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CAMPANHA SALARIAL 2010/2011

Enquanto a África do Sul se prepara 
para sediar a primeira Copa do Mundo 
do continente, no Brasil nos preparamos 
para as eleições que vão, pelo menos 
em tese, definir os rumos dos próximos 
anos no país. 

Será neste cenário que nós, traba-
lhadores em postos de combustíveis, 
lavagem de carros e lojas de conveniên-
cia damos início ao calendário das as-
sembléias para a elaboração da pauta 
de reivindicações da campanha salarial 
2010/2011. 

Com a expectativa de ser um ano 
atípico, o sindicato está empenhado 
em garantir o atendimento de todas as 

PAGAMENTO DE SALÁRIOS POR FORA GERA 
DIREITO A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Participem das assembléias que irão decidir os rumos da campanha salarial 
2010 / 2011. Na sua ausência, outros decidirão por você. Compareça!

CALENDÁRIO
ASSEMBLÉIA GERAL 
CIDADE: CASCAvEL

DIA: 12/02/2010 (sexta-feira)

HORÁRIO: 19h30

LOCAL: Avenida Brasil, 3196
Restaurante Carabba's Grill, antigo Zebu, 
proximo a Igreja São Cirstóvão.

PAUTA: Campanha Salarial e 
               assuntos gerais

demandas da categoria. Porém, como 
um time em busca de um título mundial, 
nós precisamos reforçarmos o espírito 
de coletividade. No momento que ini-
ciamos uma campanha salarial a união 
da categoria é determinante. Mas não 

existe união fora do sindicato, fora 
da organização. E estar unido e 
dentro do sindicato é estar sindi-
calizado, fortalecendo a luta. 

O primeiro passo neste sen-
tido já está sendo dado. São as 

assembléias regionais para a definição 
da pauta 2010/2011. Todas as assem-
bléias já estão com data marcada e o 
objetivo é recolher as sugestões da 
categoria para a Convenção Coletiva 
de Trabalho (CCT). Participe, dê suges-
tões e contribua para ampliarmos ainda 
mais as nossas conquistas e benefícios. 
A batalha não será fácil e, por isso, pre-
cisamos da força de cada um e de cada 

Alívio no bolsoA Campanha Salarial 
exige luta e a participação 

de todos desde já!

uma para avançarmos. Somente com 
luta e pressão é que ganharemos mais 
este jogo!

 Antonio Vieira Martins 
Presidente do Sindepospetro

Por decisão da 6ª Turma do TRT-
MG, uma empresa de vigilância terá que 
pagar indenização por danos morais a 
um ex-empregado que, após sofrer aci-
dente de trabalho, teve prejuízos ao re-
ceber um benefício previdenciário bem 
menor que o seu salário real. É que a 
maior parte da sua remuneração na em-
presa era paga “por fora”, ou seja, sem 
o registro na CTPS e sem recolhimento 
da contribuição previdenciária. De forma 
que o auxílio-doença acidentário que ele 
recebeu, muito inferior à sua remunera-
ção real, era insuficiente para suprir as 
suas necessidades básicas, o que cau-
sou sofrimento e constrangimentos ao 
trabalhador. 

Segundo destacou o relator do re-

curso interposto pelo reclamante, desem-
bargador Anemar Pereira Amaral, todos 
os pressupostos para a imposição do 
dever de indenizar ficaram comprovados 
no caso: o ato ilícito causador do dano e 
a culpa da empresa. “É certo que o pa-
gamento de salários “por fora”, além de 
burlar a legislação trabalhista, acabou 
por violar as normas previdenciárias com 
repercussão direta e imediata, causando 
manifesto prejuízo ao reclamante, que se 
viu impedido de receber o que lhe era de 
direito, justamente quando mais precisa-
va, quando buscava se recuperar do aci-
dente do trabalho” - ponderou. 

O relator salientou ainda que o não 
pagamento de salários de maneira correta 
causa enormes transtornos sociais e fra-

giliza a subsistência do núcleo familiar, 
pois o empregado torna-se inadimplente 
com seus compromissos financeiros e, 
certamente, fica exposto a muitos cons-
trangimentos. 

Por isso, considerando, entre outros 
critérios, o grau de culpabilidade da em-
presa, a gravidade e extensão do dano, 
as condições econômicas e sociais do 
ofensor e também para que sirva de 
desestímulo à prática de ato ilícito, o 
desembargador relator deu provimento 
ao recurso do reclamante e fixou o valor 
da indenização por danos morais em R$ 
5.000,00, no que foi acompanhado pela 
Turma julgadora, por maioria de votos. 
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Com base na teoria do risco, a 1ª 
Turma do Tribunal Regional do Trabalho 
(TRT), de Minas Gerais, manteve a con-
denação de um posto de gasolina a pagar 
a um trabalhador indenização por danos 
morais em razão do estresse e constran-
gimento sofridos nas três ocasiões em 
que o estabelecimento foi assaltado. É 
que, no entendimento da Turma, os riscos 
da atividade econômica devem ser supor-
tados pelo empregador, que é o principal 
beneficiário da atividade desenvolvida. 

O posto reclamado alegou que não 
poderia responder por ato praticado por 
terceiro, acrescentando que a segurança 
dos indivíduos é responsabilidade do po-
der público. Conforme esclareceu o juiz 
convocado Cléber Lúcio de Almeida, a 
segurança pública é, sim, dever do Esta-
do. Mas o empregador deve assumir os 
riscos de seu empreendimento, principal-
mente, quando se trata de atividade que, 

JUSTIÇA MANDA POSTO DE 
GASOLINA INDENIZAR 

FRENTISTA qUE VIU ASSALTOS

SuB-SEDE FRANCISCO BELTRÃO
Rua Vereador R.L. Werlang, 333

Anexo ao Sindicato dos 
Trabalhadores na Construção Civil

Antonio Vieira Martins
Presidente 

Informativo do Sindicato dos 
Empregados em Postos de 
Serviços de Combustíveis 

e Derivados de Petróleo de 
Cascavel e Região.

SuB-SEDE PATO BRANCO 
Rua Dr. Silvio Vidal, 235, em 
frente ao Colégio Agostinho 

Pereira – Anexo ao Sindicato dos 
Empregados no Comércio
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em razão de sua natureza, coloca em ris-
co terceiros, conforme disposto no artigo 
927, parágrafo único, do Código Civil. 

É exatamente esse o caso, porque os 
postos lidam com grande quantidade de 
dinheiro e cheques, ficando sempre na 
mira dos bandidos. “A hipótese dos autos 
dispensa a prova do dano, uma vez que 
ele pode ser inferido da própria situação a 
que foi submetido o reclamante. Não po-
dem ser negados o constrangimento e o 
estresse de quem é exposto a um assalto, 
durante o qual o risco é iminente”, desta-
cou o juiz, concluindo que esse é o típico 
dano moral puro, que dispensa prova de 
sua ocorrência. 

Pela atividade desenvolvida, o recla-
mado deve assumir os riscos de assaltos 
e, se ocorrerem, é sua obrigação com-
pensar os danos que o trabalhador sofreu 
na condição de seu empregado. 

Fonte: TRT-MG

Quem não recebe FGTS 
pode pedir dano moral

Quando o trabalhador descobre que a empresa onde trabalha ou 
trabalhou não faz os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), o processo na justiça é o caminho mais certo para 
ter o dinheiro de volta. A ação pode pedir até indenização por danos 
morais e materiais, segundo o advogado trabalhista Roberto Paraí-
ba. “Se o trabalhador contava com aquele dinheiro para pagar uma 
dívida, pode ter o nome incluído na Serasa ou arcar com multa”, diz 
Paraíba.

Segundo Wilson Pirotta, juiz titular da 3º Vara do Trabalho de Gua-
rulhos, ações trabalhistas de FGTS são muito comuns. “Geralmente, 
é movida pelo empregado que já saiu da empresa e, por isso, também 
faz  outros pedidos, como pagamento de hora extra”, afirma.

Neste caso de quem já saiu da empresa, basta entrar com uma 
ação reivindicando o dinheiro do Fundo. De acordo com Paraíba, é 
possível pedir tutela antecipada. Ou seja, o trabalhador recebe antes 
que o pro-  cesso termine, o que leva, em média, dois anos. “O dinheiro 
sai em até seis meses, é só comprovar a demissão sem justa causa”.

SALÁRIO FAMÍLIA 
O valor da cota do salário-família por filho ou 

equiparado de qualquer condição, até quatorze anos 
de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 
1º de janeiro de 2010, é de: 

I - R$ 27,24 (vinte e sete reais e vinte e quatro centa-
vos) para o segurado com remuneração mensal não 
superior a R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um reais 
e doze centavos); 

II - R$ 19,19 (dezenove reais e dezenove centavos) 
para o segurado com remuneração mensal superior 
a R$ 531,12 (quinhentos e trinta e um reais e doze 
centavos) e igual ou inferior a R$ 798,30 (setecentos 
e noventa e oito reais e trinta centavos). 

Fonte: PORTARIA INTERMINISTERIAL MPS/MF Nº 350, 
DE 30 DE DEZEMBRO DE 2009


