍNDICES SINDICAIS 
 

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO QUE A FIESP COORDENA OU É PARTE 
INTEGRANTE - 2010 

Categoria Data 
Base Reajuste (%)  Salário Normativo  INPC Aumento 

Real 

Mobiliário de 
Ribeirão Preto 1/jan 6,00% R$730,00 4,11% 1,82% 

Alimentação de  
Bragança 1/fev 5,00% R$653,40 4,36% 0,61% 

Extrativas de Metais 1/fev 5,50% R$640,20 4,36% 1,09% 
Movimentadores de 
Mercadorias 1/mar Preponderante R$690,00 - - 

Telefonistas 1/mar Preponderante R$ 884,00 - 
 

Relojoaria 31/mar 6,50% R$618,00 5,30% 1,14% 

CNTI 1/mai 

Até R$ 5.000,00 - 
7% 

acima de R$ 
5.001,00 - fixo de 

R$ 350,00 

R$609,40 5,49% 1,43% 

Condutores de 
Americana 1/mai 5,49%  Preponderante  5,49% 0,00% 

Condutores de 
Jundiaí 1/mai Preponderante Preponderante 5,49% 0,00% 

Condutores de 
Piracicaba 1/mai Preponderante  Preponderante  - - 

Condutores do ABC 1/mai 5,49%  Preponderante  5,49% 0,00% 
Engenheiros 1/mai 5,49%  R$3.060,00  5,49% 0,00% 

Entidades Sindicais 1/mai 7,25% 
 Não qual. R$690,58 

Qual. R$941,27  
5,49% 1.66% 

Médicos Veterinários 1/mai Preponderante  R$3.060,00  5,49% 0,00% 
Mobiliário de 
Botucatu 1/mai 7,50%  R$764,00  5,49% 1,91% 

Mobiliário do Interior 1/mai 7,50%  R$759,00  5,49% 1,91% 
Pinturas 
Feticon/Sintracon e 
CUT 

1/mai 8,01% 
 R$829,40 
R$990,00  

5,49% 2,39% 

Secretárias do 
Estado / Campinas / 
ABC 

1/mai 6,00% 
 R$1200 
R$860,00  

5,49% 0,48% 

Técnicos de 
Segurança 1/mai 5,49%  R$2.127,40  5,49% 0,00% 

Condutores de 
Osasco 1/jul Preponderante 

 Condutores: R$710,00 
Ajudante: R$580,00  

- - 

Mobiliário de Itatiba 1/jul 7,00%  R$790,94  4,76% 2,13% 
Nutricionistas 1/jul Preponderante  R$ 1.670,00  - - 
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Técnicos de Nivel 
Médio 1/jul 4,76%  R$ 1.000,00  4,76% 0,00% 

Técnicos em 
Nutrição 1/jul 4,76%  R$1.000,00  4,76% 0,00% 

Vendedores e 
Viajantes 1/jul 4,76%  Admissão: R$710,23 

Efetivação: R$899,80  
4,76% 0,00% 

Contabilistas de 
Santos 1/ago Preponderante  R$1.266,00  - - 

Mobiliário de Mogi 
das Cruzes 1/ago 8,00% R$ 778,80  4,44% 3,41% 

Aeroespacial 
(metalurgicos) 1/set 7,5% (até 35 emp) 

 Até 35 emp. R$792,00 
de 35 à 500 emp. 
R$867,00   

4,29% 3,08% 

Aeroespacial 
(metalurgicos) 1/set 9,00% 

 mais de 500 emp. 
R$994,0  

4,29% 4,52% 

Alimentação 
(Plurimo- interior) 1/set 7,00% 

 Até 40 empregados 
R$770,00, acima de 40 
empregados R$856,00.  

4,29% 2,60% 

Bibliotecários 1/set 5,00% R$ 1.730,98  4,29% 0,68% 

Café Solúvel 1/set 5,50%  R$805,20  4,29% 1,16% 
Condutores de São 
Paulo 1/set 4,29%  Motoristas R$600,00 

Ajudantes: R$545,00  
4,29% 0,00% 

Metalúrgicos G10 
CUT 1/set 7,50% 

 Até 35 emp. R$792,00 
de 35 à 500 emp. 
R$867,00 + de 500 emp. 
R$ 994,06  

4,29% 3,08% 

Cal e gesso de SP 1/out 7,00% 
 Cal: R$825,00 

Gesso: R$759,00  
4,68% 2,22% 

Cal e gesso Itapeví 1/out 7,00% 
 Cal: R$825,00 

Gesso: R$759,00  
4,68% 2,22% 

Mobiliário de 
Guarulhos 1/out 8,00% R$ 855,36  5,39% 2,48% 

Mobiliário Itapeví 1/out 8,00%  R$910,00  5,39% 2,48% 

Metalúrgicos  G10- 
Força Sindical 1/nov 7,50% 

 Até 100 emp R$797,08 
De 100 à 350 R$872,34  

5,39% 2,00% 

Metalúrgicos  G10- 
Força Sindical 1/nov 9,00% 

 Mais de 350 emp. 
R$1.000,63  

5,39% 3,43% 

Químicos 
(Federação/São 
José/CUT) 

1/nov 8,00%  R$890,00  5,39% 2,48% 

Contabilistas de SP 1/dez Preponderante R$ 1.330,00  - - 
Desenhistas 1/nov Preponderante R$ 1.239,00  - - 

 
 



 
 

 3

NEGOCIAÇÕES COLETIVAS DE TRABALHO DOS DIVERSOS SEGM ENTOS INDUSTRIAIS, 
COMERCIAIS, SERVIÇOS E TRANSPORTE. 

Categoria Data Base  Reajuste Observações 

Extrativas de areia (fluvial)  1/fev 7,00% 

Salários normativos: R$577,58 e R$1.318,26; 
PLR: R$500,00 
Cesta básica: R$81,53 
Aumento real: 2,53% 

Bebidas Interior 1/mar 6,00% 

teto R$3.200,00 
Salário normativo: R$830,00 
PLR R$880,00 
Aumento real 1,17% (INPC 4,77%)  

Bebidas SP capital 1/abr 5,50% 

Acima de R$2.628,98 valor fixo de R$144,60 
Salário Normativo R$980,00 
PLR: R$900,00 em duas parcelas 
Auxílio material Escolar R$104,00 
Reembolso creche: R$78,00 
Aumento real 0,19% (INPC 5,30%).  

Cimento 1/mar 7,00% 

Para quem percebia mais que R$1.300,00 
reajuste de 6,5% 
Salário normativo:  
Não qualificados R$762,91 
Qualificados R$920,20 
Não qualificados nas indústrias de fibrocimento 
R$814,23 nos primeiros 90 dias e R$876,86 após 
esse período.  
Cesta básica  de 30 quilos 
PLR:  R$300,00 
Aumento real 2,13%  

Farmacêuticos 1/abr 6,80% 

Para quem percebia mais que R$4.950,00 uma 
parcela fixa de R$336,60 
Salário normativo:  
Empresas com até 100 empregados: R$835,00 
Empresas com mais de 100 empregados: R$880,00 
PLR:  
Empresas com até 100 empregados: R$880,00 
Empresas com mais de 100 empregados: R$1.200,00 
Vale alimentação:  
Empresas com até 100 empregados: R$60,00 
Empresas com mais de 100 empregados: R$90,00 
Abono Salarial:  R$500,00 
Aumento real: 1,42%  

Construção Civil SP 1/mai 8,01% 

INCP: 5,49% 
Salário Normativo:  
não qualificados R$829,40; 
qualificados R$990,00 
Refeição: 
Café da manha, lanche da tarde e almoço 
completou ou cesta básixa de 36 quilos ou tíquet 
supermercado. 
Aumento real: 2,39%  
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Construção Civil Interior 
(Feticon) 1-mai 8,01% 

INPC: 5,49% 
Salário Normativo:  
não qualificados R$770,00; 
qualificados R$917,40 
Refeição: 
Café da manha, lanche da tarde e almoço 
completou ou cesta básixa de 36 quilos ou tíquet 
supermercado. 
Aumento real: 2,39% 

Matalurgicos XIX/III Sicetel, 
Sindratar, Sindicel, Simefre, 

Siamfesp, Sibapem, 
Siescomet e Sinafer 

(CUT) 

1-set 9,00% 

. Reajuste: 
  11,00% até o teto salarial R$4.270,00, acima 

valor fixo de R$469,70; 
- Normativo:  

  Até 50 empregados, R$840,00; 
  De 51 até 500 empregados, R$891,00; 
  Mais de 501 empregados, R$983,00; 

- Aumento real: 4,37% 

Grupo 19/03 – 
Metalúrgicos de 

Campinas, Limeira, 
Santos e São José  

1-ago 9,00% 

Salário Normativo: 
até 50 emp. R$840 

de 51 até 500 emp. R$891,00 

mais de 500 emp. R$983,00 

Aumento real: 4,37% 

Grupo 19/Fundição – 
Metalúrgicos de 

Campinas, Limeira, 
Santos e São José dos 

Campos. 

1-set 9,00% 

Salário normativo: 
até 350 emp. R$895,00 

mais de 350 emp. R$1.065,00 

Aumento real: 4,52% 

Grupo 19/Autopeças, 
Forjaria e Parafusos – 

Metalúrgicos de 
Campinas, Limeira, 

Santos e São José dos 
Campos. 

1-set 9,00% 

Salário normativo: 
Até 100 emp. R$905,00 

mais de 100 emp. R$1.103,00 

Aumento real: 4,52% 

Grupo 19/03 – CUT 1-set 9,00% 

Salário Normativo: 
até 50 emp. R$840 

de 51 até 500 emp. R$891,00 

mais de 500 emp. R$983,00 

Aumento real: 4,52% 

Grupo 19/02 - CUT 1-set 9,00% 

Salário Normativo: 
até 50 emp. R$836,03 

de 51 até 500 emp. R$886,86 

mais de 500 emp. R$977,24 

Aumento real: 4,52% 

Grupo 19/Autopeças, 
Forjaria e Parafusos – 

CUT 
1-set 9,00% 

Salário normativo: 
Até 100 emp. R$905,00 

mais de 100 emp. R$1.103,00 

Aumento real: 4,52% 

Grupo 19/Fundição – CUT 1-set 9,00% 

Salário normativo: 
até 350 emp. R$895,00 

mais de 350 emp. R$1.065,00 

Aumento real: 4,52% 
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Grupo 19/Montadoras – 
CUT/CGTB/Força Sindical 1-set 10,81% Aumento real: 6,25% 

Grupo 19/Estamparia 
CUT 1-set 

7,5% e 
9,00% 

Reajuste salaria: 
Empresas com até 35 emp. 7,5% até R$4.609,00, acima fixo 

de R$345,68; 

Empresas com mais de 35 emp. 9,00% até R$4.673,00, 

acima fixo de R$420,57 

Salário normativo: 
Até 35 emp. R$792,00  

de 35 à 500 emp. R$867,00  

+ de 500 emp. R$ 994,00 

Aumento real: 3,08% e 4,52% respectivamente. 

Grupo 19/Estamparia 
SJC, Campinas, Limeira e 

Baixada Santista 
1-set 

7,5% e 
9,00% 

Reajuste salarial: 
Empresas com até 35 empregados com normativo até 

R$4.609,00 reajuste de 7,5%, acima fixo de R$345,68  

Empresas com mais de 35 empregados que percebiam 

salários até R$4.673,000 reajuste de 9,00%, acima fixo de 

R$420,57 
Salário Normativo: 
Até 35 emp. R$792,00 de 35 à 500 emp. R$867,00 e, + de 

500 emp. R$ 994,00 

Grupo 19/Estamparia 
Itatiba e Biriguí 1-nov 

7,5% e 
9,00% 

Abono Salarial 
24%, teto salarial de R$4.965,00, acima abono com valor 

fixo de R$1.191,60; 

Reajuste: 
Empresas com até 35 empregados com sal normativo até 

R$4.897,00 reajuste de 7,5%, acima fixo de R$367,28  

Empresas com mais de 35 empregados que percebiam 

salários até R$4.965,00 reajuste de 9,00%, acima fixo de 

R$446,85. 

Salário Normativo: 
Até 100 emp. R$808,20 de 100 à 350 emp. R$872,35 e, + de 

350 emp. R$1.000,63. 

Grupo 19/Estamparia 
São Carlos 1/nov 

7,5% e 
9,00% 

Abono Salarial 
24%, teto salarial de R$4.965,00, acima abono com valor 

fixo de R$1.191,60; 

Reajuste: 
Empresas com até 35 empregados com sal normativo até 

R$4.897,00 reajuste de 7,5%, acima fixo de R$367,28  

Empresas com mais de 35 empregados que percebiam 

salários até R$4.965,00 reajuste de 9,00%, acima fixo de 

R$446,85. 

Salário Normativo: 
Até 100 emp. R$808,20 de 100 à 350 emp. R$872,35 e, + de 

350 emp. R$1.000,63. 
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� INDICADORES ECONÔMICOS 
 

• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 2009/2010 
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� JURISPRUDÊNCIA 

 
07/01/2011 - Adicional de 
insalubridade deve ser pago com 
base no salário mínimo até nova 
legislação 

Mesmo depois que o Supremo Tribunal 
Federal editou a Súmula Vinculante nº 4 
que proíbe o uso do salário mínimo como 
indexador de base de cálculo de 
vantagem salarial de empregado, a 
Justiça do Trabalho continua aplicando 
esse indicador para calcular o adicional 
de insalubridade devido. 

Foi o que aconteceu quando a Seção II 
de Dissídios Individuais do Tribunal 
Superior do Trabalho anulou decisão da 
Oitava Turma do próprio TST e 
determinou que o adicional de 
insalubridade a ser pago pela Saur 
Equipamentos aos empregados 
substituídos pelo Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias 
Metalúrgicas, Mecânicas e de Material 
Elétrico de Panambi fosse calculado com 
base no salário mínimo. 

A empresa ajuizou ação rescisória com 
pedido de liminar para suspender a 
execução do processo em que havia sido 
condenada pela Turma ao pagamento do 
adicional de insalubridade tendo como 
referência o salário normativo da 
categoria. Alegou que a súmula do STF 
não autorizava o uso dessa base de 
cálculo, porque estabelece, 
expressamente, que o indexador não 
pode ser definido por decisão judicial.  
 
Na avaliação da relatora, juíza 
convocada Maria Doralice Novaes, de 
fato, a súmula estabelece que “salvo os 
casos previstos na Constituição Federal, 
o salário mínimo não pode ser usado 
como indexador de base de cálculo de 
vantagem de servidor público ou de 

empregado, nem ser substituído por 
decisão judicial”. 

E se não existisse a ressalva final, assim 
como se utiliza o salário base do 
trabalhador para o cálculo do adicional 
de periculosidade (nos termos do artigo 
193, §1º, da CLT) também seria possível 
a aplicação da mesma regra para o 
adicional de insalubridade, uma vez que 
tanto a insalubridade quanto a 
periculosidade são fatores de risco para 
os empregados.  
 
Entretanto, o Supremo decidiu não 
adotar nenhum novo parâmetro em 
substituição ao salário mínimo. Declarou 
inconstitucional a norma que estabelece 
o uso do salário mínimo como base de 
cálculo do adicional de insalubridade 
(artigo 192 da CLT), mas a manteve 
regendo as relações trabalhistas, na 
medida em que o Judiciário não pode 
substituir o legislador para definir outro 
critério, esclareceu a relatora. 

Em resumo, até que seja editada norma 
legal ou convencional estabelecendo 
parâmetro distinto do salário mínimo 
para calcular o adicional de 
insalubridade, continuará a ser 
considerado o salário mínimo para o 
cálculo desse adicional. 

Por essas razões, a juíza Doralice anulou 
a decisão da Turma para determinar que 
o adicional de insalubridade seja 
calculado sobre o salário mínimo, 
conforme acórdão do Tribunal do 
Trabalho gaúcho (4ª Região). Esse 
entendimento foi acompanhado, à 
unanimidade, pelos demais integrantes 
da SDI-2. (AR-26089-
89.2010.5.00.0000). 

Fonte: Notícias TST 
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17/12/2010 - Dissídio coletivo 
necessita de comum acordo das 
partes 
 
O ajuizamento de um dissídio coletivo de 
natureza econômica na Justiça do 
Trabalho depende de comum acordo das 
partes. Essa formalidade foi estabelecida 
pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 
ao dar nova redação ao artigo 114, §2º, 
da Constituição Federal.  
 
Justamente por causa da ausência de 
prova de comum acordo, é que a Seção 
de Dissídios Coletivos do Tribunal 
Superior do Trabalho negou provimento 
ao recurso ordinário do Sindicato dos 
Professores do Sul Fluminense – 
SINPRO. O entendimento unânime do 
colegiado seguiu voto de relatoria da 
ministra Dora Maria da Costa.  
 
O resultado prático dessa decisão é que 
o dissídio coletivo apresentado pelo 
Sindicato não será analisado pela Justiça 
trabalhista. O processo será extinto, sem 
julgamento do mérito, pois a Fundação 
Educacional Dom André Arcoverde 
manifestou expressamente discordância 
com relação à instauração do dissídio.  
 
Durante o julgamento na SDC, o 
advogado do Sindicato contou que os 
professores estão sem reajuste salarial 
há dois anos, embora a empresa 
mantenha reajustes nas mensalidades 
escolares, o que significa que a empresa 
está usando um recurso constitucional 
para obter enriquecimento ilícito. 
 
Ainda segundo a defesa, a Fundação não 
completa as negociações e nega o 
comum acordo para solucionar o 
impasse por meio do dissídio coletivo. De 
qualquer modo, o Sindicato considera 
que a participação da Fundação nas 
negociações e reuniões na Delegacia 
Regional do Trabalho já seria suficiente 
para configurar concordância tácita com 
a instalação do dissídio.  

Contudo, a ministra Dora Costa 
esclareceu que, mesmo não sendo 
necessária a assinatura conjunta da 
petição do dissídio para caracterizar o 
comum acordo, a concordância tácita da 
parte contrária só pode ser admitida 
desde que não haja oposição expressa – 
no caso, houve manifestação contrária 
da empresa quanto à instalação do 
dissídio.  
Também na avaliação da relatora, a 
participação da Fundação no processo de 
negociação, inclusive nas mesas 
redondas realizadas com a intermediação 
da DRT do Ministério do Trabalho e 
Emprego, não comprova anuência tácita 
da empresa capaz de garantir a análise 
do dissídio. 
 
A ministra esclareceu que a exigência do 
comum acordo das partes para 
ajuizamento do dissídio coletivo de 
natureza econômica foi exaustivamente 
debatida no TST. O entendimento atual é 
de que o legislador quis incentivar as 
negociações e a autocomposição como 
forma de solucionar os conflitos. Assim, 
para a apresentação do dissídio deve ser 
atendido o pressuposto do mútuo 
consenso. 
 
A relatora destacou que a norma não 
agradou a algumas entidades sindicais 
que recorreram ao Supremo Tribunal 
Federal. Mas até que haja o 
pronunciamento do STF sobre a questão, 
não há como negar validade à exigência 
constitucional do comum acordo das 
partes para ajuizamento do dissídio 
coletivo. 
 
O vice-presidente do TST, ministro João 
Oreste Dalazen afirmou que a norma 
constitucional que exigira o comum 
acordo provoca situações de conflito 
como a que estava sendo discutida, 
entretanto só resta à Justiça do Trabalho 
fazer cumprir a regra. (RO-5713-
89.2009.5.01.0000) 

Fonte: Notícias TST 
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15/12/2010 - Salário mínimo 
profissional não é base de cálculo do 
adicional de insalubridade 

Usar o salário mínimo profissional como 
base de cálculo para o adicional de 
insalubridade contraria a Súmula 
Vinculante 4 do Supremo Tribunal 
Federal. De acordo com a Terceira 
Turma do Tribunal Superior do Trabalho, 
observando o teor da súmula do STF, o 
adicional deve ser calculado sobre o 
salário mínimo. Com esse 
posicionamento, a Terceira Turma 
reformou decisão que determinava a 
Reclamada o pagamento do adicional 
com base no salário mínimo profissional.  

O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª 
Região (SP) rejeitou recurso da empresa 
e manteve a sentença condenando-a a 
pagar o adicional com base no salário 
mínimo profissional da categoria da 
empregada. O Regional considerou que 
"até que se edite norma legal ou 
convencional estabelecendo base de 
cálculo distinta para o adicional de 
insalubridade, continuará a ser aplicado 
o mesmo critério, qual seja, o piso 
salarial ou salário normativo da categoria 
no âmbito respectivo e, na ausência 
deste, o salário mínimo".  

Como, no caso da autora, existe salário 
mínimo profissional estabelecido por lei, 
o TRT entendeu que não havia reparo a 
ser feito na sentença. No recurso ao TST, 
a empresa alegou que a base de cálculo 
do adicional de insalubridade deve ser o 
salário mínimo, conforme o 
entendimento disposto na Súmula 
Vinculante 4 do STF. Além disso, 
argumentou que a decisão que a 
condenou viola os artigos 7º, IV, e 103-A 
da Constituição Federal.  

O ministro Horácio Raymundo de Senna 
Pires, relator do recurso de revista, 
observou que, apesar de não estar 
prevista como causa de admissibilidade 
do recurso de revista no artigo 896 da 

CLT, a hipótese de contrariedade 
expressa à súmula vinculante do STF 
não pode deixar de ser considerada. O 
relator esclareceu que "a súmula 
vinculante, a partir de sua publicação, 
por expressa previsão constitucional, 
passa automaticamente a integrar a 
jurisprudência dos órgãos do Poder 
Judiciário, devendo ser considerada, no 
caso específico do TST, para efeito de 
admissibilidade de recurso de revista".  

Histórico  

A Súmula Vinculante 4 definiu que, 
"salvo nos casos previstos na 
Constituição, o salário mínimo não pode 
ser usado como indexador de base de 
cálculo de vantagem de servidor público 
ou de empregado, nem ser substituído 
por decisão judicial". Após a edição da 
súmula do STF, o TST deu outra redação 
à sua Súmula 228, estabelecendo que o 
adicional de insalubridade deveria ser 
calculado sobre o salário básico, salvo 
critério mais vantajoso fixado em 
instrumento coletivo. Anteriormente, a 
súmula do TST determinava que o 
percentual do adicional incidia sobre o 
salário mínimo.  

Essa nova redação originou uma 
reclamação ajuizada pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI) no Supremo, 
em que o presidente do STF, em 
despacho, concedeu liminar 
suspendendo a alteração na Súmula 228 
do TST. Nesse momento, então, 
interpretou a decisão do julgamento que 
levou à edição da Súmula Vinculante 4, 
entendendo que "o adicional de 
insalubridade deve continuar sendo 
calculado com base no salário mínimo, 
enquanto não superada a 
inconstitucionalidade por meio de lei ou 
convenção coletiva".  

Segundo o ministro Horácio Senna Pires, 
o STF, ao editar a Súmula Vinculante 4, 
"adotou a teoria alemã do 
reconhecimento da inconstitucionalidade 
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sem declaração de nulidade do preceito 
questionado". Assim, explicou o ministro, 
o entendimento do Supremo foi "de que 
o artigo 192 da CLT continuará 
autorizando a adoção do salário mínimo 
para cálculo do adicional de 
insalubridade até que nova base seja 
definida pelo legislador e pelos atores 
sociais".  

Por fim, o relator considerou que a 
decisão do Tribunal Regional, ao 
condenar o hospital ao pagamento do 
adicional de insalubridade com base no 
salário mínimo profissional, contraria a 
Súmula Vinculante 4 do STF, merecendo 
ser revista. A Terceira Turma, então, por 
unanimidade, deu provimento ao recurso 
de revista para declarar que a base de 
cálculo do adicional de insalubridade é o 
salário mínimo. (RR - 146300-
49.2008.5.02.0072)  

Fonte: Notícias TST 

01/12/2010 - Artigo 940 do Código 
Civil não é aplicável em relações de 
emprego 

Em julgamento recente, a Seção I 
Especializada em Dissídios Individuais do 
Tribunal Superior do Trabalho firmou 
entendimento de que o artigo 940 do 
novo Código Civil (artigo 1.531 do 
Código de 1916) não é aplicável 
subsidiariamente nas relações de 
emprego. Esse dispositivo prevê o 
pagamento de indenização em dobro 
quando a parte cobrar dívida já paga. 
 
No caso analisado pelo ministro Lelio 
Bentes Corrêa, um metalúrgico requereu 
na Justiça do Trabalho o pagamento de 
gratificação de um terço de férias que já 
havia sido quitado pela Volkswagen do 
Brasil. A empresa, então, pediu a 
aplicação do artigo 940 do Código Civil à 
hipótese por considerar que o direito 
comum é fonte subsidiária do Direito do 
Trabalho, desde que não incompatível 

com os princípios deste (artigo 8º, 
parágrafo único, da CLT). 
 
Mas tanto o Tribunal do Trabalho 
paulista (2ª Região) quanto a Terceira 
Turma do TST rejeitaram o argumento 
da Volks. Para a Turma, como o Código 
de Processo Civil tem norma específica 
para punição da parte que litiga de má-
fé (artigos 16, 17 e 18), não se deve 
utilizar o artigo 940 do Código Civil, 
porque a CLT (artigo 769) estabelece 
que, havendo omissões no processo do 
trabalho, deve aplicar-se 
subsidiariamente o processo civil.  
 
O relator do recurso de embargos da 
Volks na SDI-1, ministro Lelio Bentes, 
seguiu na mesma linha. O relator 
destacou inclusive fundamentos de um 
voto de autoria do ministro Augusto 
César Leite de Carvalho, julgado na 
Sexta Turma do Tribunal, sobre essa 
matéria. A interpretação que prevaleceu 
no caso é de que o artigo 8º, parágrafo 
único, da CLT, de fato, permite o 
aproveitamento do direito comum como 
fonte subsidiária do Direito do Trabalho, 
se não houver incompatibilidade com os 
princípios deste.  
 
No entanto, dois requisitos devem ser 
preenchidos: a inexistência de norma 
específica de Direito do Trabalho 
regulando a matéria (na hipótese, não 
há norma que trate de cobrança de 
dívida já paga) e a compatibilidade do 
direito comum com os princípios 
fundamentais do Direito do Trabalho – 
nesse ponto, constatou-se que a norma 
do Código Civil era incompatível. O 
direito civil tem como pressuposto a 
igualdade formal entre as partes numa 
relação jurídica, já nas relações 
trabalhistas imperam as desigualdades 
sociais e econômicas entre empregados 
e empregadores – daí a intenção do 
Direito do Trabalho de oferecer proteção 
aos trabalhadores. 
 
Assim, como a norma prevista no artigo 



 
 

 11 

940 do Código Civil não tem a 
característica de proteger o empregado 
hipossuficiente, a condenação ao 
pagamento de indenização em valor 
equivalente a duas vezes a importância 
indevidamente exigida significaria a 
imposição de um encargo difícil de ser 
suportado pelo trabalhador, 
comprometendo, muitas vezes, a sua 
subsistência. Além do mais, essa norma 
retira do julgador a possibilidade de 
definir, de maneira razoável, o valor da 
indenização. 
 
Durante o julgamento, o ministro Renato 
de Lacerda Paiva chegou a apresentar 
divergência ao voto do relator. Segundo 
o ministro, não se pode partir do 
princípio que todo empregado é 
hipossuficiente, e citou o exemplo de 
executivos de empresas. O ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga também 
manifestou preocupação com a 
banalização da norma, porque uma 
condenação dependeria de prova de má-
fé, de deslealdade da parte quanto à 
intenção de receber uma dívida já 
quitada. 
 
O vice-presidente do TST, ministro João 
Oreste Dalazen, destacou que a norma 
do artigo 940 do Código Civil é destinada 
a partes litigantes em igualdade de 
condições – o que nem sempre acontece 
no Direito do Trabalho. Para reprimir 
eventuais abusos da parte, é 
recomendável a aplicação das normas do 
Código de Processo Civil, afirmou o vice-
presidente. O ministro José Roberto 
Freire Pimenta ressaltou o rigor da 
punição dessa norma construída para o 
direito comum e defendeu também a 
utilização das regras do CPC. A ministra 
Maria Cristina Peduzzi lembrou que esses 
dispositivos já vêm sendo aplicados na 
Oitava Turma que ela preside. 
 
Ao final, a SDI-1 concluiu que a punição 
em situações que haja litigância de má-
fé, ou seja, atuação desonesta das 
partes no processo, encontra suporte 

jurídico no CPC (artigos 16, 17 e 18). O 
ministro Renato retirou a divergência, e 
o ministro Aloysio apresentou apenas 
ressalva de entendimento. A decisão foi 
unânime.  
(RR-187900-45.2002.5.02.0465) 
 
Fonte: Editora magister 

 
30/11/2010 - Salário contratual 
serve como base de cálculo para 
adicional de insalubridade  

A Primeira Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho adotou o salário contratual 
como base de cálculo para o adicional de 
insalubridade deferido a um empregado 
da Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. 
A decisão observou determinação do 
Supremo Tribunal Federal que fixou a 
nova base de cálculo em atenção à 
Constituição de 1988. 

Inconformado com o entendimento do 
TST em estabelecer o salário mínimo 
como base de cálculo para o adicional de 
insalubridade, o empregado entrou com 
recurso extraordinário no Supremo 
Tribunal Federal e obteve êxito. A 
Segunda Turma do STF considerou 
inconstitucional a questão e determinou 
ao TST que utilizasse o salário contratual 
e não o salário mínimo para cálculo do 
adicional ao empregado. 

Ao avaliar o caso na Corte trabalhista, o 
relator e presidente da Primeira Turma, 
ministro Lélio Bentes Corrêa, manifestou 
que embora o entendimento do TST já 
estivesse consolidado nas edições da 
Súmula 228 e do Precedente nº 2 da 
Orientação Jurisprudencial da SBDI-1, 
“retomava-se o debate sobre o tema”, 
uma vez que o STF considerou o 
entendimento da justiça trabalhista 
ofensivo ao artigo 7º, IV, da Constituição 
da República. 

Na opinião do relator, o adicional deverá 
incidir sobre o salário contratual, uma 
vez que o artigo 7º, inciso XXIII, da 
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Constituição prevê o adicional de 
remuneração para o trabalho prestado 
em condições penosas, insalubres ou 
perigosas. “Tem-se, portanto, que o 
legislador constituinte pretendeu dar o 
mesmo tratamento aos adicionais de 
insalubridade e periculosidade, razão por 
que para fixar a base de cálculo do 
adicional de insalubridade aplica-se, 
analogicamente, o disposto no artigo 
193, § 1º, da CLT”, que trata das 
atividades ou operações perigosas, 
manifestou.  
 
A Primeira Turma seguiu unanimemente 
o voto do relator. (RR - 494331-
04.1998.5.03.0102)  

Fonte: Notícias TST 

30/11/2010 - Empresa não pode ser 
obrigada a adotar turno ininterrupto 
de revezamento 
 
De acordo com a Quarta Turma do 
Tribunal Superior do Trabalho, o 
empregador não precisa adotar o 
sistema de turno ininterrupto de 
revezamento, previsto no artigo 7º, XIV, 
da Constituição Federal, mesmo que a 
empresa funcione ininterruptamente por 
24 horas, se os empregados são 
contratados com jornada fixa de oito 
horas diárias.  
 
No caso analisado pela ministra Maria de 
Assis Calsing, o Sindicato dos 
Trabalhadores no Comércio de 
Ananindeua (Sintracom) queria que a 
Justiça obrigasse a Líder Supermercados 
e Magazine a implantar a jornada de 
turno ininterrupto de revezamento na 
loja existente na Rodovia BR-316. Com 
essa medida, a jornada dos funcionários 
seria reduzida de oito para seis horas 
diárias. 
 
O Tribunal do Trabalho do Pará e Amapá 
(8ª Região) constatou que inexistia 
norma coletiva regulando a jornada 
nessa loja e que os empregados eram 

contratados para prestar serviço em 
turnos fixos de oito horas diárias. 
Portanto, na avaliação do Regional, 
sendo o turno fixo, a empresa não era 
obrigada a estabelecer turno de 
revezamento.  
 
Durante o julgamento do recurso de 
revista do sindicato no TST, a advogada 
esclareceu que havia norma coletiva 
vigente até o início de 2007 garantindo o 
regime de compensação 12X36 horas 
aos empregados. No entanto, o 
instrumento coletivo seguinte não foi 
assinado pela Líder – daí a iniciativa da 
ação.  
 
Segundo a defesa, a Líder deveria adotar 
turno de seis horas no estabelecimento, 
como recomenda a Constituição, uma 
vez que o turno de oito horas causa 
enormes prejuízos à saúde do 
trabalhador, em particular àqueles que 
prestam serviço à noite. Alegou ainda 
que os empregados do turno da noite 
ficam, na prática, nove horas à 
disposição da empresa, porque o 
descanso de uma hora (intervalo 
intrajornada), nessas situações, é inútil, 
não servindo para nada. 
 
Mas a relatora, ministra Maria de Assis 
Calsing, explicou que a decisão do TRT 
não desrespeitara o dispositivo 
constitucional que garante jornada de 
seis horas para quem trabalha em turno 
ininterrupto de revezamento. Apenas os 
empregados que trabalham em turnos 
diurno e noturno, com sucessivas 
modificações de horários, em atividade 
empresarial contínua, têm direito à 
jornada reduzida. Nessas hipóteses, a 
alternância de horário prejudica o 
metabolismo humano, o que justifica a 
concessão do turno de revezamento.  
 
Enfim, como no caso examinado não 
ocorria modificação no horário de 
trabalho, pelo contrário, os empregados 
possuíam jornada fixa, a relatora 
rejeitou (não conheceu) o recurso do 
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sindicato. Da mesma forma, votaram os 
ministros da Quarta Turma.  
 
O ministro Fernando Eizo Ono lembrou 
que a intenção do legislador constituinte 
não foi obrigar as empresas que 
funcionam 24 horas a adotar o turno 
ininterrupto de revezamento. O 
presidente do colegiado, ministro Barros 
Levenhagen, chamou a atenção para o 
fato de que a matéria debatida deveria 
ser objeto de negociação coletiva. (RR-
57800-23.2007.5.08.0121) 

Fonte: Notícias TST 

17/11/2010 - Banco de horas só 
vale por acordo coletivo e não 
individual  

Acordo individual plúrimo referente a 
banco de horas não tem validade. A 
compensação anual só é permitida se 
estabelecida por negociação coletiva. 
Com esse entendimento, a Seção I 
Especializada em Dissídios Individuais 
(SDI-1) do Tribunal Superior do Trabalho 
rejeitou embargos de uma empresa 
mineira que buscava o reconhecimento 
da validade de acordo individual de 
compensação de jornada feito com seus 
empregados.  

Acordo individual plúrimo é aquele que 
se dá para uma parcela de empregados 
de uma determinada categoria, versando 
sobre um ponto específico - no caso em 
questão, o banco de horas para os 
empregados da empresa. 

A reclamação foi ajuizada pelo Sindicato 
dos Trabalhadores no Estado de Belo 
Horizonte e Contagem, para quem os 
últimos resultados têm sido favoráveis. 
Após decisão da Sexta Turma, negando 
provimento ao recurso da empresa 
mineira, esta apelou à SDI-1, 
argumentando que a Súmula 85 do TST 
não exclui o banco de horas quando 
registra a validade do acordo individual 

escrito para implantação de regime de 
compensação horária.  

Ao analisar os embargos, a ministra 
Maria de Assis Calsing, relatora, 
distinguiu o banco de horas - anual - da 
compensação a que se refere a Súmula 
85, que se limita à jornada semanal. A 
relatora esclareceu que a Lei 9.601/98, 
ao dar nova redação ao artigo 59, 
parágrafo 2º, da CLT, estabeleceu o 
padrão anual de compensação, e 
implantou, assim, o banco de horas, 
"desde que por meio de negociação 
coletiva".  

A relatora cita o preceito pelo qual o 
acréscimo de salário pode ser 
dispensado se, por acordo ou convenção 
coletiva de trabalho, "o excesso de horas 
em um dia for compensado pela 
correspondente diminuição em outro dia, 
de maneira que não exceda, no período 
máximo de um ano, à soma das 
jornadas semanais de trabalho previstas, 
nem seja ultrapassado o limite máximo 
de dez horas diárias".  

Utilizada como argumento pela empresa 
porque possibilita o acordo individual 
escrito para compensação de jornada, a 
Súmula 85, no entanto, trata apenas da 
jornada semanal. Nesse sentido, a 
ministra Calsing enfatizou que o verbete 
jurisprudencial "tem como parâmetro de 
compensação o limite da jornada 
máxima semanal, que corresponde a 44 
horas semanais". E, de modo diverso, 
continuou a ministra, "o banco de horas 
admite módulo anual e sua fixação por 
instrumento coletivo decorre de 
imperativo legal". Ou seja, o artigo 59, 
parágrafo 2º, da CLT não pode ser 
aplicado se a fixação do banco de horas 
não foi formalizada mediante norma 
coletiva.  

Por fim, destacando que a Súmula 85 do 
TST não se identifica com a hipótese 
prevista no artigo 59, parágrafo 2º, da 
CLT, e citando precedentes da própria 
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SDI-1, a ministra Calsing concluiu ser 
inviável o reconhecimento da validade do 
acordo de compensação de jornada, que 
tem como critério o banco de horas, sem 
haver negociação coletiva. A SDI-1, 
então, seguindo o voto da relatora, 
negou provimento ao recurso de 
embargos da empresa. (E-ED-ED-ED-RR 
- 125100-26.2001.5.03.0032) 

Fonte: Notícias TST 

01/11/2010 - Pagamento de férias 
fora do prazo deve ser em dobro  

O pagamento de férias, feito fora do 
prazo legal, deve ser dobrado 
independente da época em que elas 
sejam gozadas. Assim decidiu a 8ª 
Turma do TST, ao julgar recurso de 
revista interposto contra decisão do 
Regional de Santa Catarina. A autora da 
ação principal denunciou que recebia, da 
empresa onde trabalhava, o pagamento 
das férias em época diversa daquela em 
que eram gozadas e de forma simples. 

Na primeira instância, com base nos 
depoimentos das testemunhas que 
confirmaram o pagamento fora de 
época, o juiz deferiu o pedido por 
entender que houve descumprimento ao 
artigo 145 da CLT. A regra diz que as 
férias devem ser pagas até dois dias 
antes do seu início. Já o pagamento em 
dobro tem fundamento no artigo 137 da 
CLT, sempre que as férias forem 
concedidas fora do prazo legal. 

O TRT catarinense considerou que se as 
férias foram pagas dentro do período 
concessivo, 12 meses seguintes à 
aquisição do direito, a dobra não é 
devida. Deu provimento ao recurso da 
empresa e mandou excluir da 
condenação o pagamento em dobro das 
férias. 

A empregada apresentou recurso de 
revista ao TST, para reverter a decisão 
regional. Na análise do caso, a relatora 
do processo, ministra Maria Cristina 

Peduzzi, sustenta que o completo gozo 
das férias depende do afastamento do 
trabalho e dos recursos financeiros para 
que o empregado possa usufruir do 
período de descanso e lazer.  

Segunda a relatora, as férias constituem 
obrigação patronal complexa que só se 
efetiva com a satisfação completa, com o 
pagamento antecipado do salário 
acrescido do adicional e com o 
afastamento do empregado das 
atividades laborais. "Se a remuneração é 
paga após o gozo do período de 
descanso, o empregado não tem a 
possibilidade de exercer por completo o 
direito e, sendo assim, frustra-se a 
finalidade do instituto, que é propiciar ao 
trabalhador período remunerado de 
descanso e lazer, sem o qual se torna 
inviável a sua recuperação física e 
mental para o retorno ao trabalho", 
concluiu a ministra. 

Fonte: Notícias TRT 12ª Região 

 
26/10/2010 - Acordo de aumento de 
jornada sem presença de sindicato é 
inválido 
Sem a intermediação de sindicato, 
acordo coletivo que aumente a jornada 
de trabalho não tem validade. O inciso 
VI do artigo 8º da Constituição não deixa 
dúvidas quando diz que é obrigatória a 
participação dos sindicatos nas 
negociações coletivas de trabalho. Por 
ter desconsiderado o preceito 
constitucional, a Braskem S.A. terá que 
pagar as horas extras excedentes da 
sexta hora diária a empregado que 
prestava serviço em turnos ininterruptos 
no III Pólo Petroquímico de Triunfo, no 
estado do Rio Grande do Sul. Ao 
entender que o acórdão regional está de 
acordo com a jurisprudência do Tribunal 
Superior do Trabalho e que não afrontou 
os dispositivos legais indicados, a Quinta 
Turma não conheceu do recurso de 
revista da empresa quanto a essa 
questão. 
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O funcionário trabalhou em turnos de 
revezamento. De 1989 até 1997, ele 
cumpriu jornada de oito horas; de 1997 
a 1999, o turno passou para 12 horas e, 
posteriormente, retornou para jornada 
de oito horas. Ao examinar o caso, o 
Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 
Região (RS) esclareceu que o artigo 7º 
da Constituição Federal, em seu inciso 
XIV, estabelece, como direito do 
empregado, jornada de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos 
ininterruptos de revezamento, “salvo 
negociação coletiva, presumida, neste 
caso, a igualdade de forças com o 
empregador”. 

O TRT/RS verificou, porém, que a 
possibilidade conferida à negociação 
coletiva pela Constituição Federal “foi 
extrapolada nos acordos coletivos de 
trabalho celebrados” entre a Braskem e 
os funcionários. No primeiro, a empresa 
ajustou com os empregados o aumento 
da jornada de oito para 12 horas, ante a 
negativa do sindicato da categoria de 
firmar o pacto. Nessas condições, o 
Regional considerou que o ajuste, sem a 
participação do sindicato, “é inválido, 
pois fere preceito básico da 
Constituição”. Depois, registrou o TRT 
em sua fundamentação, a empresa 
assinou com o sindicato o retorno para 
jornada de oito horas. 

Da norma coletiva efetivada, o Tribunal 
Regional concluiu que a interpretação 
dada pelos signatários quanto à 
flexibilização dos turnos ininterruptos de 
revezamento não se encontra de acordo 
com o direito fundamental em causa, 
“intervindo excessivamente no seu 
âmbito de proteção”. O TRT esclareceu 
que, pela negociação coletiva, conforme 
o previsto no artigo 7º da Constituição, é 
possibilitado às partes apenas a 
alteração do limite diário das seis horas, 
não podendo ser ultrapassadas as 30 
horas semanais. 

Condenada a pagar as horas excedentes 
da sexta hora diária trabalhada, a 
Braskem S.A. recorreu ao TST, insistindo 
que houve negociação entre a empresa e 
os empregados. No entanto, ao analisar 
a fundamentação do TRT, o ministro 
Emmanoel Pereira, relator do recurso de 
revista, considerou que o entendimento 
do Regional está de acordo com a 
jurisprudência do TST, e que, “de fato, a 
Constituição Federal, no artigo 8º, VI, 
declarou a obrigatoriedade de 
participação do sindicato profissional nas 
negociações coletivas”. Esse inciso, 
segundo o relator, “deve ser interpretado 
no sentido de que a entidade sindical 
tem maiores condições de obter êxito na 
defesa dos interesses e direitos da 
categoria”. 

Para o ministro, os dispositivos legais 
indicados como violados pela 
empregadora permaneceram incólumes 
e, além disso, a empresa não apresentou 
julgados capazes de comprovar 
divergência jurisprudencial e que 
permitissem o conhecimento do recurso. 
O relator concluiu, então, que “a não 
comprovação de que houve negociação 
coletiva, com a intermediação do 
sindicato, autorizando o elastecimento 
da jornada prestada no sistema de 
turnos ininterruptos de revezamento, 
implica a obrigação de pagar as horas 
extras excedentes da sexta diária”. 

A Quinta Turma, acompanhando o voto 
do ministro Emmanoel, não conheceu do 
recurso da empresa quanto ao tema da 
validade do acordo quanto aos turnos, e 
reformou o acórdão regional somente 
para excluir da condenação o pagamento 
de horas “in itinere”. (RR - 40500-
21.2003.5.04.0761) 

Fonte: Notícias TST 
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15/10/2010 - Gestante tem direito à 
estabilidade provisória ainda que 
tenha ficado grávida no período do 
aviso prévio 

Dando razão à trabalhadora, a 4ª Turma 
do TRT-MG, por maioria de votos, 
modificou a decisão de 1º Grau, que 
havia negado o seu pedido de 
reconhecimento do direito à estabilidade 
provisória, em decorrência de gravidez. 
No entender dos julgadores, ainda que a 
concepção tenha ocorrido no período do 
aviso prévio, que, no caso, foi 
indenizado, a gestante tem direito à 
garantia provisória do emprego, desde a 
confirmação da gravidez até cinco meses 
após o parto. 

Como a própria empregada informou na 
petição inicial que a concepção ocorreu 
durante o aviso prévio, o juiz 
sentenciante aplicou ao caso o teor da 
Súmula 371, do TST, segundo a qual a 
projeção do contrato de trabalho para o 
futuro, pela concessão do aviso prévio 
indenizado, tem os efeitos limitados às 
vantagens econômicas obtidas no 
período. Com esse fundamento, os 
pedidos relacionados à estabilidade 
provisória foram indeferidos. 
 
Mas o desembargador Antônio Álvares 
da Silva teve posicionamento diverso. 
Isso porque, conforme explicou, os 
parágrafos 1o e 6o do artigo 487 da CLT 

dispõem expressamente que o aviso 
prévio integra o tempo de serviços para 
todos os efeitos legais. A trabalhadora 
foi dispensada, com aviso prévio 
indenizado, em 25.11.2009, e a gravidez 
ocorreu no curso desse aviso. Portanto, 
ela está protegida contra a dispensa sem 
justa causa, tendo direito à reintegração 
no emprego, nos termos do artigo 10, II, 
b, do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. 

No entanto, o magistrado destacou que, 
muito possivelmente, o parto já ocorreu, 
o que torna desaconselhável a 
reintegração. Por isso, o direito de 
retorno ao trabalho foi convertido em 
indenização correspondente ao período 
de estabilidade, que incluiu os salários, 
13º salários, férias acrescidas do terço 
constitucional e os depósitos de FGTS + 
40%. “A apuração da indenização do 
período da estabilidade deverá ser 
efetuada após comprovação da data 
efetiva do parto, uma vez que não se 
sabe quando e se ele efetivamente 
ocorreu, não podendo ser descartada a 
hipótese de parto prematuro, ou mesmo 
a de um possível abortamento” - 
finalizou. (RO nº 00620-2010-106-03-
00-9 ) 

Fonte: Notícias TRT 3 

 

 
 

 
 


