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Como saber se um 

benefício integra ou 

não o salário de um 

colaborador?

A discussão é antiga e, 
para alguns casos mais 
óbvios, como o Vale-

Transporte (VT) ou Vale-A-
limentação (VA), já temos 
jurisprudência sufi ciente para 
tornar claro este debate. 
No caso do VT uma série de 
decisões aponta que, mesmo 
quando pago em dinheiro, não 
integra o salário, tanto por 
contar com contrapartida do 
trabalhador (desconto de 6% 
na folha salarial); quanto por 
ser de caráter indispensável 
para o exercício do trabalho. 

O mesmo raciocínio pode 
ser aplicado para o VA. Tais 
benefícios só integrarão o sa-
lário se não houver qualquer 
contrapartida por parte do 
trabalhador. Foi o que decidiu, 
por exemplo, a 1ª Turma do 
Tribunal Regional do Trabalho 
da 23ª Região, em caso envol-
vendo trabalhador que tinha 
pequeno desconto em folha 
como forma de compensação 
ao benefício.

Quando tratamos de boni-
fi cações menos comuns para 
o dia a dia das empresas, 
como, por exemplo, celulares 
e carros, cedidos por algumas 
organizações a seus funcioná-
rios, o benefício deve ou não 
ser considerado de natureza 
salarial? 

Para responder a essa per-
gunta, podemos nos remeter 
a Súmula nº 367, do TST, de 
2005, que explica que itens in-
dispensáveis para a realização 
do trabalho “não têm natureza 
salarial, ainda que, no caso 
de veículo, seja ele utilizado 
pelo empregado também em 
atividades particulares”. 

A Súmula nº 367, de modo 
sintético, se refere ao contexto 
de que, quando o benefício 
é indispensável para a reali-
zação do trabalho, ele não é 
integrado ao salário; por sua 
vez, quando o benefício surge 
como uma bonifi cação pelo 
trabalho exercido, ele deve ser 
integrado ao salário e sujeito 
as tributações de INSS, FGTS 
e demais impostos específi cos.

Lógica semelhante está 
presente no Art. 458, da CLT, 
que especifi ca, dentre outros 

pontos, que itens utilizados 
para a prestação do trabalho 
(ou diretamente relacionados 
a prestação do trabalho) não 
deverão ser considerados de 
natureza salarial. Com estes 
elementos, já é possível con-
cluir que, quando um carro é 
oferecido para um empregado 
exercer seu trabalho, este item 
não irá compor o salário. 

Mas e quando falamos de um 
carro de luxo? Neste caso, de-
vemos levar em consideração 
o contexto. Em caso julgado 
pela Terceira Turma do TST 
uma rede de artigos ópticos 
teve uma condenação traba-
lhista excluída, na qual era 
determinada a incorporação 
do aluguel de um carro de luxo 
ao salário de um ex-presidente 
da organização.

Os celulares podem, tam-
bém, gerar dúvidas. Seguindo 
a lógica que já apontamos 
acima, se os celulares forem 
utilizados como instrumentos 
de trabalho,  eles não deverão 
ser considerados de natureza 
salarial. 

Para concluir, vale a pena 
falarmos de como as empresas 
podem se munir de defesas, 
para os casos em que há ques-
tionamentos sobre a natureza 
dos benefícios que ela oferece. 

No caso dos celulares, a 
empresa pode estipular, de 
modo mais detalhado, como 
o item pode ser utilizado, 
inclusive verifi cando se há a 
necessidade de autorização ou 
monitoramento para as liga-
ções. O fundamental é deixar 
claro para os colaboradores 
que dispõem dos benefícios, as 
fi nalidades destes itens. 

Ademais, caso ainda persis-
tam dúvidas sobre a jurispru-
dência dos benefícios traba-
lhistas, é sempre válido buscar 
o suporte de especialistas no 
tema. De pronto, a máxima 
do para X pelo trabalho é 
um bom norte inicial para o 
entendimento do universo da 
natureza salarial.

(*) - É consultor trabalhista e 
previdenciário da Grounds (www.

grounds.com.br).
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INICÍO A 

COLUNA co-
mentando a 

indenização 
que o SBT 
terá que pa-

gar aos artistas plásticos Luca Bastolla 
e Maria Carolina Mello, por plágio de 
pinturas usadas em cenário de novelas. 

A EMISSORA reproduziu imagens 
de um coração, raios e de lava idênticas 
aos trabalhos dos artistas sem pedir au-
torização e sem dar créditos. 

COM A COMPROVAÇÃO do uso 
o processo foi aberto. No último dia 31,a 
juíza Tania Youca Koruku,da 13º Vara Cí-
vel de São Paulo reconheceu que houve 
infração da lei de Direitos Autorais. O valor 
da indenização é de 700 mil.

O SBT vai recorrer. Até porque as obras 
foram pintadas na fachada da Escola Ruth 
Goulart, onde a protagonista da novela “As 
Aventuras de Poliana”, Sophia Valverde, 
e seus amigos estudam.

OS AUTORES dos desenhos sou-
beram da existência do cenário,que imita 
suas obras de art pixel, logo na estreia da 
trama de Iris Abravanel. A coluna tentou 
falar com a emissora mais não foi atendida.

DEPOIS DE quase sete anos de tribu-
nais, a atiz Camila Pitanga fi nalmente saiu 
vitoriosa no processo que movia contra o 
Grupo Abril pela publicação na Revista 
Playboy em dezembro de 2012.

A REVISTA, sem autorização da atriz, 
publicou três imagens nuas. As fotos foram 

obtidas por meio da reprodução de cenas 
do fi lme “Eu Receberia As Piores Notícias 
Dos Seus Lindos Lábios”.

A ATRIZ pediu uma indenização de 
300 mil e o processo teve o julgamento 
fi nal pela 3º turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ). No processo não cabe 
mais recurso.

CARLOS MASSA, o popular Rati-
nho, foi citado como uma possível troca do 
SBT pela Globo. O nome dele foi citado na 
última reunião da diretoria da emissora. 
Ele substituiria Luciano Huck que deve se 
preparar para sai candidato á Presidência 
da República.

FRASE FINAL: A beleza da mulher 
está na sua postura.
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foram pintadas na fachada da Escola Ruth 
Goulart, onde a protagonista da novela “As 
Aventuras de Poliana”, Sophia Valverde, 
e seus amigos estudam

obtidas por meio da reprodução de cenas 
do fi lme “Eu Receberia As Piores Notícias 
Dos Seus Lindos Lábios”.
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TONY AUAD E OS BASTIDORES DA TV

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: ELIOMAR DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Euclides da Cunha - BA, no dia (17/02/1967), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Senhora de Jesus. A pretendente: 
JEANE ALVES DE SANTANA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Euclides da Cunha - BA, no dia (20/12/1974), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Zeferino José de Santana e de Aurelina Pereira Alves.

O pretendente: WALDEMAR SOARES VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Berilo - MG, no dia (28/09/1972), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Soares de Oliveira e de Rosa Gomes 
Vieira. A pretendente: ISABEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São João do Paraíso - MG (Reg. Município de Indaiabira-MG), 
no dia (29/03/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Domingos Azevedo da Silva e de Celestrina Maria Pereira Silva.

O pretendente: LUÍS CLÁUDIO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
impressor, nascido em Duque de Caxias - RJ (Reg. 1ª Circunscrição - 1º Distrito), no dia 
(06/05/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Aloisio 
Souza Oliveira e de Sheila Maria da Silva Oliveira. A pretendente: HELLEN CRISPIM 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (11/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edilson dos Santos Cardoso e de Jozeni Crispim dos Santos.

O pretendente: FELIPE LUCENA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão téc-
nico de elevadores, nascido em Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (06/08/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Candido 
de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira. A pretendente: LÚBIA RAFA-
ELA DE PAIVA, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, nascida em 
Guarulhos - SP (1º Subdistrito), no dia (30/10/1986), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton de Paiva e de Marina Martins de Paiva.

O pretendente: ELIVELTO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em Barro Preto - BA, no dia (15/01/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Egnaldo dos Santos e de Maria do Socorro Lima 
dos Santos. A pretendente: ROSENEIDE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Buerarema - BA, no dia (20/10/1984), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Dias dos Santos e de 
Joanice Maria de Jesus.

O pretendente: ANTONIO LIMA DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
músico, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (09/09/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lima da Silva e de 
Josefa Teixeira da Silva. A pretendente: SAMIRA LUCENA DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (29/08/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Candido 
de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira.

O pretendente: ANTONIO CARLOS SANTOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Encruzilhada - BA, no dia (12/01/1968), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Vieira Gomes e de Analina Rocha 
Santos. A pretendente: ADEDI DOS SANTOS DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
babá, nascida em Iguaí - BA, no dia (07/07/1973), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Fidelis Barbosa Dias e de Donária Jesus dos Santos.

Câncer de próstata e dis-
função erétil são duas 
doenças, com incidência 

considerável, que devem ser ob-
servadas pela população mas-
culina. O doutor Miguel Srougi, 
professor titular da Clínica de 
Urologia do HC da Faculdade 
de Medicina da USP, informa 
que cerca de 90% dos homens 
têm crescimento benigno da 
próstata, prejudicando a saída 
da urina e, por consequência, 
a qualidade de vida.

Srougi esclarece que houve 
um aumento na incidência das 
doenças da próstata. O câncer, 
por exemplo, atinge um em 
cada nove homens. Quando 
diagnosticado ainda na prós-
tata, isto é, na fase inicial, esse 
tipo de tumor tem alto índice de 
cura. Por outro lado, se o tumor 
“pula para fora da próstata”, o 
paciente terá, em média, nove 
anos de vida a menos.

O câncer de próstata é uma 
doença que atinge principal-
mente homens com mais de 
60 anos de idade. No entanto, 
está ocorrendo um aumento 
da doença em indivíduos jo-
vens, com menos de 50 anos. 
Srougi chama a atenção para 
os exames de prevenção, que 
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Doenças da próstata em 
homens com menos de 50 anos
Novembro é o mês de conscientização sobre a saúde do homem

Exames de prevenção, que devem ser realizados aos 45 anos.

devem ser realizados aos 45 
anos. Também explica que, nos 
últimos 20 anos, houve grande 
avanço no tratamento do cân-
cer de próstata, diminuindo 
possibilidade de sequelas.

Outra questão da saúde 
masculina é a disfunção erétil. 
Segundo Srougi, depois da cria-
ção de medicamentos como o 

viagra, a questão da disfunção 
erétil começou a ser discutida 
e avançou. Antes, os homens 
com disfunção escondiam o 
problema e agora estão mais 
inclinados a procurarem ajuda 
médica. Srougi conta que 70% 
dos pacientes melhoram com 
medicamentos. 

Para os outros 30%, “há 

soluções bem razoáveis”, 
pondera o médico, “como a 
prótese peniana, um processo 
que, à primeira vista, pode 
parecer esquisito, colocar 
uma haste de silicone dentro 
do pênis. Mas as próteses fun-
cionam extremamente bem. 
Não fica marca ou cicatriz” 
(Jornal da USP).

Morreu na quinta-feira (7), 
aos 95 anos de idade, a pro-
dutora e roteirista de TV 
italiana Maria Perego, uma 
das criadoras do personagem 
“Topo Gigio”. O falecimento foi 
anunciado por seu procurador, 
Alessandro Rossi. “Ocorreu 
tudo de repente. Até quarta-
feira [6] à noite, ela trabalhava 
em mil projetos, mas me liga-
ram de sua casa em Milão di-
zendo que ela havia se sentido 
mal. Chamaram a ambulância, 
mas ela foi embora primeiro”, 
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maior índice da Bolsa de Valo-
res, fechou acima dos 108 mil 
pontos, alta de 0,91%, atingindo 
um novo recorde histórico. Na 
última segunda-feira (4), a 
máxima do índice chegou aos 
109.352 pontos. 

A alta pode estar relacionada 
à sinalização de estabilidade na 
guerra comercial entre EUA e 
China, já no cenário interno, 
a aprovação da Reforma da 
Previdência e o novo pacote de 
reformas econômicas, também 
chamado de “PEC mais Brasil”, 
apresentado pelo presidente 
Jair Bolsonaro ao Congresso. 

Além disso, sem participação 
estrangeira, o leilão da cessão 
onerosa chegou a faturar mais 
de R$ 69 bilhões. Após o ocor-
rido, as ações da Petrobras 
registraram alta maior que 3%. 
Fernando Bergallo, Diretor de 
Câmbio da FB Capital, afi rma 
que o embate entre EUA e 
China teve trégua, já que houve 
andamento no acordo. 

“O cenário externo tem 
oferecido uma trégua, com a 
diminuição da tensão entre 
EUA e China, e o prossegui-
mento do acordo comercial”. 
Bergallo pontua que o receio 
do mercado sobre uma recessão 

O que está por trás da alta da Bolsa de Valores?

O cenário externo tem oferecido uma trégua, com a diminuição 

da tensão entre EUA e China.

global. “A tensão de uma pos-
sível recessão global também 
amenizou”. No cenário interno, 
aponta que os fatores principais 
são a aprovação da reforma que 
aconteceu recentemente e tam-
bém a agenda da administrativa 
apresentada por Bolsonaro. 

Para Jefferson Laatus, Estra-
tegista-Chefe do Grupo Laatus, 
o momento de calmaria não faz 
só o índice brasileiro alcançar 
novos recordes, mas também o 
índice americano. Explica que 
o alto índice se deve em muito 
ao sinal de negociação dos 
EUA com a China e a decisão 
de Trump por baixar as taxas 
em alguns produtos chineses, 

e enfatiza que as eleições dos 
gerais dos EUA devem aconte-
cer em dezembro. 

“A guerra comercial está bem 
amena e os EUA anunciaram 
cortes consideráveis nas taxas 
sobre produtos chineses, além 
disso as eleições gerais acon-
tecem agora em dezembro”, 
afi rma. Para o cenário interno, 
Laatus acredita que o pacote 
de medidas administrativas 
apresentadas por Bolsonaro 
nesta semana seja algo positivo. 

Daniela Casabona, Sócia-Di-
retora da FB Wealth, aponta que 
o momento calmo no mercado 
global, e a agenda brasileira 
priorizando reformas, têm 

gerado otimismo para os inves-
tidores que arriscam mercados 
emergentes como o Brasil. 
“Clima ameno no mercado ex-
terno, a recuperação de dados 
na China e uma agenda interna 
focada em reformas, tem trazi-
do um otimismo maior para os 
investidores que tem apostado 
um pouco mais na economia”. 

André Alírio, Economista e 
Operador de Renda Fixa da 
Nova Futura Investimentos, 
afi rma que a alta, em muito se 
deve ao resultado consideravel-
mente positivo do recente leilão 
da cessão onerosa. “Muito dessa 
alta é por conta da recuperação 
da Petrobrás, o resultado não 
foi tão negativo quanto foi pre-
cifi cada anteriormente”. 

Alírio pontua que com o alívio 
sobre a tensão entre EUA e 
China injetou certo ânimo nos 
mercados. “A guerra comercial 
deu um alívio, com o corte 
das taxas, trouxe ânimo aos 
mercados”. Para Alírio, o resul-
tado do leilão apresentou uma 
correção de rumo, já que não 
houve participação estrangeira 
como o esperado. “Pode-se 
dizer que houve uma correção 
de rumo”, afi rma. (Fonte: Gue-
ratto Press). 

Morreu em Milão Maria Perego, criadora do ‘Topo Gigio’
contou Rossi.

O procurador trabalhava 
com Perego havia 25 anos 
e a enxergava “como uma 
mãe”. “Estou triste por não 
ter conseguido me despedir”, 
acrescentou. Perego construiu 
uma sólida trajetória como 
roteirista de TV na Itália, mas 
sua carreira explodiria apenas 
em 1959, quando, ao lado do 
marido, Federico Caldura, 
criou o “Topo Gigio”, inocente 
ratinho bochechudo e de ore-
lhas grandes que conquistou 

crianças no mundo inteiro.
Dublado no início pelo cantor 

Domenico Modugno e depois 
pelo ator Peppino Mazzullo, 
o personagem é presença 
constante na TV italiana desde 
então - seu atual intérprete é 
Leo Valli. Ícone da cultura pop 
italiana, o fantoche também 
fez sucesso em dezenas de 
países, incluindo o Brasil, onde 
estreou em 1969, no programa 
“Mister Show”, da TV Globo, 
contracenando com o humo-
rista Agildo Ribeiro (ANSA).

Com jeito inocente, o ‘Topo 

Gigio’ conquistou crianças do 

mundo inteiro. 
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