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A Nova Central Sindical de 
Trabalhadores é uma das enti-
dades que protagoniza as 
mobilizações contra a Emenda 3 
que ameaça os direitos trabalhis-
tas. Em fevereiro, o Congresso 
Nacional concluiu a votação de 
projeto de lei que criou a Super 
Receita Federal do Brasil. 

Além do texto base da 
proposta, os parlamentares 
apr ovar am a E menda 3 , 
patrocinada pelos conglo-
merados de comunicação com 
atividade no País. O Governo, 

alertado para os riscos de a 
emenda fragilizar as relações de 
trabalho, tomou a decisão de 
vetá-la na oportunidade de 
sanção do projeto.

Com o anúncio do veto, 
parlamentares e empresários da 
área de comunicação aumen-
taram a pressão sobre o  
presidente Lula. Foram dias de 
muita tensão até o presidente 
confirmar, em 19 de março, o 
veto à emenda com a publicação, 
no Diário Oficial da União, da 
Lei nº. 11.457/07.

A confirmação do veto à 
Emenda 3 foi uma importante 
vitória para os trabalhadores, 
mas a batalha continua. Há o 
risco iminente de o Congresso 
Nacional se reunir para derrubar 
o veto.

Por isso, as centrais sindicais 
estão mobilizadas de forma 
permanente para assegurar a 
manutenção do veto.

O QUE DIZ O TEXTO 
VETADO?

Acrescenta ao artigo 6º da Lei 
nº. 10.593/2002 o parágrafo 4º 
com a seguinte redação:

Na pratica significa que o 
fiscal do Trabalho que sempre foi 
o defensor dos direitos dos 
empregados, agora transformado 
em Auditor Fiscal do Trabalho, 
não poderá mais fazê-lo, ou se 
imiscuir em relação de Trabalho, 
mesmo diante dos atos praticados 
com o objetivo de desvirtuar, 
impedir, fraudar a Consolidação 
das Leis do Trabalho  CLT. Seu 
artigo 9º na pratica deixa de 
existir.

“§ 4º - No exercício das 
atribuições da autoridade fiscal 
de que trata  essa l ei,  a 
desconsideração da pessoa, ato 
ou negócio jurídico que implique 

reconhecimento de relação de 
trabalho, com ou sem vínculo 
empregatício, deverá sempre ser 
precedido de decisão judicial”.

AS RAZÕES  DO VETO PRESIDENCIAL
“As legislações tributária e previdenciária, para incidirem sobre o fato gerador cominado em lei, 
independem a relação de trabalho entre tomador do serviço e o prestador do serviço. Condicionar a 
ocorrência do fato gerador à existência de decisão judicial não atende ao princípio constitucional da 
separação dos poderes”.

“A abelha atarefada não tem tempo para tristeza”

“O trabalho poupa-nos de três grandes males: tédio, 
vício e necessidade.”

William Blake - Poeta e Pintor inglês (1757 - 1827)

Voltaire - Filósofo francês (1694 - 1778)

“O deprimido é um pneu arriado”

“Por quê será que a gente vive chorando os amigos 
mortos e não aguenta os que continuam vivos?”

Otto Lara Rezende - Escritor Mineiro (1922 - 1993)

Mário Quintana - Poeta Gaucho (1906 - 1994)
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C O N T A - S A L Á R I O
O Banco Central do Brasil através de sua Resolução 2.718 de 24/04/2000 instituiu o Programa Nacional de 

Desburocratização, dispondo sobre a prestação de serviços de pagamento de salários, 
Aposentadorias e similares, sem cobrar tarifas.

Estava criada a conta-salário, atualmente regida pelas Resoluções nº. 3.402/06 e 3.424/06.

O  Q U E  É  C O N T A -
SALÁRIO?

C O M O  É  F E I T A  A  
A B E R T U RA  DA  CO NTA -
SALÁRIO?

T O D A  C O N T A  D E  
R E C E B I M E N T O  D E  
SALÁ RIOS É ISENTA D E 
TARIFAS?

COM A CONTA-SALÁRIO 
SE PODE PAGAR CONTAS?

Q U A L  A  F O R M A  D E  
C O N T R A T O  P A R A  A  
AB E RT UR A D A C O N TA-
SALÁRIO?

PODE HAVER SAQUES OU 
T R A N S F E R Ê N C I A S  D E  
VAL O R E S  PA R A O U T R A  
CONTA?

É um tipo especial de conta de 
depósito à vista destinada a receber 
salários, vencimentos, aposenta-
dorias, pensões e similares. Não é 
movimentável por cheques e é 
isenta da cobrança de tarifas. O 
instrumento contratual é firmado 
entre o banco e a entidade pagadora 
(o empregador). Não está sujeita aos 
regulamentos aplicáveis as demais 
contas de depósitos.

A abertura da conta-salário é 
prerrogativa do empregador e não 
do empregado. Nessas contas, o 
contrato é firmado entre o banco e a 
empresa pagadora (empregador), 
que também é responsável pela 
identificação dos beneficiários 
(empregados, aposen tados ou  
pensionistas).

Atenção. Nem toda conta usada 

para recebimento de salários é uma 
conta-salário. Se o contrato foi 
assinado  en t re  o  banco  e o  
correntista (empregado), mesmo 
que a pedido da empresa pagadora, 
trata-se de conta corrente normal, 
sujeita a cobrança das tarifas 
permitidas pela regulamentação em 
vigor.

Não é permitido a utilização de 
conta-salário para fins de paga-
mentos a pessoas jurídicas, ou seja, 
somente as pessoas físicas poderão 
se utilizar deste benefício.

O contrato para abertura da 
conta-salário deverá ser fe ito 
exclusivamente entre o banco e a 
entidade pagadora. Este contrato 
deverá con ter, den t re  ou t ras 
clausulas, as condições e  os 
procedimentos para a efetivação dos 
pagamentos aos beneficiários, a 
isenção de tarifa pelo eventual 

fornecimento de cartão magnético 
para os beneficiários, a responsa-
bilidade da empresa contratante 
quanto a identificação dos bene-
ficiários, a responsabilidade da 
entidade contratante de informar a 
eventual exclusão do beneficiário 
de seus registros, as condições de 
remuneração etc.

A identificação dos beneficiários 
por parte do contratante deve incluir 
o nome completo do beneficiário 
(sem abreviações, números de 
identificação e de CPF).

O titular da conta-salário estará 
isento da cobrança de tarifas sobre 
os valores sacados (CPMF), sejam 
este saques de uma única vez ou de 
forma parcial. Além da isenção de 
tarifa no ato do saque, poderá 
também fazer a transferência do 
crédito, no mesmo dia, se assim 
preferir, para outro banco em que 
tenha conta corrente, desde que seja 
o titular da conta e que seja no valor 
total creditado.

A  Quarta Turma do Tribunal 
Superior do Trabalho determinou o 
pagamento de indenização referente ao 
período de descanso estipulado no 
capitulo da CLT que trata das condições 
de trabalho da mulher. O dispositivo 
estabelece que a mulher tem direito à 15 
minutos de descanso antes do início da 
prorrogação da jornada de trabalho. A 
decisão unânime, seguiu o voto do 
Ministro  Barros Levenhagen. O TRT da 
9º Região (Paraná) havia negado o 
direito por entender que o dispositivo da 
CLT estaria superado pela constituição 
de 1988, que consagrou a igualdade de 
tratamento entre homens e mulheres 
(artigo 5º, I)

Segundo Ministro L evenhagen, 

embora a Constituição firme que homens 
e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, “é forçoso reconhecer que 
e las se  d istin g u em d o s h o m en s,  
sobretudo em relação as condições de 
trabalho, pela sua peculiar identidade 
biossocial”. O relator acrescentou que foi 
justamente em razão desta peculiaridade 
que o legislador concedeu às mulheres no 
artigo 384 da CLT, um in tervalo de 15 
minutos antes do início do período de 
sobretrabalho, no caso de prorrogação da 
jornada normal.

A ação foi a juizada por um a 
balconista, admitida em 1999 pela 
Confeitaria e Mercearia Explendor, de 
Curitiba. A trabalhadora foi dispensada, 
sem justa causa, em 2003. Apesar de 

obter êxito em primeira instância (8º Vara 
do trabalho de Curitiba) quanto aos 
principais itens de sua reclamação, 
alguns lhe foram negados, dentre eles o 
pagamento de horas extras decorrentes 
do não cumprimento do artigo 384 da 
CLT. O TRT/PR manteve a sentença de 
primeiro grau na maioria dos itens, 
inclusive o relativo ao artigo 384, o que 
levou a ajuizar recurso junto ao TST. O 
Ministro Levenhagen considerou devido 
o pagamento de horas extras pela não 
concessão do intervalo para descanso, 
como prevê a lei. 

(RR nº. 12.600/2003.008.09.00-3)
Fonte  TST
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Desde que o presidente da 
República vetou a chamada 
Emenda 3 do projeto de lei que 
criou a Super-receita, que se 
discute o objeto dessa emenda, 
sem que se tenha uma visão clara 
sobre as implicações de seu 
conteúdo. O texto vetado, 
aparentemente neutro, transfere 
do fiscal do Trabalho para a 
Justiça do Trabalho a prerro-
gativa de desconstituir pessoa 
jurídica (empresa) criada para 
fraudar os direitos trabalhistas. 
No Brasil têm sido comum as 
empresas exigirem de seus 
empregados que se transformem
em empresa individual ou pessoa 
jurídica para contratá-los como 
prestadores de serviço, livrando-
se do pagamento de uma série de 
encargos trabalhistas e previden-
ciários, numa clara burla ao 
Direito do Trabalho.

O ex-empregado, que se 
transforma em empresa ou 
pessoa jurídica, deixa de ser 
empregado e passa a ser um 
prestador de serviços, mas 
continua cumprindo horário, 
recebendo ordens, e exercendo as 
mesmas atividades de antes, nas 
dependências do contratante. 
Quem presta serviços nessas 
circunstâncias, em atividade não 
eventual, é considerado empre-
gado, segundo o artigo 3º da CLT.

A conseqüência da mudança 
de status de pessoa física e 
empregado para pessoa jurídica e 
prestador de serviços, é que o ex-
empregado não terá mais direitos 
trabalhistas, como férias, 13º 
salário, FGTS, multa por ocasião 
da demissão; nem previden-
ciários, como aposentadoria, 
auxílio doença, auxílio reclusão e 

licença maternidade, entre 
outros, exceto, no caso da 
Previdência, se continuar 
segurado do INSS e pagar 20% 
sobre o mesmo valor que, como 
empregado, pagava de 8% à 11%.

A empresa contratante, por sua 
vez, além de poder contar com a 
prestação de serviços ininter-
ruptos pelos 12 meses do ano 
(empresa não tira férias), ainda 
fica livre do pagamento para o 
INSS de 20% sobre a folha, á 
título de contribuição previden-
ciária; não terá que pagar 13º 
salário e nem 30 dias de férias, 
acrescidas de um terço; não 
pagará contribuição para o 
sistema “S” sobre esse prestador 
de serviço; não terá que pagar 8%
de FGTS; não terá que pagar 
aviso prévio proporcional nem 
tampouco pagar a indenização de 
40% sobre o montante do FGTS.

Pelas regras atuais, o fiscal do 
Trabalho, em sua atividade de 
rotina, quando encontra uma 
situação semelhante a essa, de 
clara burla do direito do trabalho, 
autua a empresa, aplica as 
devidas multas e desfaz a 
irregularidade, transformando o 
trabalhador de prestador de 
serviço em empregado, com 
todos os direitos inerentes à 
condição de empregado, e 
consequentemente desconstitui a 
pessoa jurídica fraudulenta.

Já o  tex to da emenda, 
aparentemente neutro, se for 
transformado em lei terá graves 
conseqüências sobre as relações 
de trabalho e os cofres públicos, 
porque impede o Fiscal do 
Trabalho de fiscalizar, mesmo as 
situações fraudulentas, na 

medida em que essa atribuição 
deixaria de ser de sua compe-
tência e passaria a ser de 
responsabilidade exclusiva da 
Justiça do Trabalho, que por sua 
vez, só age sob provocação e 
como o fiscal não pode provocá-
la, apenas o prejudicado, o ex-
empregado, e agora prestador de 
serviço, jamais irá questioná-la 
na Justiça, porque, ao buscar o 
acessório, corre o risco de perder 
o principal  o trabalho.

A transferência dessa atri-
buição para a Justiça do Trabalho 
significaria,  na prática, a 
legalização da fraude, porque 
além de o trabalhador não querer 
ou poder reclamar, para não 
perder o seu ganha pão, a Justiça 
do Trabalho não teria pessoal 
nem magistrados para atender a 
essa nova at ri bui ção. Se 
atualmente ela leva em média dez 
anos para decidir um processo, 
imagine se tiver que aumentar 
ainda mais sua carga de trabalho.

Portanto, o setor empresarial 
pode até ter  e efetivamente tem  
razão quanto aos pesados 
encargos que incidem sobre a 
folha, mas a solução não passa 
pela emenda 3 nem pela 
precarização das relações do 
trabalho. Impõe-se, assim, a 
manutenção do veto pelo 
Congresso, sob pena de agressão 
aos direitos dos trabalhadores e 
aos cofres públicos, bem como 
encontrar uma solução que 
resolva o problema de natureza 
tributária.

Antônio Augusto de Queiroz  
Jornalista, analista político e 
Diretor de Documentação do 
DIAP
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SINDICATO DOS EMPREGADOS DOS HOTEIS, BARES,
RESTAURANTES E SIMILARES DE ITAPEMA E REGIÃO

As homologações das rescisões de contratos de trabalho de empregados com quatro meses ou mais de serviços prestados a empresa, 
deverão ser agendadas com pelo menos 07 (sete) dias de antecedência, através do telefone (47) 3368-2499. 

As homologações e assistência sindical serão feitas conforme orientação a seguir:

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho 
condenou a empresa da Unipax  União de Convênios Ltda. A 
pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil 
reais, à um ex-empregado por ter anotado em sua carteira de 
trabalho informação referente a ação trabalhista movida por 
ele. “É fato público e notório a intolerância das empresas em 
relação àqueles empregados que já ajuizaram reclamatória 
trabalhista, dificultando-lhe acesso ao novo emprego”, 
afirmou o relator do recurso, Ministro Car los Alberto Reis de 
Paula, ao reformar decisão do Tribunal Regional do Trabalho 
da 9º Região (Paraná).

O Ministro Carlos Alberto ressaltou que “ainda que não se 
trate da denominada 'lista negra', a anotação aposta na CTPS 
do empregado é suficiente para o colocar às margens do 
mercado de trabalho”, pois noticia a ação trabalhista. O 
empregado trabalhou para a empresa e foi dispensado sem 
justa causa, sem receber qualquer valor. Ingressou com ação 
trabalhista e obteve êxito na Vara do Trabalho de Rolândia 
(PR), que condenou a Unipax ao pagamento das verbas 
rescisórias. Ao proceder a anotação na carteira de trabalho, a 
empresa fez contar os seguinte termos “Acerto final  
conforme sentença de folha nº. 96 do Processo  nº. 995/00”.

Segundo o empregado, tal anotação o impediu de 
conseguir emprego durante dois anos, por isso decidiu pedir 
indenização por danos materiais e morais. 

A decisão ressaltou que o artigo 29 da CLT determina a 
anotação na carteira de trabalho da data de demissão, da 
remuneração, e das condições especiais do contrato se 
houver, vedando o empregador de efetuar qualquer anotação 
desabonadora à conduta do empregado. Segundo o Ministro 
Carlos Alberto, “até por serem lacônicos, tais dizeres 
revelam-se desabonadores, pois, da sua leitura, não há como 
verificar o que ficou decidido na mencionada reclamatória 
trabalhista”.

O relator acrescentou que não há como saber se a ação 
trabalhista tratou “apenas de questões salariais e/ou 
retificação quanto as datas de admissão e saída, entre outros, 
tampouco, se houver discussão em torno do motivo da 
dispensa, sendo de se concluir que implicam transtornos ao 
titular da CTPS”. O Ministro Carlos Alberto esclareceu que 
“o novo Código Civil Brasileiro dispões no artigo 186, que 
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 
imprudência, violar direito e causar danos a outrem, ainda que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 

 (RR nº. 279/2003.669.09.40-8)

 Fonte - TST

O artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho conceitua 
como empregado toda pessoa física que presta serviço 
habitualmente a empregador, sobre dependência deste e mediante 
salário é empregado.

Deste conceito podemos concluir que:

1. O empregado é sempre pessoa física;
2. Há habitualidade na prestação de serviços;
3. Existe subordinação (cumprimento de ordens);
4. Obrigatoriedade de pagamento de salários.

A prestação de serviços com estas características, fatalmente 
resultará em vínculo empregatício.

A Constituição Federal em seu artigo 7º, elenca 34 (trinta e 
quatro) direitos constitucionais de garantias aos empregados.

DESVIO DE FUNÇÃO
O sindicato recebe quase todos os dias denúncias relativas à desvio 
de função. Orientamos que a função efetivamente registrada em sua 
CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) deverá ser 
exercida sem o acréscimo de outras: “ Garçom não é faxineiro, nem 
limpador de banheiros. Garçom é um profissional com atribuições 
definidas e que é pago para exercê-las com zelo e dedicação. Isto 
vale para as demais atividades exercidas por cada categoria 
profissional.
Lembre-se que: Desvio de Função é toda atribuição que lhe é 
exigida e não faz parte de sua área de competência.
Infelizmente muitos trabalhadores são obrigados a cumprir 
atividades pelas quais não não são pagas, sob pena de perderem 
seus empregos. É o poder econômico ditando as ordens, 
subjugando a ética e explorando  o trabalhador. Informe ao 
sindicato sobre sua situação. Não temos poder de fiscalização, mas 
sua denúncia será levada ao conhecimento da DRT (Delegacia 
Regional do Trabalho), que tomará as providencias de acordo com a 
lei.

 


