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ARTIGOS E REDAÇÕES
DESCONTO SINDICAL

CLT, Art. 582. Os empregadores são obrigados a descontar da
folha de pagamento de seus empregados relativa ao mês de
março de cada ano a contribuição sindical dos empregados
que autorizaram prévia e expressamente o seu recolhimento
aos respectivos sindicatos.

Por Élvis Marçal Lisboa da Silva

Estamos na época de aprovação das Convenções e
Acordo Coletivos, e certamente, esses documentos homologados, é o que mais causará dúvidas e controvérsias aos
profissionais do departamento pessoal, pois sempre trará
o assunto dos descontos sindicais, antes, imposta pelos
sindicatos de forma obrigatória, ou através da carta de
renúncia, porém, desde novembro de 2017, essas contribuições se tornaram facultativas e afinal, deve ser descontado ou não?
O início de um novo período sindical, uma nova
CCT ou ACT, se tornou o mais esperado, desde que a
reforma trabalhista trouxe como facultativa a contribuição
sindical a ser cobrada no mês de março. Mais que sabido,
o imposto sindical deixou de ser obrigatório pela lei
nº 13.467 de 2017, porém, vários sindicatos já emitiram
suas intimações ao recolhimento do imposto às empresas
à época. Todavia, as contribuições sindicais se tornaram
facultativas perante a lei, pois, trazido pela reforma, a não
obrigatoriedade do desconto sindical que antes era determinado em lei que ocorresse. Quando tratamos de contribuições sindicais, não consideramos somente a contribuição de março, mas sim todas as contribuições, tais como
as confederativas, assistenciais e associativas, também as
novas nomeadas de contribuição negocial. Ademais, além
deste desconto, perante a lei, só pode ser efetuado qualquer desconto com a autorização expressa do empregado.
Essa condição já era prevista na lei antes da reforma, porém o artigo 582 trazia a obrigatoriedade do desconto,
mesmo sem autorização do trabalhador. Após a reforma,
o artigo 582 da CLT deixou de forma clara e objetiva que
o desconto só pode ocorrer com a devida autorização.

Não somente o artigo supramencionado faz referência à autorização expressa para que seja efetuado o desconto, mas também o artigo 572 traz, claramente, que o
desconto só poderá ser efetuado por autorização do empregado e, caso não haja o desconto, não há no que se
falar em pagamento ao sindicato, afinal, a contribuição é
do empregado e não da empresa.
Desta forma, se o empregado optar em realizar a
devida contribuição e de forma expressa autorizar que a
empresa realize a retenção do valor no salário e repasse
ao sindicato, a empresa pagará ao sindicato, sendo em
nome do empregado. Porém, se o trabalhador não autorizar o desconto, não haverá a retenção em seu salário, assim o sindicato não receberá os valores pois, a decisão de
não contribuir foi do trabalhador, pois é do empregado a
obrigação e decisão de contribuir, não da empresa e esta
não poderá ser onerada pelo pagamento de uma contribuição que não é de sua obrigação.
CLT, Art. 579. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos que participarem
de uma determinada categoria econômica ou profissional (...).

De outro lado, temos o artigo 611-A, que traz uma
das alterações mais polêmicas da reforma, até hoje, os
pontos em que o negociado irá sobrepor a lei. Desta forma, as convenções e acordos coletivos, negociados entre
sindicatos patronais e dos trabalhadores prevalecerão sobre
a
lei,
assim,
ignorando
o
artigo 5º inciso II da Constituição Federal, será possível negociar a garantir condições menos favoráveis as que já
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estão previstas na legislação trabalhista. Com base neste
artigo os sindicatos continuam a realizar as intimações
para que seja feito o recolhimento dos funcionários referente às contribuições, pois, se constante a obrigatoriedade da contribuição sindical em convenção, esta irá sobrepor a lei.
CLT, Art. 611-A. A convenção coletiva e o acordo coletivo de
trabalho, observados os incisos III e VI do caput do
art. 8º da Constituição, têm prevalência sobre a lei quando,
entre outros, dispuserem sobre: (...)

Porém, não podemos esquecer de comentar e destacar que o artigo 611-B, pouco comentado e muito explicativo em relação à prevalência do negociado sobre o
legislado, traz os itens que não poderão ser negociados e
não terão preferência em relação à lei, de tal modo a reduzir ou suprimir os direitos ali constantes. Assim, o item
XXVI do referido artigo, nos traz que o sindicato, através
das convenções, não poderá impor contribuições e cobranças obrigatórias, sendo condicionadas à autorização
do empregado. Portanto, mesmo previsto em convenção

coletiva, a previsão do artigo 611-A não é justificável
para efetuar o desconto sem a autorização do empregado,
pois o artigo 611-B traz que é ilícito a aplicação de descontos ou cobrança sem sua autorização.
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do
trabalhador, inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto salarial
estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de
trabalho;

Concluímos, então, que a lei claramente traz que a
contribuição sindical somente será descontada do funcionário com a autorização prévia e anuência do empregado
e, mesmo a convenção sobrepondo a lei, o artigo 611-B
veda o desconto compulsório sem autorização, a empresa
não poderá efetuar nenhum desconto referente à contribuições sindicais, confederativas, associativas e assistenciais sem o trabalhador autorizar o desconto e recolhimento.
Professor de Recursos Humanos e Empreendedor.
Porto Alegre, RS
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As carências do ensino escolar refletem na vida
A GESTÃO PELA FECILIDADE NA ESCOLA
profissional
do sujeito. O fracasso escolar acontece com
E NA EMPRESA
Por Charlene Soster Luz

Escola e empresa estão interligadas, pois o fracasso
do ensino reflete na atuação profissional. Se escola e empresa insistirem em ser ambientes que representam obrigação, o sucesso será inalcançável. Por outro lado, instituições que permitem o aprendizado e o estado de fluidez
de informação cativam naturalmente as pessoas. Nesses
ambientes, há liberdade e confiança para inovar e as pessoas têm valor.
O fracasso educacional: uma sociedade doente
FOLHA DO RH—EDIÇÃO 4. JULHO 2019

os mais desfavorecidos que por consequência aumentam
as taxas de desemprego. Segundo Perez (2015, p.37) no
sistema escolar existe insatisfação, fracasso e obsolescência e os indicadores mais preocupantes são: abandono
escolar, falta de compensação de desigualdades e irrelevância do conhecimento. Diante desses fatos, o autor lança a instigante questão:

Como e quando são trabalhadas na escola as competências
mentais necessárias para compreender e atuar na complexa
vida contemporânea: questionamento, pesquisa, comparação,
negociação, avaliação, solução de problemas, gestão, cooperação e criação? Perez (2015, p. 41)
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A resposta negativa para essa pergunta é preocupante, pois reitera a ineficiência da educação. E se a mesma questão fosse colocada nas empresas, será que a resposta seria diferente? Altos índices de rotatividade, insatisfação e trabalho sem sentido são fatos preocupantes.
Assim, é possível existir semelhança entre a vida na escola e na empresa. Ambas possuem papel social de desenvolver as pessoas. A integração de escola e empresa para
esse fim reflete em toda sociedade.
A cultura de aprendizagem deve existir em todas as
etapas da vida, com experiências significativas. Isso não
significa ser perfeito, mas aprender com os erros e para
isso deve existir a humildade de assumi-los para reconstruir projetos de vida e da empresa. Cury (2016, p.140)
diz que “Ninguém é digno do pódio se não utilizar os fracassos para alcançá-lo.” Ford tem a conhecida frase nesse
sentido: “O insucesso é apenas uma oportunidade para
começar novamente e dessa vez com mais inteligência.”
Essas duas sentenças na administração significam melhoria contínua de processos e porque não de pessoas que
executam os processos e fazem o negócio acontecer?

sequer o conheçamos e ele permanece debaixo do nível de
consciência.” Perez (2015, p. 55)

As expectativas estão profundamente relacionadas
com nossas crenças e modelos mentais e tendem a se realizar, porque assim desejamos. Perez (2015) e Senge
(2009) defendem que para aprender é preciso desconstruir
mecanismos de defesa conceituais e se permitir mergulhar
no território desconhecido.
Para Perez (2015, p. 72), a empatia exerce papel
fundamental para aprendizagem educativa. Os neurônios
espelhos do ser humano fazem a conexão com as pessoas
e sentimos o que está em nossa volta. Tendemos a compartilhar sentimentos, pensamentos e atitudes. Goleman
(1996) e Seligman (2002) acreditam que se focarmos em
pontos positivos e potencializarmos talentos, nossas possibilidades se abrem em nossa mente. Clarice Lispector
inicia o livro a Hora da Estrela, refletindo sobre o poder
da palavra SIM. A autora faz a analogia que o universo só
existe porque uma molécula disse sim a outra molécula.
Logicamente, aceitar, ou dizer sim, deve ser um ato planejado para ter maior possibilidade de assertividade. Goethe também traz o pensamento de que o universo conspira em nosso favor. Isso significa que a pessoa está tão
focada e apaixonada por um propósito que faz conexões
improváveis. Soluções impensáveis, obras magníficas
grandes ou pequenas surgem assim.

Para Cury (2016, p.144): “O maior desafio de uma
empresa não é ter produtos notáveis, mas colaboradores
com mente notável, capazes de manter a empresa sempre
jovem, ágil, sonhadora, inovadora”. Para isso, é preciso
reconhecer fracassos, estudar possíveis soluções, implantá
-las e revê-las constantemente. “Ser humilde significa ser
Entretanto, é preciso desenvolver essa paixão com
honesto consigo mesmo. É ser consciente de que você referências para os neurônios espelho seguirem. O círculo
sempre pode melhorar e tirar o máximo proveito de cada de convivência da criança e do adolescente são referênuma de suas experiências.” PESCE (2012, p. 37).
cias para sua vida, assim como na vida adulta lideranças
diversas irão influenciar. Perez (2015, p. 76) sugere que
Organizações que aprendem
os países devem selecionar as competências prioritárias
O termo organizações que aprendem foi propagado para desenvolver nas escolas em função das necessidades
por Peter Senge. Trata-se de fazer com que o colaborador e possibilidades do cenário social. Nesse sentido, Perez
aprenda primeiro e mais rápido que o colaborador do con- (2015, p. 77) sugere três competências básicas para a era
corrente. Isso significa ter a cultura do aprendizado na contemporânea:
empresa e inovar sempre, gerando competitividade e fideCapacidade de utilizar e comunicar de maneira dislidade do colaborador que é ouvido e valorizado. Um ambiente de aprendizagem e um bom clima organizacional ciplinada, crítica e criativa, o conhecimento e as ferrainfluenciam na qualidade das decisões tomadas. A paixão mentas simbólicas que a humanidade foi construindo até
por aprender precisa ser difundida nas escolas e nas em- os nossos dias;
presas. Perez (2015, p. 63) informa que o foco de atenção
Capacidade para viver e conviver democraticamenhumana por suas paixões altera a biologia do cérebro, por te em grupos humanos cada vez mais heterogêneos, na
isso é uma sensação muito boa fazer o que se gosta. Gole- sociedade global; e
man (1996) informa que as emoções e a razão são indisCapacidade de viver e atuar autonomamente e
sociáveis. Então, criar um ambiente positivo e potencialiconstruir o próprio projeto de vida.
zador de talentos será de grande importância para o aluno
Perez (2015, p. 89) defende a escola como um si(a)/colaborador(a).
mulado
da vida real, abrangendo o projeto de vida da pes“O que move cada pessoa em direções específicas são os desejos, medos, crenças e valores, muitas vezes implícitos. Abraça- soal, profissional e social com pelo menos desenvolvimos ou rejeitamos ideias, situações ou emoções de acordo com mento das três habilidades citadas. O estado de fluidez,
as emoções que nos despertam. Em síntese, a razão humana onde se perde a noção de tempo e espaço, deve existir nas
exige as emoções, e estas não podem ser consideradas arbitráescolas e na empresa, como se fosse jogos inteligentes de
rias, mas, sim, como algo que responde a uma lógica, a uma
razão ou a um discernimento cognitivo, embora geralmente vídeo game em busca de objetivos, passando por obstácuFOLHA DO RH—EDIÇÃO 4. JULHO 2019
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los e aventuras. O professor deve sempre tentar fazer o
aluno brilhar em suas potencialidades. Perez (2015, p.
95) cita Gatto afirma que autoconhecimento e autodeterminação são a base sólida para o aprendizado duradouro
pautado com liberdade e responsabilidade. Esse mesmo
aprendizado pode ser trabalho nas empresas.

negócio e em planos pedagógicos. Edgar Morin (2015)
defende que as partes compõem o todo e se falta uma
parte, algo fica incompleto. A sensação de exclusão
acontece quando algo ou alguém não se sente parte. Para
Freire (1996), a aprendizagem está atrelada à vida real e
a educação possui poder transformador na sociedade.

Apoiar o projeto de vida dos colaboradores e dar
significado às suas tarefas são maneiras de contribuir
para suas vidas e receber bons resultados em troca. Plano
de carreira, engajamento em projetos socioambientais e
simplesmente ter programas de cuidado com o colaborador são alguns exemplos que podem ser implantados em
empresas de qualquer porte e em qualquer lugar, pois são
problemas comuns em toda sociedade.

As vivências e o senso de utilidade têm valor inestimável para as pessoas. Érico Veríssimo tem a famosa
frase: ”Felicidade é a certeza de não viver inutilmente”.
O quanto estamos tendo e proporcionando essa felicidade?

Empresa e escola não estão isoladas e todos que
têm contato com estas podem contribuir. Os stakholders
ou partes interessadas precisam ser inclusos em planos de

Professora de Gestão de Pessoas, Administração e
Logística. Cachoeirinha, RS

A REVISTA FOLHA DO RH AGORA ESTÁ NO FACEBOOK!
CURTA E COMPARTILHE A PÁGINA
@folhadorhoficial

fb.com/folhadorhoficial
A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS DE DIVER- LGBT+ que não se veem representados nas organizações,
impactando diretamente em sua produção, podendo tamSIDADE
Por Nemoel Quesler

bém, gerar penalidades jurídicas às empresas.

Orientar e incentivar os colaboradores a contribuNa segunda edição da Folha do RH, foi noticiada
ir com um ambiente inclusivo não é uma tarefa fácil, rea demissão de um funcionário da Votorantim Cimentos
quer determinação, força de vontade e engajamento da
após este, tecer um comentário preconceituoso sobre lideequipe diretiva da empresa, transformando a prática em
ranças LGBT+.
um efeito cascata, partindo do topo para a base.
Que a diversidade vem sendo abordada nas emUma política de diversidade efetiva pode tornar o
presas não é nenhuma novidade, contudo, conscientizar
ambiente de trabalho inclusivo, é necessário esclarecer
os colaboradores, nunca foi tão necessário como na atuaaos demais funcionários a importância do respeito às calidade, principalmente se considerarmos o inciso IV do
racterísticas únicas e pessoais de cada indivíduo, para que
art. 3° da Constituição Federal de 1988:
possam agir como multiplicadores, e mais ainda, como
“Promover o bem de todos, sem preconceitos de ori- aliados de um grupo ainda preterido nas organizações.
gem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.”

Para que esta ação tenha êxito, a participação do
RH é fundamental, atuando como fiscalizador do cumpriIsso claro, sem mencionar a aprovação do STF, mento das políticas organizacionais, assim como ocorreu
que equipara condutas discriminatórias e LGBTfóbicas ao na Votorantim Cimentos.
crime de racismo (Lei 7.716/89).
Analista de Treinamento. São Bernardo do Campo, SP
Não basta a empresa ter diversidade como um
valor e este não ser praticado por seus colaboradores, esta
atitude poderá desmotivar ainda mais funcionários
FOLHA DO RH—EDIÇÃO 4. JULHO 2019

PÁG 5

Edição 04— JULHO 2019. DISTRIBUIÇÃO ONLINE GRATUITA
ANÚNCIO

A REVISTA FOLHA DO RH AGORA ESTÁ NO FACEBOOK!
CURTA E COMPARTILHE A PÁGINA
@folhadorhoficial
fb.com/folhadorhoficial

O CURSO ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL
MAIS COMPLETO DA INTERNET
E COM O MELHOR INVESTIMENTO. ATÉ 31/07 PROMOÇÃO
Compre no site www.uptreinamentos.com ou CLIQUE AQUI

FOLHA DO RH—EDIÇÃO 4. JULHO 2019

PÁG 6

Edição 04— JULHO 2019. DISTRIBUIÇÃO ONLINE GRATUITA

NOTÍCIAS E LAZER
NOVA ESTRUTURA DA EFD-REINF

11.457 de 2007.

Por força de lei, cabe à RFB, como instituição
constitucional vocacionada à administração tributária federal, gerir, arrecadar, fiscalizar e cobrar todos os tributos
da União. Sendo assim, impõe-se atribuir à RFB a governança das obrigações tributárias acessórias necessárias
para apurar as contribuições previdenciárias, as contribuições sociais devidas às entidades e fundos e as retenções
do imposto de renda na fonte.

A Receita Federal especificará e implantará a inclusão dessas informações na EFD-Reinf, bem como sua
integração com a DCTFWeb para constituição do crédito
tributário.

MODERNIZAÇÃO DO ESOCIAL: NOVOS
PASSOS

da obrigatoriedade - quando o campo ou grupo pertencer
a evento ainda não obrigatório, as alterações de leiaute
serão definitivas desde logo, uma vez que não impactarão
informações já prestadas. Da mesma forma, na versão 2.5
revisada, os eventos ainda não obrigatórios serão eliminados.
Manutenção do prazo de fechamento da folha no
dia 15 do mês subsequente ao de referência - as regras
previstas na Nota Orientativa nº 18/2019 persistirão até
que haja a substituição da GFIP como forma de recolhimento do FGTS.
Em paralelo, a equipe trabalha nas mudanças que
ocorrerão em janeiro de 2020. A proposta é apresentar o
novo sistema o mais breve possível e anunciar as novidades tão logo estejam consolidadas. Mas, como serão alterações substanciais, estão previstos e serão necessários
prazos maiores para implementação, homologação e testes pelos usuários. De toda forma, há uma grande preocupação em respeitar os investimentos feitos pelas empresas
e profissionais, seja em sistemas, seja em treinamentos e
capacitações. Assim, apesar de representar uma simplificação robusta comparado ao eSocial, o novo sistema
manterá uma estrutura já amadurecida e consolidada para
a prestação das informações.
O foco do trabalho é a substituição das obrigações
acessórias hoje em vigor. Assim, é necessário aglutinar a
prestação das informações demandadas pela legislação
atual, de maneira a equilibrar a equação: garantia da integridade e continuidade da informação versus simplificação e substituição.

Enquanto as informações necessárias para administração tributária conferir efetividade ao controle tributário não migrarem para a EFD-Reinf, a DCTFWeb será
alimentada, de forma transitória, pelas informações coleAs informações de interesse da Receita Federal tadas pelo eSocial
que tratam de matéria tributária, que hoje estão no eSociInformações sobre o novo leiaute serão divulgadas
al, migrarão para a EFD-Reinf, notadamente os eventos
em breve.
de elaboração da folha de pagamento, nos termos do art.
Notísicas RFB Portal Sped. Publicado em http://
32, I da Lei nº 8.212, de 1991 c/c o art. 47, §1º-A, inciso
sped.rfb.gov.br/pagina/show/4099
II da IN RFB nº 971, de 2009 e art. 2º, §3º da Lei nº

Acompanhe o andamento dos trabalhos de simplificação
e modernização do eSocial

Na semana de 8 a 12 de julho, tiveram seguimento
os trabalhos de modernização do eSocial. Acompanhe o
andamento:
A semana foi dedicada aos ajustes finais da versão
2.5 (rev) do leiaute do eSocial. A ideia é a revisão da versão atual do leiaute, que será implementado em curtíssimo prazo e trará a flexibilização de diversas regras e a
conversão de campos que antes eram obrigatórios em
facultativos. Na prática, serão antecipadas diversas simplificações do novo sistema, com a dispensa, desde logo,
de várias informações que deixarão de ser exigidas.

Essa versão não demandará ajustes por parte de
desenvolvedores e usuários, uma vez que a equipe técnica
preservou a estrutura atual. Mas já representará um enxugamento na prestação das informações pelas empresas
obrigadas ao eSocial, com as seguintes premissas:
Manutenção da numeração da versão do leiaute na
v.2.5 - não haverá necessidade de serem alterados os arquivos XML enviados.
Campos que serão eliminados no novo sistema passarão a ser facultativos na v.2.5 (rev) - na prática, os campos poderão deixar de ser informados, desde logo, até sua
eliminação formal no novo sistema. É o caso do campo
{nmRazao} e dos grupos {contato} e {softwareHouse}
constantes do evento Informações do Empregador (S1000). Da mesma forma, o campo {indPriEmpr} e grupos
Notícias do eSocial.. Publicado em http://
{documentos} e {filiacaoSindical} do evento de admis- portal.esocial.gov.br/noticias/modernizacao-do-esocial-novossão (S-2200), e vários outros campos dos demais eventos.
passos
Exclusões de campos/grupos de eventos ainda fora
FOLHA DO RH—EDIÇÃO 4. JULHO 2019
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DEFINDINO CALENDÁIO DE PAGAMENTO dos na Rais 2018 fora do prazo e entregues até 25 de setembro de 2019, o pagamento estará disponível a partir de
DO ABONO SALARIAL ANO-BASE 2019
4 de novembro de 2019, conforme calendário de paga-

Saque começa em 25 de julho; estimativa é de que sejam destimento aprovado, e, após este prazo, somente no calendánados R$ 19,3 bilhões a 23,6 milhões de trabalhadores

O calendário do abono salarial ano-base 2018 foi
definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat) nesta quarta-feira (10). A
medida foi aprovada ad referendum, por meio
da Resolução Nº 834, de 09 de julho de 2019.A estimativa é de que sejam destinados R$ 19,3 bilhões a 23,6
milhões de trabalhadores. O pagamento do abono salarial
exercício 2019/2020 terá início em 25 de julho de 2019.
Para os trabalhadores da iniciativa privada, vinculados ao Programa de Integração Social (PIS), é considerado o mês de nascimento. Já para os funcionários públicos, associados ao Programa de Formação do Patrimônio
do Servidor Público (Pasep), vale o dígito final do número de inscrição do Pasep.

rio seguinte.

Os trabalhadores que tiverem os dados dos últimos
cinco anos corrigidos e declarados pelos empregadores na
Rais também terão seu abono liberado conforme o calendário regular. Porém, as correções encaminhadas pelos
empregadores a partir de 12 de junho de 2020 terão os
correspondentes recursos liberados apenas no próximo
calendário.
A quantia que cada trabalhador tem para receber é
proporcional ao número de meses trabalhados formalmente em 2018. O valor do abono salarial será calculado
na proporção 1/12 do salário mínimo vigente na data do
pagamento.

Os trabalhadores que nasceram entre julho e dezembro recebem o PIS ainda este ano. Os nascidos entre
janeiro e junho terão o recurso disponível para saque em
2020. Os servidores públicos com o digito final de inscrição do Pasep de 0 e 4 também recebem este ano. Já as
inscrições com o final entre 5 e 9, no próximo ano. O fechamento do calendário de pagamento do exercício
2019/2020 será no dia 30 de julho de 2020.
O pagamento do abono salarial referente ao PIS
será feito pela Caixa Econômica Federal em suas agências localizadas em todo o país; e o abono referente ao
Pasep será pago nas agências do Banco do Brasil.
Quem recebe
Para ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep é
necessário ter trabalhado formalmente por pelo menos 30
dias em 2018, com remuneração média de até dois salários mínimos.
Além disso, o trabalhador tem de estar inscrito no
PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter tido seus dados
informados corretamente pelo empregador na Relação
Anual de Informações Sociais (Rais).
Para os trabalhadores que tiverem os dados declara-

Fonte: Secretaria do Trabalho. Disponível em http://
www.economia.gov.br/Economia/noticias/2019/07/definidocalendario-de-pagamento-do-abono-salarial-ano-base-2018

CINEMA: Rei Leão
Esse filme será para a criança dentro de nós chorar novamente (e dar boas risadas também).
SINOPSE: Simba (Donald Glover) é um jovem leão cujo destino é se tornar o rei da selva. Entretanto, uma armadilha elaborada por seu tio Scar (Chiwetel Ejiofor) faz com que Mufasa (James Earl Jones), o atual rei, morra ao tentar salvar o filhote. Consumido pela culpa, Simba deixa o reino rumo a
um local distante, onde encontra amigos que o ensinam a mais uma vez ter prazer pela vida.
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