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Fevereiro/2007 DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA

O Sindicato dos Empregados dos 
H otéis, Bar es Restau ran tes e 
Similares de Itapema e Região  
SINDEHOTEIS (Itapema, Porto 
Belo , Bom binhas e  Ti jucas) , 
comunica que a partir das datas, 
horários e locais abaixo estará, como 
faz todos os anos, entregando 
material escolar aos empregados 
estudantes e aos seus filhos, mediante 
a  a pr e s e n ta ç ã o  da  C a r te i r a  
Profissional e o comprovante de 
matricula escolar.

BOMBINHAS

ITAPEMA

Local: Avenida Leopoldo Zarling  
Edifício Raio de ol  sala 17  

Bairro Bombas.
Data: 12 e 13/02/2007.

Horário: 09:00 às 17:00 horas. 

Local: Rua 120 nº. 136  sala 02  Edifício 
Estrela zul  Bairro Centro.

Data: 14, 15 e 16/02/2007.
Horário: 09:00 às 17:00 horas. 
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)

(sem intervalo para almoço).

(sem intervalo para almoço .

Pedido de demissão ou recibo de 
quitação de contratos de trabalho, 
firmados com empregados dos hotéis, 
bares, restaurantes e similares de 
Itapema, Porto Belo, Bombinhas e 
Tijucas, com 04 (quatro) meses ou mais 
de serviço, só será válido, quando feito 
no Sindicato dos Empregados dos 
Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares 
de Itapema e Região  SINDEHOTEIS.

A legislação e a Convenção Coletiva 
de Trabalho vigentes, condicionam a 
validade do ato rescisório a assistência 
sindical ao empregado.

A assistência sindical ao empregado 
tem por objetivo: informar direitos e 
deveres aos interessados (empregado e 
patrão), conciliar controvérsias, 
conferir os reflexos financeiros 
decorrentes da extinção do contrato, e 
zelar pela quitação dos valores 

especi ficados no Termo de 
Rescisão de Contrato de Trabalho. 
Isso feito, a rescisão é homologada 
pelo assistente sindical.

As homologações das rescisões de 
contratos de trabalho, deverão ser 

agendadas com pelo menos 07 (sete) 
dias de antecedência, através do 
telefone ( 47)  33682499,  às  
homologações e assistência sindical 
serão feitas conforme orientação a 
seguir:
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A mera alegação da empresa 
sobre a existência de controvérsia 
em torno das parcelas devidas ao 
empregado e sobre a configuração 
da relação de emprego não afasta a 
multa prevista pela CLT (Artigo 
477, § 8º) quando há atraso na 
quitação das verbas rescisórias. 
Decisão neste sentido foi tomada 
pela Terceira Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho, conforme 
voto do Ministro Alberto 
Bresciani, relator de um agravo de 
instrumento em recurso de revista 
negado a uma empresa do interior 
paulista.

“Note-se que a discussão há de 
ser razoável, sob pena de se 
premiar o empregador que, 
voluntar i amente,  l es a o  
patrimônio jurídico de seu 
empregado”, afirmou Alberto 
Bresciani, ao afastar o recurso 
f or mulado pel a empr es a 
Sondamar Poços Artesianos Ltda., 
que sofreu a multa ao ser 
condenada a indenizar um ex-
empregado.

Segundo a CLT, as verbas 
rescisórias devem ser pagas até o 
primeiro dia útil imediato ao 
término do contrato, ou até o 
décimo dia, contado da data da 
notificação da demissão, quando 
da ausência do aviso prévio, 
indenização do mesmo ou 
dispensa de seu cumprimento. A 
inobservância da regra acarreta o 
pagamento de multa e indenização 
do t r abalhador  no valor  
equivalente a seu salário.

A punição foi imposta pela 
primeira instância trabalhista e 
confirmada pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 15º 
Região (Campinas  SP). O 
entendimento foi o da inexistência 
de controvérsia capaz de afastar a 

incidência da penalidade prevista 
no Artigo 477 da legislação 
trabalhista.

“Ao contrário do que alega a 
empresa em contestação, há o 
reconhecimento expresso do 
período de trabalho alegado na 
ação, havendo, inclusive, recibo 
de pagamento de salários de todo o 
período descrito”, registrou o 
TRT/15º.

A defesa da Sondamar alegou, 
contudo, a inviabilidade da multa, 
em face da existência de 
controvérsia sobre a relação de 
emprego, que teria ocorrido no 
caso. Segundo a empresa, tal fato 
afastaria a incidência da punição 
legal.

O relator do agravo, contudo, 
obs er vou a aus ência de 
correspondência entre o firmado 
no recurso pela empresa e que foi 
o registrado nos autos. A decisão 
r e giona l  i ndi c ou que  a  
empregadora não negou a 
existência da relação de emprego 
e, diante da inexistência de 
anotação na CTPS do empregado, 
atribuiu o fato à culpa do 
trabalhador. Também não houve 
justificativa patronal para o não 
pagamento integral das parcelas 
decorrentes da dispensa imotivada 
(aviso prévio e multa do FGTS).

, 
sustentou Alberto Bresciani. 

, concluiu. 

“Não houve, em verdade, 
controvérsia, quer quanto ao 
vinculo, quer quanto à modali-
dade de dissolução contratual”

“O 
caso, diante de tais parâmetros, 
não admitiria, com efeito, a menor 
dúvida quanto à configuração de 
relação de emprego e da dispensa 
imotivada”

(AIRR 1802/2001-051-15-40.1) 
Fonte: TST

A campanha do material 
escolar que o nosso sindicato tem 
como prioridade, este ano teve 
como tema o pensamento de 
Piaget: 

”. 
É a pura verdade. Mas quem foi 
Piaget?

Piaget, Jean, nascido em 
Neuchatel 1896 e falecido em 
Genebra em 1980, psicólogo e 
epistemologo suico. Fundador da 
epistemologia genética, dedicou-
se a explicar o mecanismo de 
formação do conhecimento. 
Estudou especialmente o  
desenvolvimento da inteligência 
das crianças. (O nascimento da 
inteligência nas crianças, 1936; 
introdução à epistemologia 
genética  1950).

  Estudo 
crítico dos princípios, hipóteses e 
resultado das ciências já 
const i t uídas, e que vi sa 
determinar os fundamentos 
lógicos, o valor e o alcance 
objetivo delas; teoria da ciência, 
teoria do conhecimento e 
metodologia. (Novo Dicionário 
Aurélio)

“quando a escola abre 
caminhos, a vida abre as portas

E O QUE É 
EPISTEMOLOGIA?

Epis temologia:

“Quando a escola abre caminhos, a Vida abre as portas”
(Piaget)
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O assédio moral ou violência moral no trabalho é a 
submissão de trabalhadores a situações humilhantes e 
degradantes, que ocorrem com freqüência, forçando a 
vitima a desistir do emprego. É a opressão no emprego, 
que causa sérios danos a saúde daquele que sofre o 
constrangimento. É caracterizado pela tirania nas 
relações de emprego.
Os sintomas do assédio moral na saúde daquele que 
sofre a opressão são dos mais variados, com crises de 

choro, palpitações, tremores, dores, depressão, dor de 
cabeça, distúrbios digestivos e intestinais, falta de ar, 
até a diminuição do libido e a tentava de suicídio.
Os Tribunais do Trabalho têm decidido reiteradamente, 
no sentido de que o assédio moral sofrido pelo 
trabalhador deve ser indenizado pelo empregador.
Em diversas ocasiões temos dado publicidade a essas 
decisões dos Tribunais do Trabalho. Nesta edição mais 
duas sentenças de Assédio Moral a seguir.

A rede Record foi condenada a pagar indenização de 
R$ 35 mil por danos morais a um funcionário 
rebaixado de cargo. Ele era responsável pelo controle 
do patrimônio da empresa e passou a ser atendente de 
almoxarifado.
A justiça entendeu que a decisão causou ofensa 
profissional ao empregado, já que o pretexto alegado 
pela empresa foi de “incompetência técnica”. A 
decisão é da 11ª Turma do Tribunal Regional do 
Trabalho da 2ª Região (TRT-SP). A empresa havia 
entrado com recurso contra a condenação imposta 
pela 37ª Vara do Trabalho de São Paulo.
O Juiz que avaliou o caso observou que “não houve 
simples e despretensiosa alteração de função, mas 
rebaixamento”. Segundo ele, a empresa “não soube 
tratar a questão com o necessário resguardo da 
dignidade e da honra profissional do trabalhador”. 
“Quer queira ou não, o fato é que, no cenário de 
convívio entre os empregados, o empregado foi 
submetido a humilhação”, diz a decisão.

Funcionário rebaixado 
ganha R$ 35 mil por dano moral

A Sexta Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) 
negou recurso á empresa Octet Brasil, que tentava anular 
indenização de R$ 20 mil por danos morais a uma ex-
empregada obrigada a mentir.
A ex-funcionária havia sido obrigada por seu superior a 
prometer a entrega de produtos em prazos que a empresa 
operadora de serviços corporativos de telecomunicações 
não poderia cumprir, segundo o jornal Gazeta Mercantil.
“O fato do presidente da empresa obrigar o empregado a 
prometer à clientes prazos que não poderia cumprir, 
determinou a indenização por dano moral da autora e nos 
constrangimentos pelos quais ela passou”, explicou o 
relator do processo, Aloysio Veiga.
O litígio iniciou em outubro de 2001, quando a 
trabalhadora  contratada como coordenadora de conteúdo 
de informática  ingressou com um pedido de rescisão na 
primeira instância trabalhista paulistana. Ela também 
afirmou no processo que o diretor da empresa a ofendia 
com freqüência.
Nos autos, registrou-se que a ex-funcionária era 
classificada como “incompetente, que não tinha condições 
nem mesmo de ser faxineira da empresa”. Era comparada 
com “animais do zoológico”, além de ter de “fazer 
promessas aos clientes que a empresa não podia cumprir”.

Empresa paga R$ 20 mil 
a funcionária obrigada a mentir

Nos contratos de experiência, durante 
um determinado período o empregado será 
observado pelo empregador. O empregado 
passa por uma fase de teste e de adaptação 
ao novo ambiente de trabalho. O empregado 
é analisado pelo empregador ao mesmo 
tempo em que avalia o ambiente de 
trabalho. Em suma é uma fase em que o 
empregador e empregado concluem ao 
término do prazo definido se é interessante 
para ambos a continuação do vinculo 
empregatício.

O prazo máximo do contrato de 
experiência é de 90 (noventa) dias. Dentro 
desse prazo, o contrato pode ser prorrogado 
uma única  vez. Assim, quando do 
vencimento do pr azo acordado,  

 ao 
empregado seu interesse na prorrogação do 

vínculo empregatício experimental, desde 
que não exceda os 90 (noventa) dias.

Por sua vez, o empregado, caso seja de 
seu interesse a manutenção do vínculo 
empregatício deve se manifestar também 
por escrito, o seu acordo da prorrogação. 
Não se deve esquecer, que o contrato de 
ex p er iên cia tem  p o r  o b je tiv o  o  
conhecimento mútuo de ambas as partes da 
aptidão do empregado para a função e do 
ambiente de trabalho para o empregado, já 
que antes de fase experimental um 
desconhece o que o outro tem a oferecer. Eis 
porque perante a Justiça do Trabalho, a 
clausula existente em muitos contrato de 
trabalho prevendo 

 é inócua, isto é, 
considerada inexistente, já que atende 
unicamente o interesse de uma das partes: o 

empregador.

 A clausula de 
pror rogação autom ática  subm ete à  
condição resolutiva, previamente, dois 
prazos finais, utilizáveis a critério unilateral 
do empregador, deixando o empregado na 
incerteza quanto ao verdadeiro término do 
contrato a termo. Assim, na dúvida quanto à 
real duração de um contrato a termo que, por 
si mesmo, já é considerado na doutrina 
como nefasto ao empregado, há de presumir 
a contratação por tempo . 

o  
empregador deve comunicar por escrit

“a prorrogação tácita do 
contrato de experiência”

o

Clausula de prorrogação automática.

,

JURISPRUDÊNCIA

N ulid ado de p acto .

indeterminado

TRT/SP Ac. 0296024  8º T.  Relatora Wilma 
W. de Aranjo Vaz da Silva  DOE  17/02/1998  
Revista Síntese 27/98 pág. 203.

PRO RRO G AÇÃO  TÁCITA DE CO NTRATO  DE EXPERIÊNCIA 
É INÓ CUA E CO NSIDERADA INEXISTENTE
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Diretoria

Conselho Fiscal

Endereço
Itapema

Bombinhas

Coordenadores do Informativo

Valécio de Amorim - Presidente

Rogério de Vasconcelos - 
Vice-presidente

Eliseu Luis Casanova - Secretário
Richard Couto dos Santos - Tesoureiro
Valdeci Galisthi - Diretor Técnico
Aduilton Pedro Cota - Diretor Social

João Braulio Luciano
Omar de Oliveira

Carlos David dos Santos
Valdemar Gromoski

: Rua 120, nº 136 

sala 02  - CEP 88220-000  Itapema/SC
Fone/Fax: (47) 3368/2499 

3368-1052
E-mail: sindehoteis@terra.com.br

: Av. Leopoldo Zarling - 

Ed. Raio de Sol - sala 17 - Bombas
Fone: (47) 3369-0366

Jorge de Olivei ra
Roberto A. Vasconcelos

SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE ITAPEMA E REGIÃO

A contribuição destinada ao custeio 
da Previdência Social não incide 
sobre o aviso prévio indenizado, ou 
seja ,  quando  o  em pr egador  
determina o desligamento imediato 
do empregado e efetua o pagamento 
da parcela relativa ao período de 
aviso. A decisão da Terceira Turma 
do Tribunal Superior do Trabalho, 
relatada pelo ministro Alberto 
Bresciani, resultou na manutenção 
de acórdão firmado pelo Tribunal 
Regional do Trabalho da 4º Região 
(Rio Grande do Sul).
Durante o exame do recurso, o 
relator frisou que o artigo 28, 
parágrafo 9º, da Lei nº 9.528 de 
1997,  a l te r ou  a  l e g is la ç ã o  
previdenciária anterior (Lei nº 8.212 

de 1991) e, dessa forma, excluiu o 
aviso prévio indenizado da lista das 
parcelas que não integram o salário 
de contribuição. Ao mesmo tempo, 
contudo, o inciso I do mesmo 
dispositivo alterou o conceito de 
salário de contribuição. 

Também foi lembrado que o artigo 
214 do Decreto nº 3.048, de 1999, 
exclui expressamente o aviso prévio 
indenizado da base de calculo do 
salário de contribuição.
O posicionamento adotado pelo 
TST encontra respaldo inclusive em 
norma do próprio Ministério da 

Previdência Social, pois, segundo a 
Instrução Normativa nº 03/2005, as 
importâncias que tenha sido pagas a 
título de aviso prévio indenizado 
não integram a base de calculo para 
incidência de contribuição previ-
denciária.
Assim, se remanesciam dúvidas 
quanto a integração ou não do aviso 
prévio indenizado no salário de 
contribuição, em face do contido na 
nova redação  do  art igo  28 , 
parágrafo 9º, em contraposição ao 
Decreto nº 3.048 de 1999, foram 
elas dirimidas pela Autarquia, por 
meio da Secretaria da Receita 
Previdenciária. 

“Decorre 
daí que o aviso prévio indenizado 
não faz parte do salário de 
contribuição, pois não se destina a 
retribuir qualquer trabalho”

(AIRR 1105/2003-201-04-40.2)

.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) 
dispõe no artigo 458 que, além do pagamento em 
dinheiro, compreende-se no salário para todos os 
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário 
ou outras prestações que a empresa, pôr 
força de contrato ou do costume, fornece 
habitualmente ao empregado. Essa prática leva o 
nome de “salário ” “salário utilidade” ou 
“salário indireto”. Esses bens e benefícios devem 
ser incorporados ao salário para fins de cálculo de 
décimo terceiro, férias, FGTS e a multa de 40% do 
FGTS. Assim salário  é toda parcela ou 
bem fornecido pelo empregador a seu empregado 
como gratificação pelo trabalho desenvolvido ou 
pelo cargo ocupado.

in natura 

in natura

in natura

O DIA DE NOSSA SENHORA 
DOS NAVEGANTES É FERIADO

No último dia 02 (dois) de fevereiro de 2007 (dois mil 
e sete), foi feriado em Itapema e Bombinhas pela 
passagem do dia de Nossa Senhora dos Navegantes.

O município de Itapema já é feriado municipal, desde 
a aprovação da Lei nº 1448 de 05/03/1998.

Em Bombinhas também desde a promulgação da Lei 
Ordinária nº 035/93, é feriado em honra e louvor da santa 
padroeira da cidade; Nossa Senhora dos Navegantes.

Os empregados de hotéis, bares, restaurantes e 
similares de Bombinhas e Itapema que trabalharam nesse 
dia de feriado, fazem jus ao pagamento em dobro, 
independentemente do salário mensal que lhe é devido.

Quando esta edição estiver circulando, a Caixa 
Econômica Federal estará inaugurando sua nova e luxuosa 
agência em Itapema, situada a Rua 246, esquina com a 2ª 
Avenida.

A nova agência da C.E.F. confirma o progresso e a 
importãncia econômico-financeira do município de 
Itapema.

Entre os serviços que prestará para a classe trabalhadora, 
facilitará o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço, o pagamento de Seguro-Desemprego e de outras 
contribuições.

Este Sindicato, convidado, estará presente  neste 
importante evento.  


