
           
            Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de  

                   Saúde do Estado do Espírito Santo 

 

Vitória(ES), 27 de setembro 2013. 
 
CIRCULAR SINDHES Nº 147/2013 
 
 

ORIENTAÇÃO JURÍDICA 

DISSÍDIO COLETIVO – GREVE 91/2013 SINDIENFERMEIROS 

 
 
Prezados Senhores: 
 
Informamos que o DISSÍDIO COLETIVO - GREVE, relativo ao SINDIENFERMEIROS, foi julgado no TRT e 

teve a publicação da certidão do acórdão no dia 16/09/2013. A cópia do acórdão encontra-se no site do 

Sindhes.  

 
Chamamos a atenção para os principais pontos desta decisão: 

 
1. O TRT julgou o Dissídio Coletivo movido pelos Enfermeiros, processo 0009100-29.2013.5.17.0000, 

determinando o imediato reajuste de 10% a partir de outubro de 2012 e 7% após outubro de 2013 bem 

como adicional de insalubridade incidente sobre o piso da categoria. 

 
2. O reajuste salarial e a nova base de cálculo de insalubridade, por força de sentença normativa, devem 

ser pagos no mês da publicação do acórdão, o que ocorreu em setembro de 2013, pena de não o 

fazendo a empresa ter que suportar multa de 100% sobre o valor a pagar. 

 
3. O reajuste de salário (10%) e adicional de insalubridade referente ao período de 10/2012 e 8/2013, 

parcelas vencidas, deve ser pago em 12 parcelas iguais, sendo sugerido que isto seja feito em rubricas 

separadas, assim como todos os demais eventos decorrentes desta sentença. 

 
4. O Sindhes já interpôs embargos de declaração, que importará um acórdão complementar, devendo 

cada empresa avaliar o risco em aguardar o ajuizamento de ação cautelar no TST, visando obter a 

suspensão das obrigações e assim, caso não concedido a suspensão, ter que pagar a multa das 

diferenças citadas no item 2. 

 
5. No que se refere as demais cláusulas concedidas pelo TRT recomendamos manter as condições de 

trabalho e remuneração vigentes. 

 
Cordialmente, 
 
 
Francisco José Centoducatte 
Presidente do SINDHES 
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