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Mais de sete milhões de aposentados 
que continuam trabalhando serão 
favorecidos por uma decisão do 
Supremo Tribunal Federal.
Antes dessa decisão do STF o 

entendimento quanto a base de cálculo 
da multa de 40% (quarenta por cento) 
do FGTS não era pacífico. Havia o 
entendimento no sentido de que a 
multa de 40% (quarenta por cento) 
devia ser calculada sobre o total dos 
depósitos efetuados durante toda a 
vigência do contrato de trabalho, 
tendo por base o disposto no artigo 9° 
§ 1° do Regulamento do Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço 
RFGTS, aprovado pelo Decreto n° 
99.684, de 08/11/1990.

Outros entendiam, que a multa de 
40% (quarenta por cento) devia ser 
calculada somente sobre os valores 
resultantes dos depósitos efetuados 
após a concessão do benefício 
previdenciário, tendo em vista que, 
para estes a aposentadoria, quando 
espontânea, por si só acarretava a 
existência de um novo contrato de 
trabalho, tendo havido ou não a efetiva 
rescisão contratual. (artigo 453  CLT)

Agora o Supremo Tribun al Federal, a 

mais alta Côrte de justiça do país,  
estabeleceu que a aposentadoria não 
altera a relação de trabalho. 

A mudança não interfere no saque do 
FGTS. O dinheiro pode ser retirado 
assim que o trabalhador se aposentar, 
sem a indenização. A alteração da 
multa vale, de imediato para mais de 
sete milhões de aposentados de todo o 
país que continuam trabalhando.

O empregado que for demitido tem 
direito à multa de 40% (quarenta por 
cento) sobre o FGTS referente a todo 
o tempo em que trabalhou na 
empresa.

O Supremo Tribunal Federal decide:

A Se ç ã o  E sp e c i a l i z a d a  e m  
Dissídios Individuais (SDI  1) do 
Tribunal Superior do Trabalho 
garantiu a uma trabalhadora gestante 
demitida no curso do contrato de 
experiência o direito a estabilidade. A 
SDI  1 não conheceu (rejeitou) os 
embargos movidos pela Financeira 
Alfa S.A. contra o reconhecimento do 
direito à estabilidade nas instâncias 
anteriores, mantendo assim a decisão.

O direito à es tabilidade foi 
reconhecido já na sentença da Vara do 
Trabalho, com o fundamento de que o 
contrato embora den ominado como 
de experiência, tinha clausulas que 
garantia o direito recíproco da 
rescisão antes do prazo final, direito 
esse exercido pela financeira ao 
demitir  a trabalhadora antes do 
término do período de experiência. O 
Tribunal Regional do Trabalho da 2° 
Região (São Paulo) e a Quarta Turma 
do TST mantiveram o entendimento.

Ao recorrerem a SDI  1, a 
Financeira Alfa insistiu em sua 
alegação de que o contrato de 
experiência, modalidade de contrato 
por prazo determinado no caso 90 
(noventa) dias é  incompatível com o 
direito à garantia de emprego.

O relator dos embargos, Ministro 
Aloysio Corrêa da Veiga, observou 
em seu voto que, “a primeira vista, 
seria inviável conferir-se a incidência 
das garantias do emprego no âmbito 
de contratos a prazo”.

Acontece que, no caso, a previsão 
da data de extinção do contrato de 

trabalho, apesar de inicialmente 
previsível, foi alterada, tendo em vista 
clausulas assecuratória permitindo a 
rescisão antes de expirado o termo 
ajustado.
Esta situação  a faculdade exercida 
pela empresa de demitir a empregada 
a n t e s  d o s  9 0  (n o v e n t a ) d i a s  
es tipulados . “Retirou as  carac-
terísticas, regras e efeitos jurídicos 
próprios do contrato a termo”. Como 
registrou o Ministro Aloysio Veiga, 

.  A g a r a n t i a  d a  
estabilidade da gestante, portanto, 
inviabiliza a demissão arbitrária, 
mantendo o contrato de trabalho 
vá l i do a t é  o fi m  do pe rí odo 
estabilitário. Neste caso, a decisão 
assegurou a indenização referente ao 
período de garantia. 

“este fato transformou a modalidade 

do contrato determinado para 
indeterminado, assegurando a plena 

repercussão sobre o vínculo do 

emprego, entre elas a estabilidade 

pr ov is ór ia”

(E  RR n° 57.344/2002.900.02.00-3)
Fonte - TST  
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MATRIMÔNIO E GRAVIDEZ

GESTANTE SOLTEIRA

CONVENÇÕES OU ACORDOS  
COLETIVOS

ESTABILIDADE GESTANTE

A DISPENSA DURANTE A 
ESTABILIDADE

TRANSFERÊNCIA DE FUNÇÃO

CONSULTAS MÉDICAS

RESCISÃO CONTRATUAL

CONTRATO A PRAZO 
DETERMINADO E A 

ESTABILIDADE

CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

LICENÇA MATERNIDADE

O QUE É LICENÇA 
MATERNIDADE

AFASTAMENTO DO SERVIÇO

Não constitui justo motivo para a 
rescisão do contrato de trabalho da 
mulher o fato de haver contraído 
matrimônio ou encontra-se em estado 
de gravidez. 

O fato gerador da estabilidade da 
gestante é a gravidez, indepen-
dentemente do estado civil, tornada 
irrelevante a condição de solteira da 
empregada. 

N ão  ser ão  per m i t idos em  
regulamentos de qualquer natureza, 
contratos coletivos, convenções 
coletivas ou individuais de trabalho, 
restrições ao direito da mulher ao seu 
emprego, por motivo de casamen to ou 
gravidez. 

É vedada a dispensa arbitrária ou 
sem justa causa da empregada 
gestante, desde a confirmação da 
gravidez até 05 (cinco) meses após o 
parto 

Estando em curso o estado 
gravidico da empregada, e se ocorrer 
a sua dispensa arbitrária terá o 
empregador de responder pela 
remuneração de todo o período cujo 
termo inicial é o ato rescisório do 
contrato de trabalho e, final o último 
dia dos 05 (cinco) meses seguintes ao 

parto.

A empregada grávida tem direito a 
transferência de função durante a sua 
gravidez, quando as condições de 
saúde exigi rem, assegurada a  
retomada da função anteriormente 
exercida, logo após o retorno ao 
trabalho. 

É garantido à gestante, durante a 
gravidez, sem prejuízo do salário e 
demais direitos, dispensa do horário 
de trabalho pelo tempo necessário 
para a realização de, no mínimo 06 
(seis) consultas médicas e demais 
exames complementares. 

Mediante atestado médico a 
mulher grávida poderá romper o 
contrato de trabalho alegando ser o 
serviço prejudicial a sua gestação e, 
nesse caso, estará desobrigada do 
cumprimento do aviso prévio. 

A estabilidade provisória da 
gestante não alcança as empregadas 
contratadas a prazo determinado. 

Findo o contrato de experiência a 
termo, descabe o reconhecimento de 
eventual garantia da empregada por 
estabilidade. 

A mulher gestante, sem prejuízo 
do emprego e do salário terá direito a 
licença maternidade com a duração de 
120 (cento e vinte) dias. 

É o  per íodo  de descanso  
remunerado da mulher trabalhadora 
em virtude do nascimento do filho.

Durante 120 (cento e vinte) a 
mulher estará afastada do serviço 
recebendo salário maternidade.

É proibido o trabalho da mulher 
grávida no período de 04 (quatro) 
semanas antes e 08 (oito) semanas 
depois do parto.

(CLT artigo 391)

(TRT  2° Região T. Ro 13619-8)

(CLT artigo 391 § único)

( A t o  d a s  D i s p o s i ç õ e s  
Constitucionais Transitórias  artigo 

10° - II, b)

(CLT artigo 392 § 4° I)

(CLT 392 § 4º II)

(CLT 394)

(TRT 1º T. 10 R  Ro 0347/85  DJ 
16/12/85 pág. 23.395)

(TRT 10 R  RO 0197/86)

(artigo 7º XVIII da CF)

(CLT 392)

A ESTABILIDADE DA 
GESTANTE NO CONTRATO 

POR PRAZO DETERMINADO 
COM CLAUSULA 

ASSECURATÓRIA DE 
RESCISÃO ANTES DO 

PRAZO AJUSTADO
A primeira vista, seria inviável 

conferir-se qualquer garantia de 
emprego no âmbito de contratos à 
prazo.

No entanto, tendo o contrato 
clausu la per m i t indo  r escisão  
antecipada do prazo determinado, e 
caso tal direito seja exercido, desse 
fato transforma o contrato por prazo 
determinado em contrato por prazo 
indeterminado, com todas as suas 
implicações, inclusive a estabili-
dade da gestante. 

(TST  E  RR n° 57344/ 
2002.900.02.00-3)

As normas de proteção à maternidade que versam a respeito do trabalho da mulher estando ela grávida, 
tornam-se necessárias por que dizem respeito tanto a sua função biológica, 

como perpetuação e conservação da espécie.
A maternidade possui uma função social, cujas medidas protetivas visam garantir à mulher a sua função 

biológica de ser mãe, evitando determinados riscos que poderiam ameaçar a sua saúde e o desenvolvimento 
da gravidez e da criança, durante a gestação, no parto e na amamentação.

O que é preciso saber
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INICIO DO AFASTAMENTO

AUMENTO DO PERÍODO 
DE REPOUSO

PARTO ANTECIPADO

SE A EMPREGADA NÃO 
PROVIDENCIAR O ATESTADO 
MÉDICO DE AFASTAMENTO

O inicio do afastamento da 
empregada de seu trabalho será 
determinado por atestado médico o 
qual deverá ser visado pela empresa. 

Em casos excepcionais, os 
períodos de repouso antes e depois do 
parto poderão ser aumentado de mais 
02 (duas) semanas cada um, mediante 
atestado médico. 

Em caso de parto antecipado, a 
mulher terá sempre direito às 12 
( doz e )  s e m a na s  de  l ic e nç a  
maternidade. 

Cabe a empregada providenciar o 
atestado médico indicando a data do 
inicio do seu afastamento do serviço 

(CLT 392)

(CLT 392 § 2º)

(CLT 392 § 3º)

devido  à ges tação .  S e ela  
negligenciar no cumprimento dessa 
ob r igação ,  a  em pr es a pode 
determinar esse exame a fim de 
resguardar-se de uma multa, pois o 
trabalho da gestante é proibido nas 
04 (quatro) semanas anteriores ao 
parto.

E m  c a s o  de  a bo r to  nã o  
cr im inos o ,  com pr ovado  po r  
atestado médico oficial, a mulher 
terá um repouso remunerado de 02 
( duas)  sem anas,  f icando- lhe 
assegurado o direito de retornar à 
função que ocupava antes de seu 
afastamento. 

O nascimento da criança sem 
vida, após um período de gestação 
de 09 (nove) meses, não retira o 
direito ao salário maternidade, 
correspondente a 12 (doze) semanas 
de descanso, ou o pagamento do 
salário correspondente, eis que não 
se configura à hipótese de aborto  

prevista no artigo 395 da CLT. 

Falecendo a empregada no dia do 
parto, não tem amparo legal a 
pretensão de seu marido de receber 
salário gestante referente às 08 
(oito) semanas posteriores ao 
referido parto, desde que com sua 
morte operou-se a extinção do 
contrato de trabalho. (Acórdão TRT 
6º Região RO 635/81. Rel. Juiz 
Clovis Valença Alves)

Em caso de falecimento da 
empregada após o parto, mais ainda 
no decurso do período durante o 
qual prevalece a proibição de 
atividade estabelecida no artigo 392 
da CLT, deve ser assegurado o 
pagamento do salário maternidade, 
até o final desse período, ao cônjuge 
em beneficio do herdeiro recém 
nascido. 

As disposições constitucionais, o 
artigo 395 da CLT e Lei da 
Previdência Social, não exigem que 
a criança nasça com vida para que a 
empregada tenha direito ao salário 
maternidade, bem como a garantia 
no emprego. A justificativa é no 
sentido de que a gestação ocasiona 
transtornos físicos e psíquicos na 
mulher.

A Constituição Federal proíbe a 
dispensa arbitrária ou sem justa 
causa da empregada gestante desde 
a confirmação da gravidez até 05 
(cinco) meses após o parto.

A própria Consolidação das Leis 
do Trabalho  CLT, artigo 489 e 
parágrafo único, prevê que a 
rescisão 

,  inclusive au tor iza a  
reconsideração do pré-aviso antes 
do seu termo, hipótese em que o 
contrato continuaria a vigorar, como 
se o aviso não tivesse sido dado.

Conclui-se portanto, que a  
estab i l idade da gestan te está  
ga r a n t ida  m e dia n te  o  f a to  
“gravidez” no curdo do contrato de 
trabalho, 

.

“Para efeito da garantia de 
emprego, à empregada gestante, não 
importa à ciência antecipada da 
gestação pelo empregador, nem o 
fato da gravidez ter ocorrido no 
curso do aviso prévio” (TST Ementa 
n° 3797  Pleno Proc. AG  E  RR  
6756)

Para amamentar o filho, até que 
este complete 06 (seis) meses de 
idade, a mulher terá direito, durante 
a jornada de trabalho, à dois 
descansos especiais, de meia hora 
cada um. (CLT artigo 396)

Quando a saúde do filho exigir, o 
período de 06 (seis) meses poderá 
ser dilatado à critério do médico. 
(CLT artigo 396 § único)

ABORTO NÃO CRIMINOSO

NASCIMENTO SEM VIDA

FALECIMENTO DA 
EMPREGADA

FALECIMENTO DO FILHO

A GRAVIDEZ DURANTE O 
AVISO PRÉVIO

ESTABILIDADE PROVISÓRIA 
À EMPREGADA GESTANTE 

NO CURSO DO AVISO 
PRÉVIO

AMAMENTAÇÃO

DILATAÇÃO DO PERÍO-DO 
DE AMAMENTAÇÃO

(CLT 395)

(Ementário de Jurisprudência 
do TRT 4º Região nº 7 pág. 132)

(TST 2° T. Proc. 6210/51, Rel. 
Min. Edgard Sanchez, Publ. DJ 
24/12/1954)

FALECIMENTO DA 
EMPREGADA APÓS O PARTO

apenas se torna efetiva 
depois de expirado o respectivo 

p razo

mesmo se ocorrida 
durante o prazo do aviso prévio

É preciso que se esclareça o que é a 
expressão “confirmação da gravidez”.

Ela se refere a data da concepção 
ratificada por laudo médico, portanto 
pode ter se dado no período do Aviso 
Prévio, isto é, a confirmação da 
gravidez não implica na ciência da 
mesma pelo empregador, e sim, na exata 
ocorrência dela na vigência do contrato 
de trabalho.

Por isso, o desconhecimento do 
estado gravídico pelo empregador não 
afasta o direito ao pagamento da 
indenização decorrente da estabilidade, 
caso negado o direito de reintegração 
da empregada, o empregador poderá 
optar por indenizar o período de 
estabilidade provisória.
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Diretoria

Suplentes

Conselho Fiscal

Endereço
Itapema

Bombinhas

Coordenadores do Informativo

Valécio de Amorim - Presidente
Rogério de Vasconcelos - Secretário

Valdeci Galisthi - Tesoureiro
Aduílton Pedro Cota - Diretor Técnico

Eliseu Luiz Casanova - Diretor Social

Carlos David dos Santos

Richard Couto dos Santos
João Braulio Luciano
Omar de Oliveira

Diego de Souza Pinheiro
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 Oliveira
Roberto A. Vasconcelos

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

A Convenção Coletiva de Trabalho 2006/2007, 
estabelece em sua , ou 
seja , o Sistema de Compensação de Horas, 
condicionado ao cumprimento da Lei 9.601/98 e aos 
termos acordados na mencionada clausula 23, que 
determina:

“  Fica estabelecido 
que as empresas abrangidas pelo Sindicato dos Hotéis, 
Bares, Restaurantes e Similares de Itapema e Região  
SINDHOTEIS,  adotar o Sistema de 
Compensação de Horas ou Banco de Horas, 

 ao Sindicato dos 
Empregados do Hotéis, Bares, Restaurantes e Similares 
de Itapema e Região  SINDEHOTÉIS, conforme 
modelo nesta Convenção a seguir”.

Como se vê, a clausula 23 é clara, cristalina:
Só poderão adotar, o Sistema de Compensação de 

Horas ou Banco de Horas, as empresas que apresentem 
através de seu sindicato, o Termo de Implantação de 
Banco de Horas ao sindicato dos empregados.

Este termo de implantação, é parte integrante e 
complemento da citada clausula 23.

Os itens 01 (um) e 02 (dois) do Termo de 
Implantação do Banco de Horas estabelecem:

“01  Durante os meses de abril à setembro, a duração 
normal do trabalho poderá ser acrescida de horas 
suplementares, em número não excedente de duas 
horas, sem acréscimo de salário, pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda a 
soma das jornadas previstas para o período, nem seja 
ultrapassado o limite máximo de 10 (dez) horas diárias”.

“02  Os excessos de horas trabalhadas durante os 
meses de outubro à março terão de ser pagas em 
dinheiro, inclusive com os adicionais de horas extras 
previsto na legislação e Convenção Coletiva de 
Trabalho”.

Os itens de 03 (três) à 14 (catorze) reproduzem às 
normas determinadas pela Lei n° 9.601 de 21/01/1998, 
inclusive sua fiscalização pelo ministério Ministério do 
Trabalho e do INSS, no âmbito de suas competências.

clausula 23  O Banco de Horas

Clausula 23  Banco de Horas:

poderão
desde que 

apresentem através de seu sindicato de classe, Termo 
de Implantação de Banco de Horas

O TERMO DE IMPLANTAÇÃO

NÃO HÁ BANCO DE HORAS:

1. Sem o Termo de Implantação 
de Banco de Horas;

2. Nos meses de outubro à março.

O Banco Santander foi condenado a pagar uma 
indenização de R$ 330 mil reais à uma gerente do banco 
por cobrar dela metas abusivas e faze-la trabalhar 12 
(doze) horas por dia, segundo entendimento da vara do 
trabalho de Concórdia, Santa Catarina. O valor 
representa cerca de 75 (setenta e cinco) salários da 
bancária.

De acordo com o processo, a gerente trabalhava, em 
média, de segunda a sexta feira das 07:38 (sete horas e 
trinta e oito minutos) às 19:45 (dezenove horas e quarenta 
e cinco minutos), com 35 (trinta e cinco minutos) de 
intervalo.

Marli Picolli Rossini pediu reparação por danos 
morais, pois era cobrada a conseguir um número mínimo 
de aberturas de novas contas, todos os meses, saldo 
médio na agência, volume obrigatório de aplicações 
financeiras, viagens para captar clientes, além de ficar 
sujeita a uma carga horária excessiva.

Além da condenação pelo assédio moral, o juiz 
deferiu o pagamento das horas excedentes de trabalho.

Fonte: Invertia

“O homem ocioso é como a água parada: 
corrompe-se”

“Os passos não apenas conduzem ao 
objetivo. Cada passo é um objetivo.”

“Há crimes piores do que queimar livros. 
Um deles é não lê-los.”

“A felicidade consiste em continuar desejando 
o que se possui.”

Nicholas Valentin de Latena (1790-1864) magistrado francês

Émile-Auguste Chartier, conhecido como Alain (1868-1951), filósofo 
francês.

Joseph Brodsky (1940-1996), poeta russo naturalizado norte-americano

Santo Agostinho (354-430), teólogo nascido na atual Argélia

 


