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FONTE DE NOTÍCIAS 

31/07/2015 
  
 

TRT9 - TRABALHADOR É MULTADO POR MOVER AÇÃO JUDICIAL PEDINDO VERBAS JÁ 
RECEBIDAS 

 
Um ex-operador de logística da fábrica de tratores New Holland, em Curitiba, foi 

multado pela Justiça do Trabalho por litigância de má-fé e por embargos protelatórios, e 
terá ainda de arcar com os honorários dos advogados da outra parte e do perito que atuou 
no processo: ele entrou com ação trabalhista pleiteando verbas rescisórias que já havia 
recebido. 

Contratado em julho de 2003, o operador foi demitido quase dez anos depois, sem 
justa causa, em março de 2013. Na petição inicial à Justiça do Trabalho, a afirmação foi de 
que as verbas rescisórias não haviam sido pagas. No entanto, o processo demonstrou que 
quando ajuizou ação trabalhista o empregado já tinha recebido os valores da rescisão por 
meio de Ação de Consignação em Pagamento (depósito extrajudicial), ocasião em que foi 
representado pelos mesmos advogados. 

Ao defender-se, o trabalhador alegou que pleiteava apenas diferenças das verbas 
não pagas na ação consignatória. Os desembargadores da Sexta Turma afastaram essa 
alegação, visto que a petição inicial foi explícita ao afirmar que as verbas rescisórias não 
foram pagas. Por outro lado, a liquidação da guia de retirada antes do ajuizamento da ação 
comprova que tanto o empregado quanto os advogados tinham plena ciência do 
pagamento. 

No caso, é absolutamente nítido o ardil, o agir malicioso e temerário do autor, que 
fez tábula rasa dos deveres processuais que a lei processual comum lhe impõe como parte 
do processo, ponderou a relatora do acórdão, desembargadora Sueli Gil El Rafihi, citando 
que o artigo 14, incisos I, II, III e V, do Código do Processo Civil exige dos litigantes: expor os 
fatos em juízo conforme a verdade, proceder com lealdade e boa-fé, não formular 
pretensões cientes de que são destituídas de fundamento, cumprir com exatidão os 
provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais. 

Com base nestes fundamentos, a Turma decidiu, por unanimidade de votos, manter 
a condenação imposta pela juíza Audrey Mauch, da 5ª Vara do Trabalho de Curitiba, 
alterando-a, porém, em dois pontos: o pagamento dos honorários dos advogados da 
empresa passou a ser fixado sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa, 
como tinha sido determinado na decisão de 1º grau, e foi afastada a condenação solidária 
dos advogados do trabalhador. Sobre esse ponto, o Colegiado decidiu que deve ser aplicado 
o parágrafo único do art. 32 da Lei nº 8.906/1994, que prevê que em caso de lide temerária, 
o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este 
para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Assim, a eventual 
responsabilização dos advogados deverá ser apurada em ação na Justiça Comum. 

Os valores das multas e das custas processuais que cabem ao trabalhador deverão 
ser abatidos dos créditos que lhe foram deferidos, como horas extras, incidência do FGTS e 
multa de 40%. Da decisão cabe recurso. 
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FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, 31/07/2015. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

11/08/2015 
 
 

TRT3 - TRIBUNAL EDITA SÚMULA DISPONDO QUE INTERVALO DO ARTIGO 384 DA CLT É 
APLICÁVEL APENAS À MULHER 

 
 A Uniformização de Jurisprudência é um incidente processual que visa a manter a 
unidade de jurisprudência interna de um tribunal, evitando a desarmonia nos julgamentos 
proferidos pelas diversas Turmas que o compõem. Com isso, o Tribunal é provocado a se 
pronunciar sobre um tema jurídico controvertido entre as Turmas. Exatamente com esse 
objetivo, recentemente, o desembargador 1º Vice Presidente do TRT/MG, José Murilo de 
Morais, determinou o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência 
Trabalhista, sobre seguinte questão: ¿A não observância do intervalo previsto no art. 384 da 
CLT constitui mera infração administrativa ou gera direito ao pagamento de 15 minutos 
extras diários? 

A questão foi discutida em sessão ordinária do Pleno do TRT/MG, realizada em 09 de 
julho de 2015, na qual, por maioria de votos, determinou-se a edição da Súmula de 
Jurisprudência Uniforme, retratando o posicionamento majoritário no TRT/MG. 

Tendo em vista que a análise da matéria dependia apenas da verificação da opção 
interpretativa predominante, já considerada madura, a posição majoritária no Pleno foi no 
sentido de acertar todos os aspectos controvertidos que a rodeiam. Assim, decidiu-se 
apreciar a questão da extensão do intervalo do art. 384 da CLT também para os homens. 

A desembargadora Mônica Sette Lopes, que atuou como relatora no incidente 
processual, lembrou que o artigo 384 da CLT prevê a concessão de intervalo de quinze 
minutos antes do início da jornada extraordinária e está inserido no Capítulo III da CLT, que 
trata da proteção do trabalho da mulher. Assim, a norma celetista cria uma proteção 
diferenciada direcionada à mulher, tendo em vista a sua maior fragilidade física. O motivo 
seria a necessidade de se propiciar à mulher um descanso para que refizesse as forças antes 
de iniciar a prestação de horas extras.  

Conforme ressaltou a julgadora, a distinção estabelecida na regra trabalhista é 
justificada e não há como estendê-la ao homem. Não há uma circunstância que, no tempo, o 
tenha igualado à mulher naquilo que são os pressupostos tomados originariamente pelo 
dispositivo para a exigência da paralisação das atividades, destacou. 

Em seu voto, ela fez questão de registrar que o artigo 384/CLT não é inconstitucional 
(conforme, inclusive, já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, no Recurso 
Extraordinário (RE) n. 658312), pois a lei pode estabelecer distinções ao tratar de realidades 
diversas. Mas, mesmo assim, de acordo com a desembargadora, seria interessante que se 
discutisse, na esfera legislativa, a conveniência de manutenção dessa proteção especial ao 
trabalho da mulher, porque ela se encontra claramente fora do contexto e das demandas do 
tempo. A higidez física da mulher não se distingue da masculina e o dispositivo cria um custo 
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para o trabalho feminino que não contribui no processo de igualação no trabalho, frisou a 
relatora. 

Entretanto, ao reconhecer que essa discussão não foi objeto do Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência e, voltando ao núcleo da questão que gerou a tensão 
interpretativa, a desembargadora observou que, em regra, havendo o descumprimento de 
alguma norma que regula o tempo de trabalho do empregado, a consequência reparadora é 
o pagamento de horas extras. Mas isso não significa a impossibilidade de incidência de 
outras sanções: Em Direito público, direito privado sob o prisma das relações jurídicas, Paulo 
Emílio Ribeiro de Vilhena (2. ed. rev. e amp. Belo Horizonte: Del Rey, 1996) explora de forma 
bastante clara e inovadora o tema. Segundo ele, é comum que a uma relação jurídica de 
direito privado (a obrigação de pagar horas extras pela não concessão do intervalo do art. 
384 da CLT) se sobreponham relações jurídicas de direito público de asseguramento (como o 
que se prevê no art. 401 da CLT). Todas as multas que podem ser cobradas mediante o 
exercício de poder de polícia significam, em última análise, a dificuldade de assimilação 
espontânea de um dever jurídico. Não há, portanto, uma excludente., registrou a relatora. 

Assim, ela concluiu que o descumprimento do intervalo previsto no artigo 384 da 
CLT não importa mera penalidade administrativa, mas enseja o pagamento de horas extras 
correspondentes àquele período. Alem disso, tendo em vista que a norma representa 
medida de higiene, saúde e segurança do trabalhador, deve ser aplicado, por analogia, os 
mesmos efeitos previstos no § 4º do art. 71 da CLT em relação ao descumprimento do 
intervalo intrajornada. Ou seja, o descumprimento do intervalo implica o pagamento de 
horas extras. Para reforçar esse entendimento, foram citadas várias decisões do TST nesse 
mesmo sentido (RR - 3519800-79.2007.5.09.0002, E-RR - 2868400-73.2002.5.09.0900 e do 
IIN-RR-154000-83.2005.5.12.0046). 

E não foi só. A relatora lembrou, ainda, que esse entendimento já tinha sido 
confirmado pela OJ 26 das Turmas deste Regional: TRABALHO DA MULHER. INTERVALO DE 
15 MINUTOS. ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA CR/88. DESCUMPRIMENTO. HORA EXTRA. O 
art. 384 da CLT, cuja destinatária é exclusivamente a mulher, foi recepcionado pela 
Constituição da República de 1988, consoante decisão do Pleno do TST no julgamento do 
IIN-RR-154000-83.2005.5.12.0046. Descumprida essa norma, é devido o pagamento de 15 
minutos extras diários. Por fim, observou que Ministério Público do Trabalho se pronunciou 
no mesmo sentido e que a Comissão de Jurisprudência informou ser esta a posição 
majoritária no TRT mineiro. 

Os fundamentos da desembargadora relatora foram acolhidos pela maioria absoluta 
dos membros do Pleno do TRT/MG. Ficou, então, decidido que a decisão abrangeria a 
discussão sobre a extensão do direito ao intervalo do artigo 384 ao homem, objeto do IUJ n. 
001071-2013-025-03-00-2. 

Dessa forma, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região determinou a 
edição de Súmula de Jurisprudência Uniforme nº 39, com a seguinte redação: 
TRABALHO DA MULHER. INTERVALO DE 15 MINUTOS. ART. 384 DA CLT. RECEPÇÃO PELA 
CR/88 COMO DIREITO FUNDAMENTAL À HIGIENE, SAÚDE E SEGURANÇA. 
DESCUMPRIMENTO. HORA EXTRA. O art. 384 da CLT, cuja destinatária é exclusivamente a 
mulher, foi recepcionado pela CR/88 como autêntico direito fundamental à higiene, saúde e 
segurança, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, pelo que, está descartada a 
hipótese de cometimento de mera penalidade administrativa, seu descumprimento total ou 
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parcial pelo empregador gera o direito ao pagamento de 15 minutos extras 
diários.conforme havia sido proposto pela relatora. 
 
Confira a jurisprudência anterior das Turmas do TRT-MG sobre a matéria 
 
( 0002014-85.2013.5.03.0100 IUJ ) 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 11/08/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
18/08/2015 

 
 

TRT17 - JUSTIÇA DO TRABALHO CONSIDERA NULA DISPENSA DE DEPENDENTE QUÍMICO 
POR ABANDONO DE EMPREGO 

 
A Justiça do Trabalho anulou dispensa por abandono de emprego de um 

vulcanizador da Vale S.A que é dependente de drogas. O agravo de instrumento da empresa 
contra a decisão foi analisado pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho, mas foi 
desprovido por falta de divergência jurisprudencial e pela impossibilidade de reanálise de 
fatos e provas. 

A empresa ajuizou ação de consignação de pagamento para quitar as verbas 
trabalhistas devidas ao empregado, que, embora intimado, não compareceu ao sindicato 
para homologar a rescisão contratual. Disse que o dispensou por justa causa por abandono 
de emprego, pelo fato dele ter faltado ao serviço por mais de 30 dias consecutivos, sem 
justificativas. 

Em defesa, o advogado do operador disse que a dispensa era ilegal e discriminatória 
porque ele era dependente químico, motivo que o afastou do trabalho. Assim, pediu a 
improcedência da ação de consignação, a nulidade da dispensa e a readmissão do 
empregado, com restabelecimento do plano de saúde. 
 
Dependência química e tratamento 

Ao longo do processo, ficou comprovado que, antes de faltar ao emprego, o 
trabalhador pediu um empréstimo à empresa e viajou até Porto Seguro (BA) para frequentar 
uma cracolândia da cidade, retornando dois meses depois para Vitória (ES), onde foi 
internado para tratamento da dependência na Associação Brasileira de Ex-Dependentes 
Químicos. 

Em depoimento, a representante da Vale alegou que a empresa possui serviço de 
integração das pessoas com problemas de drogas ou álcool, e que a inserção no programa 
deve ser feita por indicação do trabalhador ou por familiares. Em juízo, o operador 
manifestou interesse em participar do programa, mas a Vale se manifestou contrária à 
reintegração. 
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A empresa alegou que não tinha conhecimento da dependência química do 
empregado, que se encontrava totalmente apto para o trabalho no momento do abandono 
de emprego, e que a internação, que comprova a condição, só foi concretizada após a 
dispensa. 
 
Sentença 

Por considerar que o trabalhador não dispunha de plena capacidade cognitiva no 
momento em que pediu o empréstimo e viajou, o juízo da 3ª Vara do Trabalho de Vitória 
(ES) julgou improcedente a ação de consignação em pagamento. Considerar válida a 
dispensa por justa causa por abandono de emprego por quem não possuía condições plenas 
de juízo à época seria ignorar a função social da propriedade e o princípio da dignidade da 
pessoa humana, afirma a sentença. 

A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (ES), que 
entendeu que, no caso de dependência química, o caminho natural é o afastamento para 
tratamento, que deve ser feito pela própria empresa. 
 
TST 

Em agravo ao TST, a Vale insistiu que a doença e a incapacidade somente foram 
declaradas durante a ação trabalhista, ou seja, em momento posterior à dispensa. 

O recurso, no entanto, não foi acolhido pela Oitava Turma com base na Súmula 126 
do TST, que não permite o reexame de fatos e provas. A relatora do agravo, 
desembargadora convocada Jane Granzoto, observou ainda que não foi comprovada 
divergência jurisprudencial para que o agravo pudesse ser provido, conforme exige a Súmula 
296, item I, do TST. A decisão foi unânime. 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, 18/08/2015. 
 
 
 

 
FONTE DE NOTÍCIAS 

20/08/2015 
 

TRT5 - TST DEFINE IPCA COMO FATOR DE ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS 
 

Os créditos trabalhistas devem ser atualizados com base na variação do Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). O índice será utilizado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho 
(CSJT) para a tabela de atualização monetária da Justiça do Trabalho (Tabela Única). 

A decisãofoi tomada peloPleno do Tribunal Superior do Trabalho, no dia 4 
passado,no julgamento de arguição de inconstitucionalidade suscitada pelo ministro Cláudio 
Brandão em relação a dispositivo da Lei da Desindexação da Economia (Lei 8.177/91). A Lei 
determinava a atualização dos valores devidos na Justiça do Trabalho pela Taxa Referencial 
Diária (TRD). Por unanimidade, o Pleno declarou a inconstitucionalidade da expressão 
equivalentes à TRD, contida no caput do artigo 39 da lei, e deu interpretação conforme a 
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Constituição Federal para o restante do dispositivo, a fim de preservar o direito à 
atualização monetária dos créditos trabalhistas. 

Recomposição - Em seu voto, o ministro observou que o Supremo Tribunal Federal 
(STF), em quatro ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4357, 4372, 4400 e 4425), 
declarou inconstitucional a expressão índice oficial da remuneração básica da caderneta de 
poupança, do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição Federal, e afastou a aplicação da 
Taxa Referencial (TR). Segundo o STF, a atualização monetária dos créditos é direito do 
credor e deve refletir a exata recomposição do poder aquisitivo decorrente da inflação do 
período, sob pena de violar o direito fundamental de propriedade, a coisa julgada e o 
postulado da proporcionalidade, além da eficácia e efetividade do título judicial e a vedação 
ao enriquecimento ilícito do devedor. 

Diante desse panorama, é inevitável reconhecer que a expressão ‘equivalentes à 
TRD também é inconstitucional, pois impede que se restabeleça o direito à recomposição 
integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado, afirmou o relator. Esse 
desdobramento é chamado declaração de inconstitucionalidade por arrastamento (ou por 
atração, consequência, etc.), que ocorre quando a declaração de inconstitucionalidade de 
uma norma se estende a outros dispositivos conexos ou interdependentes. 

Brandão destacou a necessidade de se reparar a defasagem do índice de correção. 
Ao permanecer essa regra, a cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes 
da utilização de índice de atualização monetária que não reflete a variação da taxa 
inflacionária, afirmou, ressaltando que a TRD, em 2013, foi de 0,2897%, enquanto o IPCA foi 
de 5,91%. 

Interpretação conforme - A declaração da inconstitucionalidade deu origem a novo 
debate jurídico, visando definir o índice a ser aplicável. Para evitar um vazio normativo, o 
Pleno decidiu adotar a técnica de interpretação conforme a Constituição para o restante do 
caput do artigo 39 da Lei 8.177/91, que garante a atualização monetária dos créditos 
trabalhistas, extinguindo apenas a expressão considerada contrária Constituição e 
assegurando o direito ao índice que reflita a variação integral da inflação, dentre os diversos 
existentes (IPC, IGP, IGP-M, ICV, INPC e IPCA, por exemplo). 

Aqui, mais uma vez, a escolha do IPCA-E segue precedente do STF, que, em medida 
cautelar na Ação Cautelar 3764, adotou esse índice para a correção dos valores de 
precatórios e requisições de pequeno valor (RPV) da União. O voto do relator lembra ainda 
que o IPCA-E vem sendo utilizado em decisões administrativas do TST e do STF. 

A medida corrige o que o ministro Cláudio Brandão definiu como um interessante 
efeito colateral, na área trabalhista, da decisão do STF sobre a correção dos precatórios pelo 
IPCA-E. Desde então, segundo o relator, passou a existir estranho e injustificável 
desequilíbrio entre os titulares de créditos trabalhistas: os credores de entidades públicas, 
que recebem por meio de precatórios, têm seus créditos corrigidos pelo novo índice, 
enquanto os créditos de devedores privados continuaram a ser atualizados pela TR. 

Modulação - Os ministros também modularam os efeitos da decisão, que deverão 
prevalecer a partir de 30 de junho de 2009, data em que entrou em vigor o dispositivo 
declarado inconstitucional pelo STF (artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzido pela Lei 
11.960/2009). A fim de resguardar o ato jurídico perfeito, a mudança do índice, porém, não 
se aplica às situações jurídicas consolidadas, resultantes de pagamentos efetuados nos 
processos judiciais, em andamento ou extintos, em virtude dos quais foi adimplida e extinta 
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a obrigação, ainda que parcialmente. São atos já consumados segundo a lei vigente ao 
tempo em que praticados, explicou Brandão. 

A modulação, portanto, vale apenas para os processos em curso, em que o crédito 
ainda esteja em aberto, nos quais, segundo o relator, não há direito a ser resguardado, no 
mínimo pela recalcitrância do devedor em cumprir as obrigações resultantes do contrato de 
trabalho e, mais, por não haver ato jurídico concluído que mereça proteção. 

A decisão quanto à inconstitucionalidade foi unânime. Na parte relativa à 
modulação, ficou vencida a ministra Dora Maria da Costa, que propunha a modulação a 
partir de março de 2015. Ressalvaram o entendimento os ministros Guilherme Augusto 
Caputo Bastos, Alexandre de Souza Agra Belmonte e Maria Helena Mallmann. 

Processo - O caso que suscitou a arguição de inconstitucionalidade foi um recurso 
em ação trabalhista, na qual uma agente comunitária de saúde do Município de Gravataí 
(RS) obteve o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade. Na fase de execução, 
o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região determinou a correção do valor a ser pago 
pelo município de acordo com o INPC apenas a partir de 2013. A agente pretendia a 
aplicação do INPC por todo o período, e o município pedia a atualização pela TR até que o 
STF defina a modulação dos efeitos da decisão que afastou sua aplicação. 

O ministro Cláudio Brandão acolheu o recurso da agente e propôs a correção pelo 
IPCA-E. Como a decisão implicaria a declaração da inconstitucionalidade de dispositivo legal, 
o processo foi remetido ao Pleno, como prevê o Regimento Interno do TST (artigo 245, 
parágrafo 3º). 

O acórdão será encaminhado à Comissão de Jurisprudência e de Precedentes 
Normativos do TST para emissão de parecer sobre a Orientação Jurisprudencial 300 da 
Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SDI-1). 
 
Processo: ArgInc-479-60.2011.5.04.0231 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, 20/08/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
20/08/2015 

 
TRT24 - PRESCRIÇÃO BIENAL IMPEDE TRABALHADORA DE RECEBER INDENIZAÇÃO POR 

DOENÇA OCUPACIONAL 
 

Por unanimidade, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região 
negou provimento ao recurso de uma auxiliar de produção agrícola que alega ter sofrido 
doença ocupacional após trabalhar numa usina de álcool e açúcar, em Nova Alvorada do Sul. 
A defesa da trabalhadora argumenta que a atividade ocupacional gerou uma hérnia e 
tendinite do supra-espinhoso. Contudo, a ação foi ajuizada após o prazo de prescrição. 

O Relator Desembargador Nicanor de Araújo Lima afirma: comungo do 
entendimento segundo o qual, consoante a orientação disposta nas Súmulas n.230 do STF e 
278 do STJ, tratando-se de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de 



 
Edição Nº 05| São Paulo, 02 setembro de 2015

 

9 

 
 
Responsável: Arnaldo Pedace - Tel.(11) 3897-9751                                                     Rua Alvorada, 1.280 - Vila Olímpia 
E-mail: apedace@sindusfarma.org.br - sindusfarma.org.br                                                                      São Paulo/SP - CEP 04550-004 

acidente de trabalho, o termo inicial para a fluência do prazo prescricional é a data da 
consolidação da lesão ou da ciênciainequívoca de sua ocorrência que, no caso, alega a 
autora ainda nem terocorrido. 

O Magistrado ainda lembra que a Emenda Constitucional45/2004 estabelece a 
competência da Justiça do Trabalho para julgar ações deindenização por dano moral ou 
patrimonial, decorrentes da relação de trabalho. Eque esse é o caso do referido processo, 
ajuizado em setembro de 2014.  

Segundo Des. Nicanor, como as lesões da reclamante foramdecorrentes do contrato 
de trabalho, a prescrição aplicável ao caso é de doisanos, conforme prevê o artigo 7º, inciso 
XXIX, da Constituição Federal. Nocaso, o vínculo de emprego se encerrou em 10.05.2012 e 
esta ação foi ajuizadaem 15.09.2014, restando, portanto, ultrapassado o prazo prescricional 
de doisanos previsto na Constituição Federal. Frise-se que o entendimento de que oinício do 
prazo prescricional quanto às pretensões indenizatórias decorrentesde doença ocupacional 
flui da consolidação das lesões ou da ciência inequívocada incapacidade laboral é 
prevalecente desde que, tratando-se de açõesajuizadas após a EC 45/2004, tenha sido 
observada a prescrição bienal, o quenão ocorreu no caso, afirma o Relator. 
 
PROCESSO N.0025077-50.2014.5.24.0091-RO 
 
FONTE: Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, 20/08/2015. 
 
 
 
 

FONTE DE NOTÍCIAS 
01/09/2015 

 
 

DILMA SANCIONA DESONERAÇÃO DA FOLHA E VETA ALÍQUOTA PARA SETOR DE 
VESTUÁRIO 

 
 Após uma negociação entre governo e Congresso que durou quase seis meses, a 

presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que revê a desoneração da folha de pagamento e 
aumenta as alíquotas incidentes sobre a receita bruta das empresas, com veto ao trecho 
que previa alíquota diferenciada —de 1,5%— para o setor de vestuário. 

A sanção foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-
feira (31) e o aumento da tributação começará a valer a partir de 1° de dezembro. 

Para justificar o veto, a presidente afirmou, em mensagem no DOU, que "a inclusão 
do dispositivo, ao conceder alíquota diferenciada ao setor, implicaria prejuízos sociais e 
contrariariam a lógica do Projeto de Lei original, que propôs ajustes necessários nas 
alíquotas da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, objetivando fomentar, no 
novo contexto econômico, o equilíbrio das contas da Previdência Social". 

A política de desoneração, última medida do ajuste fiscal proposto pelo governo que 
precisava de apreciação do Congresso, prevê a troca da contribuição das empresas para a 
Previdência, de 20% sobre a folha, por alíquotas que incidem no faturamento. Para o setor 
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de serviços, por exemplo, a alíquota passou de 2% para 4,5% e para a indústria, foi de 1% 
para 2,5%. 
Os setores de call center, transportes de passageiros, empresas jornalísticas, entre outros, 
vão ter tributação diferenciada. 
 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA 
 
Como era: 
> Empresas pagavam contribuição ao INSS de 20% sobre a folha de pagamento 
 
> Governo desonerou a folha a partir de 2011, mudou a base de cálculo da folha para a 
receita bruta e permitiu que alguns setores temporariamente pagassem 1,5% ou 2,5% sobre 
o faturamento, dependendo da atividade econômica 
 
> Depois baixou a alíquota para 1% e 2% 
 
> Após eleição, governo anunciou que 56 setores teriam desoneração permanente 
 
Como ficou: 
 
> Projeto de lei aprovado no dia 19 de agosto e sancionado nesta terça (1º) reduziu a 
desoneração da folha de salários 
 
> Setores que pagavam alíquota de 1% sobre o faturamento passarão a pagar 2,5% e os que 
pagavam 2% terão de contribuir com 4,5% 
 
> Alguns setores, como massas, pães, suínos, aves e pescados, foram isentos do aumento de 
tributação 
 
> Os setores de transportes, comunicação (empresas jornalísticas e de radiodifusão), call 
center e calçados foram beneficiados com um aumento de alíquota menor, de 50% 
 
> Para 2015, o impacto é mínimo porque as novas alíquotas só passarão a vigorar 90 dias 
depois da sanção 
 
VEJA TODAS AS ALÍQUOTAS DOS SETORES BENEFECIADOS PELA DESONERAÇÃO: 
 

Setor Segmento 
Alíquota 
anterior 

Alíquota 
sancionada 

pela 
presidente 

aumento na 
alíquota 

Indústria Aves, suínos e 
derivados 

1% 1,00% - 

Indústria Pães e massas 1% 1,00% - 

Indústria Pescado 1% 1,00% - 

Indústria Couro e calçados 1% 1,50% 50% 
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Indústria Confecções 1% 2,50% 150% 

Serviços Call Center 2% 3,00% 50% 

Transportes Transporte aéreo 1% 1,50% 50% 

Transportes Transporte marítimo, 
fluvial e naveg apoio 

1% 1,50% 50% 

Transportes Transporte rodoviário 
coletivo 

2% 3,00% 50% 

Transportes Transporte rodoviário 
de carga 

1% 1,50% 50% 

Transportes Transporte 
metroferroviário de 
passageiros 

2% 3,00% 50% 

Transportes Transporte ferroviário 
de cargas 

1% 1,50% 50% 

Construção Construção Civil 2% 4,50% 125% 

Construção Empresas de 
construção e de obras 
de infra-estrutura 

2% 4,50% 125% 

Serviços TI & TIC 2% 4,50% 125% 

Serviços Design Houses 2% 4,50% 125% 

Serviços Hotéis 2% 4,50% 125% 

Serviços Suporte técnico 
informática 

2% 4,50% 125% 

Comércio Comércio Varejista 1% 2,50% 150% 

Indústria Auto-peças 1% 2,50% 150% 

Indústria BK mecânico 1% 2,50% 150% 

Indústria Fabricação de aviões 1% 2,50% 150% 

Indústria Fabricação de navios 1% 2,50% 150% 

Indústria Fabricação de ônibus 1% 2,50% 150% 

Indústria Material elétrico 1% 2,50% 150% 

Indústria Móveis 1% 2,50% 150% 

Indústria Plásticos 1% 2,50% 150% 

Indústria Têxtil 1% 2,50% 150% 

Indústria Brinquedos 1% 2,50% 150% 

Indústria Manutenção e 
reparação de aviões 

1% 2,50% 150% 

Indústria Medicamentos e 
fármacos 

1% 2,50% 150% 
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Indústria Núcleo de pó 
ferromagnético, 
gabinetes, 
microfones, alto-
falantes e outras 
partes e acessórios 
de máquinas de 
escrever e máquinas 
e aparelhos de 
escritório. 

1% 2,50% 150% 

Indústria Pedras e rochas 
ornamentais 

1% 2,50% 150% 

Indústria Bicicletas 1% 2,50% 150% 

Indústria Cerâmicas 1% 2,50% 150% 

Indústria Construção metálica 1% 2,50% 150% 

Indústria Equipamento 
ferroviário 

1% 2,50% 150% 

Indústria Equipamentos 
médicos e 
odontológicos 

1% 2,50% 150% 

Indústria Fabricação de 
ferramentas 

1% 2,50% 150% 

Indústria Fabricação de 
forjados de aço 

1% 2,50% 150% 

Indústria Fogões, 
refrigeradores e 
lavadoras 

1% 2,50% 150% 

Indústria Instrumentos óticos 1% 2,50% 150% 

Indústria Papel e celulose 1% 2,50% 150% 

Indústria Parafusos, porcas e 
trefilados 

1% 2,50% 150% 

Indústria Pneus e câmaras de 
ar 

1% 2,50% 150% 

Indústria Tintas e vernizes 1% 2,50% 150% 

Indústria Vidros 1% 2,50% 150% 

Indústria Alumínio e suas obras 1% 2,50% 150% 

Indústria Borracha 1% 2,50% 150% 

Indústria Cobre e suas obras 1% 2,50% 150% 

Indústria Manutenção e 
reparação de 
embarcações 

1% 2,50% 150% 

Indústria Obras de ferro 
fundido, ferro ou aço 

1% 2,50% 150% 

Indústria Obras diversas de 
metais comuns 

1% 2,50% 150% 
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Indústria Reatores nucleares, 
cladeiras,máquinas e 
instrumentos 
mecânicos e suas 
partes 

1% 2,50% 150% 

Serviços Empresas 
jornalísticas 

1% 1,50% 50% 

Transportes Carga, descarga e 
armazenagem de 
contêineres 

1% 2,50% 150% 

 
FONTE: (Folha de S.Paulo/Site), Jornalista: Marina Dias, 01/09/2015. 
 


