
 
 
 

 
 

 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% 

Condutores de 
Piracicaba 

1/mai Preponderante  Preponderante  - - 

Condutores 
Jundiaí 

1/mai 5,83% Preponderante 5,83% 0,00% 

Engenheiros 1/mai 5,83% 
 R$2.790,00, 
equivalente a 

R$15,50h.  
5,83% 0,00% 

Entidades 
Sindicais 

1/mai 6,50% 
 Não qual. 
R$642,40 

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

Médicos 
Veterinários 

1/mai Preponderante R$ 2.790,00  - - 

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 

Qualificados 
R$917,40 

5,83% 0,86% 

Mobiliário do 
Interior 

1/mai 6,74% R$ 695,00 5,83% 0,86% 
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Vendedores e 
Viajantes 

1/jul 4,94% 

 Admissão: 
R$667,00 

Efetivação: 
R$857,00  

4,94% 0,00 

 
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 São 
Paulo 

1/mar 7,50% 

Salário Normativo: 
Qualificados: R$860,00 (reajuste de 7,84%) 
Não Qualificados: R$713,00 (reajuste de 
7,90%) 
Ticket Refeição: R$9,00 (reajuste de 15%) 
Cesta básica: 25 quilos 
PLR: R$260,00 
Aumento real 1,18% 

Produtos de cimento de 
Solidariedade / Adamantina 

e região 
1/mar 7,50% 

Salário Normativo: 
Qualificados: R$860,00 (reajuste de 7,84%) 
Não Qualificados: R$713,00 (reajuste de 
7,90%) 
Produtos de fibrocimento: 
Efetivação R$819,50 
Admissão R$760,96 
Aumento real 1,18% 

Construção Civil de Santos 1/mar 8,00% 

Salário Normativo:  
Profissionais: R$856,70 
Serventes: R$734,00 
Admitidos após 01/05/2009 - Admissão 
R$755,74, Efetivação R$956,70. 
Aumento real: 1,65% 

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%). 
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Joalheria 31/mar 6,00% 
Salário Normativo: R$682,00 
PLR:: R$220,00 
Aumento real: 0,08% (INPC 5,92%) 

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 reajuste de 3% 
Salário normativo: não qualificados R$767,80, 
qualificados R$917,40. 
Aumento real: 0,86% 

Alimentação Animal de 
Araçatuba e Região 

1/mai 7,00% 
Para salários superiores à R$3.745,00 - reajuste de 
R$262,15 
Aumento real: 1,11% 

    

Azeite e Óleos em São 
Paulo 

1/mai 7,00% 

Para salários superiores à R$5.000,00, reajuste fixo 
de R$350,00; 
Salário normativo: R$841,16. 
Aumetno real: 1,10% 

 
 
 INDICADORES ECONÔMICOS 

 
• INPC – ÍNDICE NACIONAL DE PREÇO AO CONSUMIDOR 
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INPC 2008 5,36 5,43 5,50 5,90 6,64 7,28 7,56 7,15 7,04 7,26 7,20 6,48
INPC 2009 6,43 6,25 5,92 5,83 5,45 4,94 4,57

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

 
 
 

 ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 
 
05/08/2009 - Fórum Estadual 
da Aprendizagem Profissional 
em São Paulo. 

 
Foi publicado no DOU de 05 de 
agosto de 2009 a Portaria/MTE nº 
1.259 de 04 de agosto de 2009 que 
institui o Fórum Estadual da 
Aprendizagem em São Paulo. O 
Fórum tem o objetivo de promover 
o debate sobre a inclusão de 
aprendizes no mercado de trabalho 
e desenvolver, apoiar e propor 
ações de mobilização para o 
cumprimento da Lei do Aprendiz. 
 
A portaria prevê que aquelas 
organizações que entregaram a 
ficha de inscrição no lançamento do 
Fórum poderão se candidatar à 
participação, assim como, as 

organizações/instituições que a 
oficializarem, por escrito, por meio 
de Termo de Compromisso. A 
coordenação do Fórum será 
colegiada, constituída por entidades 
governamentais e não 
governamentais e, em caráter 
efetivo, integrará a coordenação, a 
Superintendência do Trabalho e 
Emprego de São Paulo. 

 
04/08/2009 - Licença adotante 

 
Foi publicada no DOU de 04 de 
agosto de 2009 a Lei nº 
12.010/2009, que altera as Leis 
8.069/1990 (Estatuto da Criança e 
do Adolescente) e 8.560/1992; 
revoga dispositivos da Lei 
10.406/2002 (Código Civil) e da 
Consolidação das Leis do Trabalho 



 
 
 
(CLT), aprovada pelo Decreto-Lei 
5.452/1943; e dá outras 
providências.  
 
Dentre as alterações, destacamos a 
revogação de disposições da 
Consolidação das Leis do Trabalho, 
relativamente aos períodos de 
licença-maternidade concedida à 
empregada que adotar ou obtiver 
guarda judicial para fins de adoção, 
conforme discriminamos a baixo.  
  
Art. 392-A - À empregada que adotar 
ou obtiver guarda judicial para fins de 
adoção de criança será concedida 
licença-maternidade nos termos do 
artigo 392, observado o disposto no 
seu § 5º. (Artigo acrescentado pela 
Lei nº 10.421, de 15-04-2002, DOU 
16-04-2002).  
§ 1º - No caso de adoção ou guarda 
judicial de criança até 1 (um) ano de 
idade, o período de licença será de 
120 (cento e vinte) dias. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.421, de 
15-04-2002, DOU 16-04-
2002) (Parágrafo com revogação 
prevista pela Lei nº 12.010, de 03-08-
2009, DOU 04-08-2009, que entrará 
em vigor 90 dias após a publicação). 
§ 2º - No caso de adoção ou guarda 
judicial de criança a partir de 1 (um) 
ano até 04 (quatro) anos de idade, o 
período de licença será de 60 
(sessenta) dias. (Parágrafo 
acrescentado pela Lei nº 10.421, de 
15-04-2002, DOU 16-04-
2002) (Parágrafo com revogação 
prevista pela Lei nº 12.010, de 03-08-
2009, DOU 04-08-2009, que entrará 
em vigor 90 dias após a publicação). 
§ 3º - No caso de adoção ou guarda 
judicial de criança a partir de 4 
(quatro) anos até 8 (oito) anos de 
idade, o período de licença será de 30 
(trinta) dias. (Parágrafo acrescentado 
pela Lei nº 10.421, de 15-04-2002, 

DOU 16-04-2002). (Parágrafo com 
revogação prevista pela Lei nº 
12.010, de 03-08-2009, DOU 04-08-
2009, que entrará em vigor 90 dias 
após a publicação).  
 
04/08/2009 - Precedentes 
Normativos da Secretaria de 
Inspeção do Trabalho. 

 
Foram publicados no DOU de 04 de 
agosto de 2009 os precedentes 
Normativos da Secretária de 
Inspeção do Trabalho de nº 71 a 
100, e cancelados os precedente 
nº5, 16, 20, 26, 32, 46, 47,48, 60 e 
67, resultantes de posicionamento 
da Coordenação-Geral de Recurso 
desta secretaria. Os precedentes 
publicados deverão orientar as 
ações dos Auditores Fiscais do 
Trabalho. 
 
Dentre os assuntos abordados pelos 
novos precedentes, destacamos: 
 
- Critérios para contagens de prazos 
concedidos para exibição de 
documentos; 
- Ônus dos empregadores a 
apresentação de provas da 
inexistência de débitos; 
- Jornada máxima à 
telefonistas/operadores de 
telemarketings; 
- Não cumulatividade do repouso 
para descanso e alimentação; 
- Marcação incorreta em registros 
de ponto por falha no sistema;  
- Regime de compensação na 
jornada de trabalho 12 x 36 horas;  
- Salário mínimo e piso salarial de 
aprendiz;  
- Admissibilidade de parentesco na 
relação de emprego;  
- Multas pelo atraso no pagamento 
da rescisão;  
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- Controle de jornada de gerentes e 
ocupantes de cargos de confiança 
em bancos;  
- Interposição de recurso 
intempestivo;  
- Integração do adicional de 
insalubridade na base de cálculo das 
horas extras;  
- Comprovação de inexistência de 
débitos para com o FGTS e outros. 

 
17/06/2009 - Exigência de 
comprovação do recolhimento 
de Contribuição Sindical 

 
Foi publicado no DOU de 17 de 
junho de 2009 a NOTA 
TÉCNICA/SRT/TEM/Nº 64/2009, que 
prevê a interpretação do Ministério 
do Trabalho e Emprego quanto à 
vigência do art. 608 da 

Consolidação das Leis do Trabalho, 
no sentido de que o art. 608 da CLT 
não foi revogado, e que não houve 
qualquer modificação legislativa que 
possa ensejar sua incompatibilidade 
com o ordenamento jurídico 
vigente. 
 
Portanto, a exigência por 
repartições públicas, da 
comprovação da quitação da 
contribuição sindical para concessão 
de alvarás de funcionamento ou 
registro de estabelecimento de 
empregadores, autônomos e 
profissionais liberais, deve ser 
observada pelo Poder Publico 
concedente, sob pena de tais 
concessões serem consideradas 
nulas. 

 
 
 
 

 JURISPRUDÊNCIA
 
 
 
06/08/2009 - Garantida 
estabilidade a dirigente sindical 
de categoria não preponderante 

A Seção Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do Tribunal 
Superior do Trabalho reconheceu o 
direito à estabilidade provisória de 
um engenheiro eleito dirigente 
sindical que prestava serviços em 
empresa de transporte ferroviário. 
Com essa decisão, os ministros 
asseguraram ao empregado o 
recebimento das diferenças salariais 
do período compreendido entre a 
data da despedida e o final do 
período de estabilidade. 

O empregado exercia a função de 
engenheiro na Companhia 
Fluminense de Trens Urbanos 
(Flumitrens), quando foi eleito 
“Diretor da Região Sudeste da 
Federação dos Engenheiros”. Após 
ter sido demitido sem justa causa, 
requereu na Justiça do Trabalho a 
reintegração na empresa, com o 
argumento de que era detentor de 
estabilidade sindical. 

No entanto, o engenheiro teve o 
pedido negado na 53ª Vara do 
Trabalho do Rio de Janeiro, depois 
no Tribunal Regional do Trabalho da 
1ª Região (RJ) e na Quinta Turma 
do TST. Até agora, o entendimento 



 
 
 
era de que a estabilidade sindical é 
devida aos dirigentes sindicais da 
atividade preponderante da 
empresa e das categorias 
profissionais diferenciadas nos 
termos dos artigos 511, 543 e 577 
da CLT – que não inclui os 
engenheiros (profissionais liberais). 

Portanto, como o cargo exercido 
pelo trabalhador era diferente da 
atividade principal da empresa, ou 
seja, estava fora da categoria dos 
metroviários, ele não tinha direito à 
estabilidade provisória típica dos 
dirigentes sindicais. 

Na SDI-1, a defesa do engenheiro 
sustentou que a jurisprudência do 
TST não fazia distinção entre o 
trabalhador ser parte integrante ou 
não de profissão liberal para a 
concessão da estabilidade sindical 
(Súmula 369, antiga diretriz da 
orientação jurisprudencial 145 da 
SDI-1). Por isso a relatora dos 
embargos em recurso de revista, 
ministra Maria de Assis Calsing, 
centrou a discussão na 
caracterização do enquadramento 
profissional da parte. 

Segundo a relatora, de fato, os 
engenheiros são profissionais 
liberais, e não integram a lista de 
profissionais arrolados nas 
categorias diferenciadas detentoras 
de estabilidade sindical. Todavia, a 
ministra defendeu que isso não é 
tão importante quanto à coerência e 
equidade que devem permear a 
jurisprudência. Para a ministra, 
deixar de reconhecer a estabilidade 
do engenheiro dirigente, seria tratar 
de forma desigual hipóteses 
substancialmente semelhantes. 
 

Assim, por unanimidade de votos, 
os ministros concluíram que a 
reintegração do engenheiro aos 
quadros da empresa seria indevida, 
na medida em que a estabilidade 
sindical resguarda o empregado da 
dispensa imotivada até um ano após 
o final do mandato e esse tempo já 
tinha passado. No caso, os ministros 
condenaram a Flumitrens a pagar as 
diferenças salariais do período em 
que o empregado foi demitido até o 
momento em que teria direito à 
estabilidade. 
 
E–RR 791.404/2001.9 

Fonte: Editora Magister 06/08/09 (TST) 

06/08/2009 - Necessidade de 
vale transporte é presumida 

O empregador só fica desobrigado 
do fornecimento de vale transporte 
se comprova que o empregado 
optou por não recebê-lo. Com esse 
entendimento, a 1ª Turma do TRT-
MG negou provimento a recurso e 
manteve a condenação dos 
reclamados ao pagamento de 
indenização substitutiva do vale 
transporte. 

O desembargador Manuel Cândido 
Rodrigues esclareceu que a Lei 
7.418/95 assegurou ao trabalhador 
o benefício do vale transporte para 
o deslocamento da residência até 
trabalho e vice versa. O fato 
gerador do direito é o deslocamento 
do empregado, o que se presume, a 
não ser quando o trabalho ocorre no 
domicílio do empregado. 

Para o relator, embora a OJ 215, da 
SDI-1, do TST, estabeleça que é o 
empregado quem deve provar que 
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preenche os requisitos para receber 
o vale transporte, cabe ao 
empregador colher do trabalhador, 
na admissão, declaração acerca da 
necessidade ou não do uso do 
transporte público. "Portanto, é do 
empregador o ônus de provar a 
existência de causa obstativa ao 
direito obreiro" - enfatizou. 

Como, no caso, não houve 
fornecimento de vale transporte e 
os reclamados não demonstraram 
que a reclamante tenha renunciado 
ao benefício ou que ela mora 
próximo ao local de trabalho, a 
Turma manteve a indenização 
concedida na sentença. (RO nº 
01141-2008-020-03-00-3). 

Fonte: Notícias TRT03 06/08/2009 
 

Transcrição de acórdão da 
internet só é válida se indicar 
fonte de onde foi extraída 
 
A Seção Especializada em Dissídios 
Individuais (SDI-1) do Tribunal 
Superior do Trabalho rejeitou, por 
maioria de votos, recurso de 
embargos apresentados pela defesa 
da Brasil Telecom S/A contra 
decisão da Sétima Turma do TST, 
que considerou prematura a 
interposição de recurso ao TST 
antes da publicação, no órgão 
estadual oficial, de decisão do TRT. 
Para recorrer à SDI-1, é necessário 
que a parte comprove a ocorrência 
de decisões divergentes entre as 
Turmas do TST. A exigência foi 
introduzida pela Lei nº 
11.496/2007. A Súmula 337 do TST 
estabelece os requisitos necessários 
para que a divergência interna no 
TST seja comprovada. No caso 
julgado pela SDI-1, a defesa da 

Brasil Telecom transcreveu, nas 
razões de embargos, a íntegra de 
uma decisão diferente, proferida 
pela Quarta Turma do TST; 
informou que ela foi publicada no 
Diário de Justiça do dia 24/10/2008, 
mas não indicou de onde retirou o 
inteiro teor da decisão. 
 
Para o ministro relator dos 
embargos, Aloysio Corrêa da Veiga, 
a omissão impede o conhecimento 
do recurso, pois não há certificação 
de autenticidade da divergência. “O 
único aresto trazido à colação de 
teses não atende ao requisito da 
Súmula 337 desta colenda Corte, 
quando o trecho tido por divergente 
consta da fundamentação do 
acórdão e registrado exclusivamente 
o Diário da Justiça como fonte de 
publicação, sem indicação do 
repositório jurisprudencial ou sítio 
oficial do qual fora extraído ou, 
ainda, juntada cópia autenticada 
daquela decisão na integra”, 
afirmou o ministro Aloysio Corrêa da 
Veiga em seu voto. Sabe-se que o 
Diário de Justiça publica apenas a 
ementa e a conclusão das decisões. 
Além disso, as decisões do TST são 
reproduzidas em pelo menos dez 
sítios da internet, conforme verificou 
o ministro Lelio Bentes Corrêa, após 
rápida pesquisa feita durante o 
julgamento do recurso. 

Na sustentação oral, o advogado da 
Brasil Telecom afirmou que o 
entendimento significa "cercear por 
completo do direito da parte". A 
defesa afirmou que a decisão 
divergente da Quarta Turma do TST 
foi inteiramente transcrita nas 
razões do recurso, sendo colhida 
integralmente do site do TST, 
inclusive sem formatação, como é o 
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modelo do Tribunal, o que presume 
a sua autenticidade, e ainda foi 
informada a fonte de publicação. O 
advogado argumentou que o sítio do 
Tribunal tem fé publica e a 
transcrição de uma cópia dele 
colhida, inclusive sem formatação, 
bastaria para atestar sua 
procedência. O argumento da 
defesa foi acolhido pelo ministro 
João Oreste Dalazen e por mais dois 
integrantes da SDI-1. 

Para Dalazen, foi atendida a 
exigência da Súmula 337. Ele foi 
acompanhado pelos ministros 
Horácio de Senna Pires e Guilherme 
Caputo Bastos. A Súmula 337 exige 
que a parte junte certidão ou cópia 
autenticada do acórdão paradigma 
ou cite a fonte oficial ou o 
repositório autorizado em que foi 
publicado e transcreva, nas razões 
recursais, as ementas e/ou trechos 
dos acórdãos trazidos à 
configuração do dissídio, 
demonstrando o conflito de teses 
que justifique o conhecimento do 
recurso, ainda que os acórdãos já se 
encontrem nos autos ou venham a 
ser juntados com o recurso. O 
ministro Dalazen sugeriu à 
Comissão de Jurisprudência do TST 
que realce a necessidade de a parte 
indicar o sítio eletrônico de onde 
extraiu a decisão para configurar a 
divergência, já que a simples 
transcrição não basta. (E-ED-AIRR 
369/2002-028-04-40.0)  
 
Fonte: Editora Magister - (TST) 

04/08/2009 - Acordo coletivo 
não formalizado perante o MTE 
não tem eficácia normativa 

A 1ª Câmara do TRT negou 
provimento a recurso ordinário 
impetrado por empresa de 
transporte rodoviário inconformada 
com decisão da VT de Olímpia, que 
a condenou ao pagamento de horas 
extras ao reclamante por 
desrespeito ao artigo 71 da 
Consolidação das Leis do Trabalho 
(CLT). A norma determina que o 
intervalo intrajornada para repouso 
ou alimentação não poderá exceder 
de duas horas, salvo acordo escrito 
ou contrato coletivo em contrário. A 
recorrente alegava que a ampliação 
do intervalo fora autorizada por 
cláusula de acordo coletivo 
estabelecido com o sindicato dos 
trabalhadores. O pacto, porém, não 
foi devidamente formalizado perante 
a autoridade competente. 
 
O colegiado seguiu o voto da 
relatora do acórdão, 
desembargadora Tereza Aparecida 
Asta Gemignani, para quem a 
simples ocorrência de negociação 
coletiva não confere a esta eficácia 
normativa, sendo necessário, para 
tanto, a sua devida formalização 
jurídica. Conforme dispõe o artigo 
614 da CLT, para que uma 
convenção ou acordo coletivo sejam 
considerados válidos é necessário 
registrá-los no Ministério do 
Trabalho e Emprego (MTE) ou 
apresentar prova da homologação 
judicial do acordo em dissídio 
coletivo. “Não havendo nos autos 
comprovação de que os 
instrumentos apresentados pela 
reclamada tenham sido 
homologados pelo tribunal 
competente ou devidamente 
registrados no MTE, requisitos para 
a vigência das cláusulas coletivas 
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convencionadas, não há amparo 
legal para o reconhecimento de sua 
validade, de sorte que insustentável 
a reforma pretendida pela 
recorrente”, sustentou a 
magistrada. 
 
Fonte: Editora Magister 04/08/2009 - (TRT 15) 
 
04/08/2009 - Mantido vínculo 
de emprego declarado após 
constatação de fraude. 

A Oitava Turma do Tribunal Superior 
do Trabalho manteve decisão que 
reconheceu a existência de vínculo 
de emprego entre uma empresa 
distribuidora de gêneros alimentícios 
e um motorista/vendedor, demitido 
formalmente em 1999, embora 
tenha continuado a exercer as 
mesmas funções anteriores sob o 
rótulo de "distribuidor autônomo", 
após ser orientado a constituir 
firma. O vínculo foi reconhecido pelo 
Tribunal Regional do Trabalho da 8ª 
Região (PA/ AP), que reformou 
sentença da 1ª Vara do Trabalho de 
Ananindeua (PA), e mantido pela 
Oitava Turma do TST, em voto 
relatado pela ministra Dora Maria da 
Costa.  

Quando tinha carteira assinada pela 
empresa, o vendedor recebia 3,5% 
de comissão sobre as vendas 
realizadas. A partir da baixa em sua 
CTPS, para dar configuração de 
autônomo, a empresa passou a 
pagar comissão de 20%, porém 
todas as despesas com a equipe de 
vendas eram anotadas, 
contabilizadas e abatidas desta 
comissão. Segundo o vendedor, isto 
foi o mesmo que trocar "seis por 
meia dúzia", já que, ao final, sua 
remuneração era semelhante ao 

tempo em que era empregado 
registrado, com o agravante de que 
os direitos trabalhistas já não eram 
os mesmos.  

O TRT concluiu que a situação não 
passou de "manobra escritural" para 
que o vendedor continuasse a 
trabalhar da mesma forma, mas 
sem receber direitos trabalhistas. 
Com base nos depoimentos 
colhidos, o Regional verificou que o 
vendedor continuou a utilizar 
caminhão da empresa para 
desenvolver seu trabalho, seu nome 
constava como vendedor nas notas 
fiscais, não foi assinado contrato de 
representação comercial e havia 
subordinação na política de preços e 
descontos. O argumento patronal de 
que a eleição do vendedor para 
exercer o mandato de vereador no 
Município de Igarapé-Miri (PA), em 
2001, comprovaria a 
incompatibilidade da manutenção do 
vínculo de emprego foi rejeitado 
pelo TRT, visto que as sessões na 
Câmara Municipal são realizadas 
apenas às sextas-feiras pela manhã, 
o que não impediria seu trabalho 
com vendas.  

Em seu voto, a ministra Dora Maria 
da Costa afirmou que o TRT, 
soberano na análise dos fatos e 
provas, entendeu que as provas 
produzidas revelam claramente a 
fraude cometida pela empresa, em 
violação ao artigo 9º da CLT, na 
tentativa de mascarar o vínculo 
empregatício, na medida em que o 
vendedor continuou trabalhando, 
essencialmente, nas mesmas 
condições do tempo em que sua 
CTPS era anotada, embora com a 
intermediação, também formal, da 
empresa interposta. "Para se chegar 
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a entendimento diverso, seria 
necessário o revolvimento de fatos e 
provas, o que é vedado neste 
momento processual, nos termos da 
Súmula 126 do TST", concluiu. (RR 
3416/2003-111-08-40.3). 

Fonte: Notícias TST 

 
 
 
Contribuição legal 
 
Contribuição Assistencial. Não 
filiados - Não se há de conceber que 
aqueles que, exercendo seu direito 
constitucional de não se filiar à 
entidade sindical (CF, art. 8º, 
"caput" e inciso V), registrando ou 
não a sua oposição, possam, num 
segundo momento, ser atingidos por 
deliberação, ainda que legítima, de 
Assembléia Geral que não os 
representa. Aplicabilidade do 
Precedente Normativo nº 119. De se 
observar, que os poderes confiados 
pela norma constitucional às 
entidades sindicais, na cobrança de 
contribuições para custeio da 
máquina, têm sua limitação legal, 
diferentemente do que pretende o 
sindicato-autor. (TRT/SP - 
00099200407602000 - RS - Ac. 
11ªT 20090414076 - Rel. Maria 
Aparecida Duenhas - DOE 
16/06/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 41/2009 

 
Norma Coletiva (Em Geral) - 
Vigência Extinta. 
  
Estabilidade no período que 
antecede à aposentadoria. Garantia 
prevista em norma coletiva. 
Término de vigência anterior à 

aquisição do direito. O direito 
pretendido, com previsão em 
cláusula normativa, deve estar em 
plena vigência à época da alegada 
dispensa obstativa, o que não se 
verifica na presente situação, pois 
esta norma vigorou até 2000 e a 
resilição ocorreu em maio de 2004. 
Referidas cláusulas não aderem de 
forma definitiva aos contratos, razão 
pela qual deve ser adotada aqui a 
mesma orientação daquela contida 
na súmula 277, do C. TST, que 
versa sobre as sentenças 
normativas. Dispensa obstativa não 
configurada. (TRT/SP - 
02705200507402000 - RO - Ac. 
11ªT 20090241015 - Rel. Maria 
Aparecida Duenhas - DOE 
14/04/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 39/2009 

 
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 - 
00961200531402003 - RO - Ac. 3ªT 
20090234612 - Rel. SERGIO J. B. 
JUNQUEIRA MACHADO - DOE 
14/04/2009 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 39/2009 

 
Contribuição Sindical (Legal ou 
Voluntária) – Patronal 
 
Contribuição sindical rural. 
Necessidade de lançamento e 
inscrição em dívida ativa. Sem o 
lançamento, que constitui o crédito 
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tributário e a inscrição em dívida 
ativa, não pode ser exigida a 
contribuição sindical rural dos 
empregadores. (TRT/SP - 
03383200608302008 - RO - Ac. 8ªT 
20090405212 - Rel. Sergio Pinto 
Martins - DOE 09/06/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 40/2009 

 
Submissão da Demanda à 
Comissão de Conciliação Prévia. 
Não Obrigatoriedade. 
  
A submissão da demanda à 
Comissão de Conciliação Prévia não 
caracteriza condição para o exercício 
do direito de ação, visto que o ato 
constitui faculdade atribuída ao 
empregado, com o objetivo de 
proporcionar a solução de 
controvérsias e incentivar a 
celebração de acordos 
anteriormente à prestação 
jurisdicional. Entendimento 
respaldado pela Súmula n.º 02 do 
Egrégio Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região. (TRT/SP - 
02113200800902001 - RS - Ac. 6ªT 
20090223041 - Rel. Ivete Ribeiro - 
DOE 07/04/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 40/2009 

 
Insalubridade. Base: Mínimo 
Geral ou Profissional  
 
"Adicional de Insalubridade. Base de 
Cálculo -SalárioMínimo. O C. 
Supremo Tribunal Federal declarou 
a inconstitucionalidade da utilização 
do salário mínimo como base de 
cálculo do adicional de 
insalubridade, sem pronúncia de 
nulidade, ou seja, sem que fosse 

concedido efeito ex tunc ou ex nunc. 
Isso porque, segundo o 
entendimento da Suprema Corte 
não é possível conferir ao 
magistrado o poder de usar 
qualquer outro critério (ainda que 
por interpretação de forma 
analógica), na medida que o Poder 
Judiciário tem como função típica a 
prestação jurisdicional e não a de 
legislar, mantendo intocável dessa 
forma o princípio da Separação dos 
Poderes. Outra questão que merece 
ser ponderada é a de que o 
legislador ao instituir os adicionais 
de insalubridade e periculosidade 
teve em mira considerar as 
desigualdades das situações que o 
empregado estaria exposto a cada 
agente nocivo, dando distintas 
bases de cálculo para agentes, 
igualmente, diversos, afastando, 
portanto, eventual interpretação 
analógica no tocante. Nesse 
contexto, a mais Alta Corte do país 
decidiu, com base nessas 
premissas, não obstante a 
declaração de inconstitucionalidade, 
manter o salário mínimo como base 
de cálculo para apuração do 
adicional de insalubridade até que 
novo critério seja fixado pelo Poder 
Legislativo." (TRT/SP - 
01073200401902004 - RO - Ac. 
10ªT 20090206635 - Rel. Rilma 
Aparecida Hemetério - DOE 
07/04/2009). 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 40/2009 

 
Norma Coletiva (Em Geral) - 
Convenção ou Acordo Coletivo  
 
EMENTA: Limite mensal de horas 
trabalhadas. Previsão em 
Convenção Coletiva de Trabalho. 
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Nulidade. A fixação em norma 
coletiva, de limite mensal de horas 
trabalhadas, desconsiderando os 
limites diário e semanal, não pode 
prevalecer por afrontar diretamente 
o inciso XIII, do artigo 7º da 
Constituição Federal. (TRT/SP - 

01142200805802006 - RS - Ac. 6ªT 
20090223068 - Rel. Ivete Ribeiro - 
DOE 07/04/2009) 
 
Boletim de Jurisprudência - Tribunal Regional 
do Trabalho – São Paulo Edição 40/2009 

 

 
 
 

 VOCÊ SABIA?? 
 
 

 

Você sabia que a Resolução do Conselho Nacional da Previdência Social 
nº. 1309/09 instituiu a Trava de Rotatividade para o FAP – Fator 
Acidentário de Prevenção? 
 
Além dos Índices de freqüência; de gravidade; de custo e a Trava 
óbitos/invalidez por CNPJ (FAP), deve ser considerada a Trava da 
Rotatividade por CNPJ, que consiste: 
 

 Empresas com rotatividade acima de 75% não serão bonificadas, 
salvo se observarem as normas de SST – Segurança e Saúde no 
Trabalho em caso de demissões voluntárias ou término de obra. 
 Cálculo:Mínimo  de  demissões ou admissões dividido pelo nº 
inicial de vínculos anual X 100, aplicando-se posteriormente a 
média dos 2 anos. 
 Fator de equilíbrio para quem mantém o seu quadro e investe em 
SST - Segurança e Saúde no Trabalho. 

 
Referências: Resoluções 1308 e 1309/2009 do Conselho Nacional de 
Previdência Social – MPS. 
 


