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Apresentação
A excelente receptividade
que a primeira edição da Revista
Jurídica teve nos motivou a dar
continuidade a esse projeto.
Projeto que foi abraçado também
pela nossa assessoria jurídica,
sem a qual este novo material não
estaria chegando às suas mãos.

trabalho temporário e o fim da
aposentadoria.

Além
disso,
um
esclarecimento sobre todas
as formas de contribuições
financeiras
às
entidades
sindicais
de
trabalhadores,
lembrando que o Sindicato de
Assédio moral, terceirização, Londrina é mantido quase que
gratificação de função, utilização exclusivamente pela mensalidade
de veículo próprio para o sindical, que é voluntária.
trabalho, FGTS e estabilidade
Por tudo isso, venha fazer
pré-aposentadoria: temas que parte dessa luta: participe das
dizem respeito ao cotidiano de atividades convocadas pelo
bancários e bancárias.
Sindicato! Sindicalize-se!
E a segunda edição da
Revista Jurídica chega num
momento em que os direitos
da classe trabalhadora sofrem
ataques cotidianos, como a
aprovação da terceirização
irrestrita, a ampliação do

Boa leitura!
Boa leitura!
Wanderley Crivellari
Secretário de Assuntos Jurídicos
3

03

ÍNDICE
12

Apresentação

Utilização de Veículo próprio
a serviço do Banco

05

14

Correção do Saldo do FGTS – Inaplicabilidade
da Taxa Referencial - TR

Assédio Moral Organizacional

16
18

06

Entenda os conceitos

Adicional de Quebra de Caixa

07

Imposto Sindical e Contribuição Assistencial

Câmara aprova terceirização irrestrita

08

Expediente
Revista Jurídica - Edição Nº 2

Nota Pública da Anamatra

09
Como votaram os deputados do Paraná

10

#DeOlhonosDireitos
Esta publicação é responsabilidade do
Sindicato dos Bancários de Londrina e
Região. Presidenta: Regiane Portieri - Secretária
de Imprensa: Ana Cláudia Ribeiro
Secretário de Assuntos Jurídicos: Wanderley
Crivellari. Diretores
responsáveis por essa publicação: Cesar
Caldana, Nágila Slaibi e Wanderley
Crivellari - Jornalista Reponsável: Meire Bicudo
(MTb 2788) - Diagramação:
Caroline Oesterle - Impressão: Grafinorte Tiragem: 3 mil exemplares.

Incorporação da Gratificação de Função

11

Convenção garante estabilidade
pré-aposentadoria

4

AssÉDIO MORAl
ORGANIzACIONAl

D

Artur Soares
Scalassara
Advogado - Direito
Trabalhista e
Previdenciário
OAB/PR 82.343

é considerado como Assédio
Moral Organizacional.

iante das novas
formas
de gestão administrativa ou de reestruturação
produtiva,
advindas dos efeitos da
globalização na organização produtiva e do trabalho, as empresas precisaram se reestruturar para
adotarem padrões internacionais de qualidade,
adentrando assim na era
do controle da qualidade total. Como resultado,
temos a busca cada vez mais desordenada para a
melhor obtenção do lucro, que acontece normalmente através do estabelecimento de metas, em
regra, abusivas.

O assédio moral organizacional contempla as interações
entre o indivíduo e a empresa,
mediadas por práticas ilegais
ou abusivas por parte dos gestores, administradores, dirigentes ou outros representantes
da empresa. Diferente do assédio interpessoal, o propósito
dessas práticas não é atingir o
funcionário como pessoa, mas sim a pessoa como
funcionária, adotando desse modo um caráter administrativo.
Tem-se ainda que o assédio organizacional possui
uma característica única, vez que pode ser direcionado tanto para o grupo integral de trabalhadores como também para alvos determinados (tendo
como exemplo o caso dos funcionários que estão
chegando perto de se aposentarem, as gestantes e
os que apresentam problemas de saúde), assim podendo atingir muitos, simultaneamente.

Com o agravamento da crise econômica e do progressivo desmantelamento do Estado Social, algumas empresas passaram a adotar meios ilegais e
imorais para aumentar a margem da produtividade
dos empregados e diminuir o custo do trabalho,
assim aumentando a margem de lucro. Entre essas
medidas estão a cobrança de metas abusivas, pressões desumanas, humilhações e constrangimentos
aos trabalhadores na empresa, por vezes associadas às políticas de demissões em massa e camufladas como parte do “legítimo poder diretivo” da
empresa.

Destarte, para assegurar a proteção de toda a categoria, é essencial que os trabalhadores que forem
vítimas de tais abusos as denunciem para os seus
sindicatos, os quais deverão, com sua assessoria
jurídica, realizar a defesa de seus direitos, em busca da condenação de seus ofensores, evitando que
tais práticas tornem a ocorrer.

Na Justiça do Trabalho, esse conjunto de políticas
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Luara Soares
Scalassara
Advogada - Direito
Trabalhista,
Sindical e
Previdenciário.
OAB/PR 71.136

ADICIONAl DE
QUEBRA DE CAIXA
diferenças quando não há pagamento do adicional
“quebra de caixa” 1.
Em segundo lugar, o desconto no salário do
empregado só é válido até o limite do valor da
gratificação de quebra de caixa2, conforme já
decidiu o Egrégio Tribunal Superior do Trabalho
(TST).

O

bancário não está imune de cometer
falhas no momento de contar e
manusear valores, especialmente quando
considerados fatores como metas de produtividade
e gerenciamento de tempo de atendimento às filas
de clientes.

Em sentido similar, considerando que não há
previsão legal ou convencional em relação ao limite
dos descontos para ressarcimento de numerário,
é possível estabelecer, analogicamente, como
parâmetro o entendimento pacificado na OJnº
18, SDC do TST, qual seja o de que “os descontos
efetuados com base em cláusula de acordo ﬁrmado entre as
partes não podem ser superiores a 70% do salário base
percebido pelo empregado, pois deve-se assegurar um mínimo
de salário em espécie ao trabalhador”.

O adicional “quebra de caixa” é a gratificação
paga ao bancário que exerce funções de contagem
e manuseio de numerário e se destina a cobrir
eventuais diferenças encontradas, no intuito de
compensar os riscos assumidos e salvaguardar a
integridade econômica do empregado.

Por último, é de bom alvitre que, para a cobrança
de eventuais diferenças e consequentes descontos,
o Banco oportunize ao bancário fazer prova de que
não teve culpa ou dolo pelo montante faltante (ex.
foi vítima de um assalto; outro funcionário fechou
o caixa; etc), em atenção inclusive ao princípio do
contraditório e da ampla defesa.

Na prática, esses bancários são responsabilizados
por qualquer falta de numerário ocorrida em seu
labor, sendo, em regra, considerados lícitos os
descontos pertinentes, a teor do art. 462, § 1º, da
CLT.

Com efeito, eventuais descontos salariais
decorrentes de furo de caixa devem observar os
pressupostos e os limites ora expostos, podendo
o bancário, no caso de abuso do poder diretivo do
Banco, acioná-lo administrativa e judicialmente.

No entanto, alguns pontos devem ser analisados.
Primeiramente, não há previsão legal que autorize
o Banco a responsabilizar os seus caixas, sem a
comprovação de dolo ou culpa, por eventuais
RO 03586-2011-088-09-00-5
RR 00954-2006-008-13-40-0
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CÂMARA APROVA
TERCEIRIzAÇÃO
IRREsTRITA

N

dos atuais 13 milhões para
mais de 52 milhões.

o dia 22 de
março a Câmara
dos Deputados
aprovou o projeto de lei
4.302/1998, que permite
a terceirização de todas
as atividades (atividadefim
e
atividade-meio)
das empresas em todos
os setores produtivos.
Também foi aprovado um substitutivo do Senado
que aumenta de três para seis meses o tempo do
trabalho temporário, prazo que pode ser alterado
por meio de acordo ou convenção coletiva de
trabalho.

Os bancos estão entre os
setores que mais lucram com
a terceirização. Somente no
setor financeiro, dos cerca de
1,5 milhão de trabalhadores
no país, pelo menos 800
mil já são terceirizados, e o
rendimento destes chega a ser até 70% menores
do que os dos funcionários diretos.
O projeto tramitava na casa desde 1998 e foi
desenterrado pelo presidente Michel Temer e
pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia que,
em tempo recorde, colocaram, o projeto em
votação. Foram 231 votos a favor, 188 contra e
oito abstenções, mesmo sob o protesto da classe
trabalhadora e da categoria bancária, que sempre
se manifestou contra a terceirização.

A nova medida deve trazer inúmeros impactos
negativos no mercado de trabalho: redução dos
salários, enfraquecimento da Previdência, perda
de direitos como aviso-prévio e multa de 40%
nos casos de demissão sem justa-causa, além de
aumento do número de acidentes.

Na avaliação do Sindicato dos Bancários de
Londrina, das centrais sindicais, do Dieese, de
representantes do Ministério Público e da Justiça
do Trabalho a terceirização sem limites equivale
a precarização e ameaça o emprego formal. A
Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do
Trabalho – ANAMATRA, entidade que representa
cerca de 4 mil juízes do Trabalho, divulgou nota em
que conclama o presidente Michel Temer, a vetar
o projeto, para proteger a dignidade e a cidadania
no país.

Será permitido ainda à empresa de terceirização
subcontratar outras empresas para realizar
serviços de contratação, remuneração e direção
do trabalho a ser realizado por seus trabalhadores
nas dependências da contratante. Esse artifício é
apelidado de “quarteirização”.
Segundo análises preliminares, com a liberação
da terceirização das atividades-fim, o número de
trabalhadores terceirizados, no país, deve saltar
7

Nota Pública da Anamatra
de rotatividade que acomete os profissionais
terceirizados, que trabalham em média 3 horas a
mais que os empregados diretos, além de ficarem
em média 2,7 anos no emprego intermediado,
enquanto os contratados permanentes ficam
em seus postos de trabalho, em média, por 5,8
anos.
4 – O já elevado número de acidentes de trabalho
no Brasil (de dez acidentes, oito acontecem
com empregados terceirizados) tende a ser
agravado ainda mais, gerando prejuízos para
esses trabalhadores, para a Sistema Único de
Saúde e para Previdência Social que, além do
mais, tende a sofrer impactos negativos até
mesmo nos recolhimentos mensais, fruto de
um projeto completamente incoerente e que só
gera proveito para o poder econômico
5 - A aprovação da proposta, induvidosamente,
colide com os compromissos de proteção à

A Associação Nacional dos Magistrados da

cidadania, à dignidade da pessoa humana e aos

Justiça do Trabalho – ANAMATRA, entidade que

valores sociais do trabalho previsto no artº 1º da

representa cerca de 4 mil juízes do Trabalho,

Constituição Federa que, também em seu artigo

tendo em vista a aprovação, na noite da quarta-

2º, estabelece como objetivos fundamentais da

feira (22/3), do Projeto de Lei (PL) nº 4.302/1998,

República construir uma sociedade livre, justa e

que regulamenta a terceirização nas atividades

solidária e a erradicar a pobreza, a marginalização

meio e fim, bem como na iniciativa privada e no

e reduzir as desigualdades sociais e regionais.

serviço público, vem a público se manifestar nos

6 – Por essas razões, a Anamatra lamenta a

seguintes termos:

aprovação do PL nº 4302/98, na certeza de

1 – A proposta, induvidosamente, acarretará

que não se trata de matéria de interesse da

para milhões de trabalhadores no Brasil o

população, convicta ainda de que a medida

rebaixamento de salários e de suas condições de

contribuirá apenas para o empobrecimento do

trabalho, instituindo como regra a precarização

país e de seus trabalhadores.

nas relações laborais.

7 – Desse modo, a ANAMATRA conclama o

2 – O projeto agrava o quadro em que hoje se

Excelentíssimo Senhor Presidente da República,

encontram aproximadamente 12 milhões de

Dr. Michel Temer, a vetar o projeto, protegendo a

trabalhadores terceirizados, contra 35 milhões
de

contratados

diretamente,

números

dignidade e a cidadania.

que

podem ser invertidos com a aprovação do texto

Brasília, 22 de março de 2017

hoje apreciado.

Germano Silveira de Siqueira

3 - Não se pode deixar de lembrar a elevada taxa

Presidente da Anamatra
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A FAVOR E CONTRA A TERCEIRIZAÇÃO
DEPUTADOS QUE TRAÍRAM OS TRABALHADORES E APROVARAM A TERCEIRIZAÇÃO

ALEX CANZIANI
(PTB)

ALFREDO KAEFER
(PSL)

LUCIANO DUCCI
(PSB)

LUIZ CARLOS
HAULY (PSDB)

REINHOLD
STEPHANES (PSD)

DILCEU
SPERAFICO (PP)

EDMAR ARRUDA
(PSD)

LUIZ NISHIMORI
(PR)

RUBENS BUENO
(PPS)

NELSON MEURER
(PP)

SANDRO ALEX
(PSD)

EVANDRO ROMAN
(PSD)

LEOPOLDO
MEYER (PSB)

NELSON PANDOVANI
(PSDB)

OSMAR BERTOLDI
(DEM)

SÉRGIO SOUZA
(PMDB)

TONINHO
WANDSCHEER (PROS)

DEPUTADOS QUE DEFENDERAM OS TRABALHADORES

ALIEL MACHADO
(REDE)

ASSIS DO COUTO
(PDT)

HERMES PARCIANELLO
(PMDB)

CHRISTIANE DE SOUZA
YARED (PR)

LEANDRE
(PV)

ENIO VERRI
(PT)

ZECA DIRCEU
(PT)

DEPUTADOS QUE NÃO SE POSICIONARAM

HIDEKAZU
TAKAYAMA (PSC)

DIEGO GARCIA
(PHS)

RODRIGO ROCHA
LOURES (PMDB)

JOÃO ARRUDA
(PMDB)
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FERNANDO
FRANCISCHINI (SD)

FERNANDO
GIACOBO (PR)

Marco Aurélio
Soares Gonçalves
Advogado - Direito
Trabalhista e
Sindical
OAB/PR 41.965

INCORPORAÇÃO DA
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO

N

esse mesmo período, tenha ocupado diversas
funções gratificadas.

as relações de trabalho existem
situações em que um empregado é
designado a realizar função diversa do
seu cargo efetivo, recebendo uma gratificação por
essa nova atribuição.

Assim, não importa quais as funções gratificadas
exercidas pelo trabalhador, mas sim que tenha
recebido durante esse período gratificação de
função.

Nessas situações, a CLT, em seu art. 468, § único,
prevê a possibilidade do empregador determinar
ao seu empregado que volte a ocupar o cargo
efetivo (anteriormente ocupado), deixando de
exercer a função gratificada. E, por consequência,
o empregado acaba deixando de receber a
gratificação que vinha recebendo.

Mencionado entendimento se justifica para
impedir que o empregado tenha seu ganho
reduzido por eventual reversão a cargo
anteriormente ocupado.
Importante notar que a jurisprudência do TST
também vem se firmando no sentido de que o
requisito temporal (dez anos ou mais) de que
trata a Súmula nº 372 não exige a percepção
continuada da gratificação para que esteja
caracterizado o direito à estabilidade financeira
do empregado.

Porém, se um empregado recebe gratificação de
função por dez anos ou mais e o empregador o
reverte ao seu cargo efetivo sem justo motivo,
esta gratificação não poderá ser retirada do
trabalhador, tendo em vista o princípio da
estabilidade financeira.
Esse entendimento está pacificado na Súmula
372, inc. I, do TST, que tem por fundamento,
também, princípios como o da vedação à redução
do salário (art. 7º, VI, da CF) e da alteração
contratual lesiva (art. 468, da CLT). Oportuno
salientar que a gratificação de função tem natureza
salarial (art. 457, §1º, da CLT).

Desse modo, ainda que o exercício de função
gratificada pelo trabalhador, por dez anos ou
mais, tenha sofrido interrupções, nada impede
que os períodos descontínuos sejam somados.
Por fim, oportuno alertar que o pedido de
incorporação da gratificação de função deve ser
buscado judicialmente em até dois anos a partir
de eventual supressão da gratificação, sob pena
de prescrição.

O direito à incorporação salarial da gratificação de
função recebida por mais de dez anos é igualmente
aplicado nos casos em que o trabalhador, durante
10

CONVENÇÃO GARANTE
ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA

N

estes muitos casos de
demissões

que

com o mesmo banco.

estão

Regiane Portieri
presidenta do
Sindicato

solicitação da estabilidade por escrito
junto à instituição financeira.

ocorrendo nos bancos,

Esse período dobra, para 24 meses

é sempre bom lembrar que os

anteriores ao direito à aposentadoria,

O Sindicato mantém um plantão

bancários possuem uma cláusula em

quando o bancário completa 28 anos

jurídico para o atendimento de todos

sua Convenção Coletiva de Trabalho

e a bancária 23 anos de trabalho na

os bancários interessados em saber

(CCT) que assegura estabilidade no

mesma instituição financeira.

mais sobre a aposentadoria e demais

período pré-aposentadoria.

demandas jurídicas.
Mas de que forma os bancários

Esse direito – que não está na

devem agir nestas situações? Essa

O governo Temer quer aprovar

Consolidação das Leis do Trabalho

estabilidade é assegurada tanto para

uma

e nem na Constituição Federal – está

quem for se aposentar pela regra

que prejudica os trabalhadores.

previsto na cláusula 27ª da CCT. Por

85/95 (aposentadoria integral) quanto

Para

ela, tem direito à estabilidade de 12

para quem optar pela incidência do

sobre esse assunto, basta acessar

meses anteriores à aposentadoria

fator previdenciário (aposentadoria

os canais de comunicação do

proporcional ou integral, quem tiver

integral ou proporcional). Para ter

Sindicato ou entre em contato pelo

o mínimo de cinco anos de vínculo

direito, o bancário deve fazer a

telefone: (43) 3372-8787.
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Reforma

na

acompanhar

Previdência
informações

Jorge Willians Tauil
Advogado - Direito
trabalhista e Sindical.
OAB/PR 17.418

É

comum que alguns
segmentos da categoria
bancária,
sejam
compelidos a realizar visitas a
clientes, no intuito de oferecer
produtos comercializados pelos
Bancos, proceder à abertura de
contas, etc.
Por certo que referidas
atividades obrigam o
bancário a dispor de
seu veículo automotor
para a realização das
visitas e no mais das
vezes o empregado não
é reembolsado pelos
custos dos deslocamentos
realizados,
neles
computados os valores
despendidos
pelo
combustível consumido,
bem como o desgaste e a
depreciação do veículo, entre
outros.

Utilização
de Veículo
próprio a
serviço do
Banco
O deferimento de indenização
por utilização de veículo
próprio não depende da
existência de norma contratual
específica, tendo em vista que,
de acordo com o disposto no
artigo 2º da Consolidação das
Leis do Trabalho – CLT, cabe ao

[...] sugerese que cuide
em conservar
todas as
despesas
realizadas [...]

empregador suportar os riscos
do empreendimento e, sendo
assim, é sua obrigação fornecer
12

os meios e instrumentos
necessários à prestação dos
serviços.
Neste aspecto, não se admite
que o bancário arque com o
desgaste e depreciação do seu
patrimônio em razão do labor
prestado para o banco,
o que se pressupõe pela
mera utilização do veículo,
quando o verdadeiro
beneficiado foi o seu
empregador.
De acordo com a
jurisprudência, as verbas
pagas aos empregados a
título de ressarcimento de
gastos com a utilização de
veículo próprio, incluídos
o
auxílio-combustível
ou
“reembolso
de
quilometragem”, não devem
sofrer
a
incidência
da
contribuição
previdenciária,

[...] cuide em
conservar os
comprovantes
de todas as
despesas
realizadas[...]

haja vista a sua natureza
indenizatória.

assim dispõe:
Art. 927. Aquele que, por ato

Ainda a propósito da utilização
de veículo próprio a serviço
do banco, são comuns outros
questionamentos e um que
chama bastante a atenção diz
respeito à ocorrência de perda
do veículo em decorrência de
um acidente automobilístico
ou até mesmo de roubo ou
furto, quando o bancário está
utilizando o seu bem a serviço
do banco.

ilícito (arts. 186 e 187), causar

Nesses casos, cabível a
indenização
respectiva,
considerando
inclusive
o
contido no parágrafo único do
artigo 927 do Código Civil que

E tal raciocínio tem sua razão
de ser, na medida em que ao
compelir o seu empregado
a utilizar veículo próprio no
exercício de suas tarefas, o

dano a outrem, fica obrigado a
repará-lo.
Parágrafo

único.

Haverá

obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco
para os direitos de outrem.
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banco acaba por reduzir seus
custos empresariais, na medida
em que deixa de custear, por
exemplo, a locação de veículos
para que seus empregados
realizem suas funções.
Ao bancário que se utiliza de
seu veículo automotor a serviço
do banco, sugere-se que cuide
em conservar os comprovantes
de
todas
as
despesas
realizadas como, por exemplo,
combustível, manutenção do
veículo e taxas de pedágio, a
fim de comprovar os gastos que
foi obrigado a suportar, sem o
devido ressarcimento por parte
de seu empregador.

Edmilson Nogima
Advogado Direito Civil,
Administrativo
e Direito do
Consumidor
OAB/PR 17417

CORREÇÃO DO
sAlDO DO FGTs
INAPLICABILIDADE DA TAXA REFERENCIAL - TR

A

utilização da Taxa
Referencial – TR como
índice de atualização
dos valores depositados em
conta vinculada do FGTS é
objeto de questionamento em
milhares de ações judiciais por
todo o país.

Como é sabido, o FGTS Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - é constituído pelo
conjunto de contas vinculadas
dos trabalhadores e foi criado no
ano de 1966 com o objetivo de
substituir a estabilidade decenal
legalmente prevista.

A razão dessas milhares de
demandas judiciais decorre
do fato de tal índice não se
prestar à recomposição da perda
inflacionária sofrida pela nossa
moeda nos últimos anos.

Desde então, é dever do
empregador
proceder
aos
depósitos mensais na conta
respectiva, de titularidade do
empregado, que passou a ser
corrigida
monetariamente,
a partir de 1991, através da
14

aplicação da TR acrescida de
juros de 3% ao ano.
A TR foi instituída pela
Lei 8.177/1991 - que ficou
conhecida como Plano Collor II
– com o objetivo de estabelecer
regras para a desindexação da
economia. À época, foi extinto
um conjunto de indexadores
que corrigiam os valores de
contratos, fundos financeiros,
fundos públicos, bem como
as dívidas com a União, entre
outros.

Devido às elevadíssimas taxas de
juros praticadas, sobretudo até
1998, as taxas fixadas para a TR
ficaram próximas ou superaram
os indicadores tradicionais de
inflação. No entanto, a partir
de 1998, passou a ocorrer um
crescente distanciamento da
TR quando comparado, por
exemplo, ao INPC. Especialistas
afirmam que essa tendência
deveu-se, por um lado, à queda
da taxa de juros da economia
e, por outro, aos critérios
implícitos na definição
do Redutor constante da
metodologia de cálculo da
TR.
É fato que a TR já não
recompõe o valor da
moeda desde 1999, sendo
oportuno registrar que no
período
compreendido
de SET/12 a JUN/13
o índice de correção foi
igual a ZERO, ou seja,
durante esse período os
saldos das contas vinculadas do
FGTS dos trabalhadores não
tiveram qualquer recomposição
monetária.
Neste cenário o Supremo
Tribunal Federal ao julgar
em maio de 2013 o Recurso
Extraordinário 747706 de um
credor do Instituto Nacional de
Seguro Social (INSS) a relatora
do recurso Ministra Carmen
Lúcia reafirmou a posição da
Corte de que a Taxa Referencial

(TR) não serve para recompor a
perda inflacionária da moeda.
Neste julgamento, o STF
motivou a declaração de
inconstitucionalidade
da
aplicação da TR para atualização
dos precatórios devido a perda
do poder aquisitivo da moeda,
deixando claro que um índice
fixado com critérios não
relacionados com a inflação
não reflete a real flutuação de

STF motivou a
declaração de
inconstitucionalidade
da aplicação da TR
para atualização dos
precatórios

preços apurada no período em
referência.
Como se vê, o caso relatado é
bem próximo ao da correção dos
valores depositados em conta
vinculada do FGTS, ou seja, se
mantida a aplicação da TR como
índice de correção dos valores
depositados na conta de FGTS do
trabalhador o saldo apresentará
valor inferior ao devidos, pois o
índice utilizado não reflete a real
inflação do período.
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Neste diapasão, o trabalhador
que realizar matematicamente
a substituição da TR por outro
índice de correção monetária,
por exemplo, o INPC, no período
compreendido de janeiro de
1999 a outubro de 2013, irá
constatar que o saldo de sua
conta vinculada apresentará um
valor superior àquele apontado
com as correções realizadas
utilizando a TR.
É importante mencionar
que embora se afigure
cristalina a necessidade
de substituição da TR
por outro índice que
recomponha a inflação do
período questionado, até o
momento inexiste qualquer
decisão judicial definitiva
que reconheça esse direito.
Vale ressaltar que em
fevereiro de 2014 o Ministro
Benedito Gonçalves do
Superior Tribunal de Justiça
atendendo pedido da Caixa
Econômica Federal e com o
intuito de garantir uma prestação
jurisdicional homogênea aos
processos que versem sobre o
tema em destaque, determinou
a suspensão, até o trânsito em
julgado do Recurso Especial
1.831.683, de todas as ações, em
todas as instâncias da Justiça,
estadual e federal, inclusive
Juizados Especiais Cíveis e as
respectivas Turmas ou Colégios
Recursais.

ENTENDA OS
CONCEITOS
Luara Soares
Scalassara
Advogada - Direito
Trabalhista,
Sindical e
Previdenciário.
OAB/PR 71.136

Entenda

sobre suas
possíveis
fontes

Para que os sindicatos
desempenhem seus trabalhos,
o ordenamento jurídico
brasileiro previu quatro
tipos de contribuições dos
trabalhadores em favor de sua
respectiva entidade sindical.
São elas:

C

Custeio
sindical

Mensalidades dos
associados do
sindicado:

O Direito Coletivo do Trabalho
tem como figura principal o
sindicato, cuja finalidade é a
defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais
da categoria, inclusive
em questões judiciais ou
administrativas (CF, art. 8º, III).

O associado à entidade sindical,
além de contribuir como
membro da categoria, pode optar
pagar também a quantia que o
sindicato estabelecer a título de
contribuição estatutária.
Trata-se de parcela estabelecida
pelo estatuto ou pelas
assembleias gerais de cada
entidade, que recai sobre todos os
filiados do sindicato (art. 548, “b”).

Essa receita confere poderes
ao associado que o simples
membro da categoria não possui,
tais como votar e ser votado
nas assembleias gerais, assumir
cargos de direção e representação
sindical, etc. Portanto, trata-se
de modalidade voluntária de
contribuição, comum de qualquer
tipo de associação, de qualquer
natureza, e não somente
sindicatos.

Modalidade voluntária de contribuição.
E aí? Quais as suas dúvidas? Envie-nos por e-mail...
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C

Contribuição
sindical:

C

Para os empregados, a
contribuição sindicalcorresponde
a um dia de trabalho (art. 580, I);
para os trabalhadores autônomos
e profissionais liberais, toma-se
por base um percentual fixo (art.
580, II); e, para os empregadores,

será calculada sobre o capital da
empresa(art. 580, III).
Quanto às contribuições vertidas
para às entidades sindicais
de empregados, destina-se
a importância arrecadada na
seguinte proporção: a) 60% para
o sindicato respectivo; b) 15%
para a federação; c) 5% para a
confederação correspondente;
d) 10% para a central sindical;
e e) 10% para a ‘Conta Especial
Emprego e Salário’ (art. 589, II).

Consolidação das Leis do Trabalho - Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de maio de 1943.

1

Contribuição sindical é recolhida uma única vez ao ano.

Contribuição

confederativa:

A contribuição confederativa poderá ser fixada
pela assembleia geral do sindicato, tendo natureza
jurídica de obrigação facultativa. Está prevista pelo
texto constitucional de 1988, tendo por escopo
o custeio do sistema confederativo, cuja função
básica é a coordenação das federações e sindicatos
do seu setor.

Custeio do sistema confederativo

Contribuição
assistencial:

A contribuição assistencial
consiste em recolhimento
aprovado por convenção ou
acordo coletivo, em virtude
de o sindicato ter participado
das negociações coletivas,
de ter incorrido em custos
para esse fim, ou para pagar
determinadas despesas
assistenciais realizadas pela
entidade.
Na prática trabalhista, essa
contribuição recebe diversas

C

C

A contribuição sindical é recolhida
uma única vez, anualmente, em
favor do sistema sindical, nos
meses e montantes fixados na
CLT1 , quer se trate de empregado,
profissional liberal ou empregador
(arts. 580 e seguintes).

denominações, tais quais taxa
assistencial, taxa de reversão,
contribuição de fortalecimento
sindical, desconto assistencial,
entre outros. É prevista,
genericamente pelo art. 513,
“e”, da CLT, que dispõe ser
prerrogativa dos sindicatos
determinar a cobrança da
referida contribuição àqueles
que participam das categorias
econômicas ou profissionais
ou das profissões liberais
representadas”.

Recolhimento aprovado por convenção ou acordo coletivo
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Amaury Soares
Secretário de
Finanças do
Sindicato

IMPOsTO sINDICAl E
CONTRIBUIÇÃO AssIsTENCIAl

D

é um dos preceitos da Central Única dos Trabalhadores

Desde 1985 o Sindicato dos
Bancários de Londrina e região
trava uma luta contra a cobrança
do imposto sindical.

desde a sua fundação e que somente alguns sindicatos
seguem a orientação ao pé da letra. O Sindicato dos
Bancários de Londrina respeita essa premissa.

Em 1989, a entidade devolveu pela primeira vez
sua parte do imposto aos bancários e bancárias
sindicalizados. Nos anos seguintes a destinação deste
recurso foi decidida em assembleias e, a partir de 1996,
aprovou-se a devolução do imposto aos associados e
também o fim da cobrança da taxa de reversão salarial.

As finanças do Sindicato são decididas de forma
democrática, através das assembleias de Previsão
Orçamentária e de Prestação de Contas.Além disso, de
forma transparente, o Sindicato publica mensalmente
seus balancetes. Anteriormente eles eram publicados

Há 21 anos o Sindicato se mantém com a mensalidade
paga de forma voluntária pelos bancários e bancárias.
É a categoria garantindo a existência do seu mais
importante instrumento de luta.

no boletim Vida Bancária, agora estão disponíveis no

Vale lembrar que a decisão de manter a entidade
somente com a contribuição voluntária do trabalhador

www.bancarioslondrina.org.br

site da entidade para que todos possam ter acesso.
Eles podem ser acessados no site:
no Portal da Transparência.
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SUGESTÃO

PLANTÃO DE

de leitura

Assessoria Jurídica
A

assessoria

Advocacia

jurídica

Scalassara

prestada
&

pela

Associados,

mantém plantão na sede do Sindicato, de
segunda a sexta, no período da manhã (9h
às 12h), para atendimento aos bancários e
bancárias.

O QUE É PREVIDÊNCIA SOCIAL
Luciano Fazio

Para utilizar os serviços basta agendar horário pelo telefone:

(43)

3372.8787

Edições Loyola
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SEMPRE NA DEFESA
DA CATEGORIA

