
Arquivo Assinado Digitalmente

ACÓRDÃO - TRT 17ª Região - 0008100-28.2012.5.17.0000

DISSÍDIO COLETIVO

Suscitante: Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais, Clínicas
Médicas, Odontológicas, Laboratórios de Análises
Clínicas, Patológicas, Bancos de Sangue, Filantrópicos
e Privados no Estado do Espírito Santo -
SINTRASADES

Suscitado: Sindicato dos Estabelecimentos de Serviços de Saúde
do Estado do Espírito Santo - SINDHES-ES

Origem: TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 17ª REGIÃO -
ES

Relator: DESEMBARGADOR LINO FARIA PETELINKAR

Revisora: DESEMBARGADORA WANDA LÚCIA COSTA LEITE
FRANÇA DECUZZI

     EMENTA
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE                  

DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E                      
                                                       REGULAR
DO PROCESSO. AUSÊNCIA                            
                                     DE MÚTUO ACORDO.
A                                                             
exigência de comum acordo para a                   
                                                       propositura
de dissídio coletivo de                                      
                                      natureza econômica
viola o princípio da                                            
                       inafastabilidade da jurisdição (art.
5 º ,                                                                
XXV, da CF/88).



Arquivo Assinado Digitalmente

 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de DISSÍDIO COLETIVO,
sendo partes as acima citadas.

1. RELATÓRIO

Trata-se de Dissídio Coletivo de natureza econômica ajuizado, em
29/02/2012, pelo SINTRASADES – Sindicato dos Trabalhadores em Hospitais,
Clínicas Médicas e Odontológicas, Laboratórios de Análises Clínicas e Patológicas
e Banco de Sangue no Espírito Santo -, em face do SINDHES - Sindicato dos
Hospitais e Estabelecimentos dos Serviços de Saúde no Estado do Espírito
Santo/ES, pretendendo o estabelecimento de normas e condições para os
trabalhadores da categoria do suscitante, na base territorial do Estado do Espírito
Santo.

Em audiência determinada pela Exmª Desembargadora Presidente do TRT
da 17ª Região, realizada em 09/03/2012 (fls. 440/441), restaram infrutíferas as
tentativas de conciliação.

O suscitado ofertou contestação, com documentos (fls. 460/523), argüindo as
seguintes preliminares: a) ausência de pressuposto para desenvolvimento válido e
regular do processo, por ausência de mútuo acordo; b) inobservância de quorum
para deliberar; c) vício de validade das assembléias e pretensão de jornada vetada
pela Assembléia; d) ausência de fundamentação; e) irregularidade de
representação; f) perda da data-base; g) violação à teoria do conglobamento; h) não
esgotamento das negociações; No mérito, refuta as cláusulas do dissídio, uma a
uma.

Parecer do Ministério Público do Trabalho, às fls. 526/554, oficiando pelo
acolhimento das preliminares de ausência de mútuo consentimento, não
esgotamento das vias recursais, ausência de fundamentação das cláusulas do
dissídio coletivo e perda da data-base da categoria, com a conseqüente extinção do
processo sem resolução de mérito; quanto ao mérito, pugna pelo parcial provimento
do presente dissídio.

É o relatório.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1 PRELIMINARES

2.1.1NÃO ESGOTAMENTO DA NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES-
PRELIMINAR ARGUIDA PELO SUSCITADO E PELO MISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO
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O suscitado pretende a extinção do processo sem resolução de mérito, por
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo,
argumentando que não foi esgotada a negociação entre as partes, pois o sindicato
dos trabalhadores se recusou a participar de mediação perante o Ministério Público
do Trabalho, mesmo tendo sido convocado para tanto.

Pois bem.

De fato, a tentativa de negociação coletiva e sua respectiva recusa são
pressupostos processuais indispensáveis à propositura da presente demanda,
conforme exposto no art. 114, § 1º e § 2º, da CF/88, a saber:

§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros.
§ 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é
facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica,
podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais
de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.

No caso dos autos, embora o suscitante tenha se recusado a participar da
reunião com o Ministério Público do Trabalho, deve ser destacado que as partes se
reuniram em mesa de mediação no Ministério do Trabalho e Emprego, suprindo,
assim, a exigência.

Não é demais registrar que o impasse existente entre as categorias poderia
ser superado pela intermediação do Ministério Público do Trabalho, porém não se
pode negar que o Sindicato suscitante não estava obrigado à voltar às negociações
já frustradas.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar.

2.1.2 AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE MÚTUO ACORDO. ART.
114, § 2º DA CLT. 

O suscitado levanta a presente preliminar, alegando que a EC/45 criou a
condição do mútuo acordo como pressuposto do ajuizamento do dissídio coletivo de
natureza econômica, conforme nova redação atribuída ao art. 114 § 2º, da CLT.

Sustenta que a presente lide foi instaurada sem seu consentimento, o que
implica necessariamente na extinção do processo sem resolução de mérito.

Pois bem.
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Entendo que a exigência de comum acordo para a propositura de dissídio
coletivo de natureza econômica viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição
(art. 5º, XXV, da CF/88). A esse respeito, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial:

EMENTA DA AUSÊNCIA DO MÚTUO CONSENTIMENTO . O art. 114, §2º, da Carta Magna
deve ser interpretado sistematicamente, encarando-se o "comum acordo" como uma
faculdade das partes e não como uma exigência sine qua non para o ajuizamento do
dissídio, sob pena de se impedir o acesso a justiça quando um dos sindicatos se recusar a
negociar e a concordar com a provocação do Poder Judiciário, beneficiando o ente sindical
que agiu de forma temerária em detrimento do sindicato interessado na defesa da categoria e
na pacificação social.

( DC - 0042500-39.2010.5.17.0000, Relator: Desembargadora Carmen Vilma Garisto, Revisor:
Desembargador Cláudio Armando Couce de Menezes, Data de Julgamento: 08/06/2011,
Pleno, Data de Publicação: 04/08/2011 )

No mesmo sentido o entendimento do egrégio Tribunal Regional do Trabalho
da 15ª Região, igualmente afastando a necessidade de comum acordo para
ajuizamento do Dissídio Coletivo, nos seguintes termos:

Trago à colação a jurisprudência citada pelo Desembargador Gerson Fernando da Sylveira
Novaes nos autos do processo n. 00136.2008.000.17.00-2, que põe pá de cal sobre a
questão de Direito. Por outro lado, a interpretação da norma constitucional deve ter como
diretriz os princípios da máxima efetividade e da força normativa da Constituição
(CANOTILHO). Admitir a impossibilidade do ajuizamento do dissídio coletivo em razão de
mero capricho de uma das partes implica, sem dúvida, negar vigência ao disposto no art. 8º,
III, da CF, que assegura ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos da
categoria, prerrogativa essa que não pode simplesmente ficar submetida ao puro arbítrio da
parte contrária, como autêntica condição potestativa, sob pena de restar frustrada sua
eficácia. Não bastasse isso, por se tratar de mero parágrafo, o disposto no aludido § 2.º não
pode restringir a aplicação da norma contida no caput e incisos do art. 114, da Carta Magna,
os quais estabelecem a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de qualquer
pretensão decorrente de um conflito de interesses de natureza econômica e social. Aliás o
próprio § 2º em comento reforça tal conclusão, quando assinala caber a esta Justiça
Especializada decidir o conflito. Não se trata, pois, de mera arbitragem. Assim, a análise
interpretativa do mencionado dispositivo constitucional revela que a expressão "comum
acordo" constitui mera faculdade das partes, não um pressuposto processual, sendo que a
sua ausência não impede o ajuizamento de dissídio coletivo visando a composição de
conflito de interesses entre as categorias profissional e econômica interessadas. Preliminar
rejeitada. (TRT 15.ª R. -DC 2018-2005-000-15-00-7 - (153/06) - SDC - Rel. Juiz Fernando da
Silva Borges – DOESP 01.11.2006 - p. 60).

Portanto, não há necessidade – mas faculdade – do comum
ajuizamento do dissídio coletivo.

Rejeito a preliminar.

2.1.3 AUSÊNCIA DE QUORUM
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O suscitado sustenta que o SINTRASADES possui base territorial em todo o
Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual deveria ter realizado assembléias nos
Municípios mais importantes do estado, o que deixou de fazer, tendo em vista que
apenas dois Municípios do interior foram contemplados (Colatina e Linhares), em
desprestígio a outros importantes centros, tais como São Mateus, Domingos Martins
e Nova Venécia.

Ao estudo.

O entendimento mais recente do E. Tribunal Superior do Trabalho é pela
desnecessidade de realização de assembléias em diversos Municípios, mesmo nos
casos em que o sindicato possui base territorial em todo o Estado Federado.

Seguindo esta tendência, a própria Corte cancelou a Orientação
Jurisprudencial 14, da SDC, a qual trazia tal exigência para a instauração do
Dissídio Coletivo.

A esse respeito, faz-se mister trazer à baila o presente julgado da Seção
Especializada em Dissídios Coletivos do E. TST, a saber:

RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. AUSÊNCIA DE
REPRESENTATIVIDADE. FALTA DE QUORUM. Após o cancelamento das Orientações
Jurisprudenciais 13 e 21 da SDC/TST, não colhem mais as alegações de não-indicação de
número de associados do sindicato ou insuficiência de quorum na assembléia geral do
suscitante, com fundamento no art. 612 da CLT, porquanto esse dispositivo diz respeito à
autorização para celebração de acordo ou convenção coletiva de trabalho, possibilidade que
se revela superada pela inviabilização das negociações coletivas. Reputa-se, pois,
preenchido o quorum se observada a exigência constante do art. 859 da CLT, específico para
ajuizamento do dissídio coletivo. No tocante à realização de assembléias múltiplas,
registre-se o cancelamento da Orientação Jurisprudencial 14 da SDC/TST, considerando-se
suficiente a assembléia realizada em que tenha havido o preenchimento do quorum do art.
859 da CLT. Recurso ordinário a que se dá provimento para, afastada a falta de
representatividade, determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 2ª
Região para que prossiga no julgamento do presente dissídio coletivo. Processo: RO -
2021700-41.2008.5.02.0000 Data de Julgamento: 14/03/2011, Relator Ministro: Márcio Eurico
Vitral Amaro, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DEJT
25/03/2011.

Rejeita-se a preliminar.

2.1.4 NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADOS DOS
TRABALHADORES PRESENTES NA ASSEMBLÉIA

Em sua peça de resistência, o suscitado levanta preliminar de mérito,
argumentando que o sindicato dos trabalhadores não comprovou a condição de
associados de todos os trabalhadores que compareceram à assembléia sindical
que autorizou a instauração do Dissídio Coletivo.
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Vejamos.

Quanto ao tema, adoto integralmente os fundamentos do Ministério Público
do Trabalho, exarados em seu parecer de fls. 526/554, em que propõe a rejeição da
presente preliminar levantada pelo suscitado:

Como bem asseverou o Exmo. Ministro do Colendo Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Ives
Gandra Martins Filho, como a entidade de classe representa toda a categoria, basta que haja
membros da categoria presentes à assembleia, para que a autorização possa ser dada ao
sindicato” (Processo Coletivo do Trabalho, 4ª ed., São Paulo: Ltr, 2009, pg. 89).
Ao enfrentar a questão, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho tem se posicionado na
mesma linha defendida pelo Exmo. Ministro, senão vejamos:
DISSSIDIO COLETIVO. AJUIZAMENTO. QUORUM. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 859 DA
CLT. O ajuizamento do dissídio coletivo está subordinado à aprovação da assembléia geral
da categoria, da qual participem os associados interessados na solução do conflito. Sendo
que, em segunda convocação, a deliberação deve ser a manifestação da vontade de 2/3
(dois terços) dos presentes, conforme disposição legal. Na hipótese, se houve a segunda
convocação para a realização da assembléia geral e, ainda, constado que a deliberação pelo
ajuizamento da instância ocorreu por unanimidade, pode-se concluir que restou alcançado o
quorum. Recurso ordinário provido. ( RODC - 2020800-58.2008.5.02.0000 , Relator Ministro:
Mauricio Godinho Delgado, Data de Julgamento: 14/06/2010, Seção Especializada em
Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 28/06/2010)
Pautando-nos no posicionamento adotado pelo C. TST e aplicando-o ao processo em
epígrafe é de se observar que das atas de assembleia juntadas aos autos (fls. 107/118)
sobressai a aprovação para o ajuizamento do dissídio, bem como da pauta reivindicatória.

Entendo que a exigência de comprovação da condição de sindicalizados de
todos os participantes da assembléia constitui óbice quase instransponível para a
instauração do Dissídio, considerando que muitos sindicatos de trabalhadores
possuem milhares de sindicalizados, e nem sempre detém uma estrutura que
permita o rigoroso controle proposto pelo suscitado.

Com efeito, o que importa é a adesão da categoria à proposta de instauração
do dissídio, o que se faz presente nos autos.

Nesse sentido, colho julgado recentíssimo do E. Tribunal Superior do
Trabalho, que julgando Dissídio Coletivo de Greve, entendeu por se despir das
formalidades da Lei de Greve para considerar a ampla adesão dos trabalhadores
ao movimento paredista como suficiente para suprir até mesmo a ausência de
realização de Assembléia, conforme informado no Informativo nº 1 da Jurisprudência
da Corte Trabalhista:

DC. Exigência de aprovação da greve por assembleia (art. 4º da Lei n.º 7.783/89).
Inobservância. Abusividade do movimento paredista. Não configuração. Requisito suprido
pela ampla adesão e participação dos trabalhadores.
A despeito da inexistência de prova da ocorrência de assembleia-geral regular, se os
elementos dos autos permitirem a convicção de ter havido aprovação da greve pelos
empregados envolvidos, considera-se suprida a formalidade prevista no art. 4º da Lei n.º
7.783/89, razão pela qual a inobservância do referido requisito não caracteriza a abusividade
do movimento paredista. Com esse entendimento, a SDC, por unanimidade, conheceu do



Arquivo Assinado Digitalmente

recurso ordinário e, no mérito, por voto prevalente da Presidência, negou-lhe provimento.
Vencidos os Ministros Walmir Oliveira da Costa, Fernando Eizo Ono e Márcio Eurico Vitral
Amaral, que davam provimento ao apelo para declarar a abusividade da greve.
(TST-RODC-2017400-02.2009.5.02.0000, SDC, rel. Min. Mauricio Godinho Delgado,
12.3.2012).

Desnecessária, portanto, a comprovação da condição de associados
dos trabalhadores que compareceram à assembléia.

Rejeita-se.

2.1.5 PRETENSÃO DE INSTITUIÇÃO DE JORNADA SUPERIOR À
OITAVA DIÁRIA. DESCOMPASSO COM A VONTADE DA
ASSEMBLÉIA.

O suscitado arguiu a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e
regular do processo quanto à pretensão de jornada de trabalho superior a oito horas
diárias, argumentando que esta não foi a vontade manifestada pelos trabalhadores
em sede de assembléia.

Pois bem.

A discussão ora travada pelo suscitado não prospera em matéria de
preliminar, pois se encontra afeta ao mérito da demanda, não se tratando da
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo.

Assim, as alegações expendidas pelo suscitado serão oportunamente
apreciadas no mérito da presente ação e não em sede de preliminar.

Rejeita-se.

2.1.6 AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS PEDIDOS

O suscitado pleiteia a extinção do processo sem resolução de mérito, por
entender que a grande maioria das cláusulas propostas carece de fundamentação, o
que é exigido pela Orientação Jurisprudencial 32, da Seção de Dissídios Coletivos
do E. TST.

Pois bem.

Conquanto o Ministério Público do Trabalho opine pelo acolhimento da
presente preliminar, ouso divergir.

Entendo que o Dissídio Coletivo constitui demanda de natureza especial,
provocando o exercício da competência normativa anômala do Poder Judiciário, de
modo que não se exige do suscitante a causa de pedir das cláusulas que propõe.
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Desse modo, a meu ver, a exigência de fundamentação de todas as cláusulas
representa óbice injustificável à pretensão do sindicato, em afronta ao disposto no
art. 5º, XXXV, da CF/88.

Rejeita-se a prefacial.

2.1.7 IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO

Argui o suscitante preliminar de irregularidade de representação, decorrente
de suposta ausência do cumprimento do disposto no art. 654, § 1º, da CCB, em
relação à procuração de fl. 103.

Vejamos.

Compulsando o documento de fl. 103, verifico que foram atendidas todas as
exigências do dispositivo legal mencionado, como a assinatura do representante do
sindicato outorgante, local em que foi passado e qualificação das partes, dentre
outros requisitos.

Rejeita-se.

2.2 ADMISSIBILIDADE

Admite-se o presente Dissídio Coletivo de Natureza Econômica, pois
presentes os pressupostos legais.

2.3 PERDA DA DATA BASE

O suscitado pretende a perda da data-base da categoria profissional,
hodiernamente fixada em 1º de fevereiro, alegando que não foi observado o prazo
previsto no art. 616, § 3º, da CLT, tendo o protesto judicial e o Dissídio sido
instaurados à revelia dos prazos legais.

Nesse passo, a prosperar o entendimento do suscitado, teria o presente
Dissídio vigência a partir da publicação do julgamento por este E. Regional.

Vejamos.

O parecer lançado pelo Ministério Público do Trabalho examinou com
acuidade a questão ora posta em análise, dando razão ao suscitante, porém por
fundamento distinto.

Com efeito, o art. 219 do Regimento Interno do E. TST não foi cumprido pelo
suscitante, considerando que o mesmo ajuizou o presente Dissídio Coletivo 30 dias
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após a ciência da decisão que deferiu o protesto judicial, conforme comprovado
fartamente nos autos. Vejamos o parecer ministerial:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a justiça da decisão que deferiu o protesto judicial já está
sendo discutida nos autos CPJ n. 00079.2012.000.17.00-8, mostrando-se incabível sua
rediscussão nestes autos.
Por outro lado, há de se ressaltar que, uma vez deferido o protesto judicial pelo juízo, o
interessado terá 30 dias, a contar da ciência da decisão, para ajuizar o dissídio coletivo, sob
pena de perda de eficácia do protesto, conforme vaticina o §2º do artigo 219 do Regimento
Interno do TST.
No caso em tela, o suscitante foi cientificado do despacho que deferiu o protesto judicial no
dia 26/01/2012 (quinta-feira), de acordo com a fl. 356. Nesse passo, o prazo de 30 dias para
ajuizamento do dissídio, a fim de preservar a data-base da categoria, encerrou-se em
27/02/2012 (segunda-feira).
Considerando que o suscitante somente ajuizou o dissídio coletivo em 29/02/2012, forçoso
reconhecer a perda de eficácia do protesto judicial, vigorando a sentença normativa, caso
não extinto o processo sem resolução do mérito, a partir da data da sua publicação, nos
termos do artigo 867, a, da CLT.
Pelo acolhimento.

Adotando os fundamentos do Ministério Público, acolho a arguição do
Suscitado para declarar a perda da data base.

Ante o exposto, deve a sentença normativa vigorar a partir da
publicação da certidão, nos moldes do art. 867, a, da CLT.

2.4 TEORIA DO CONGLOBAMENTO

O suscitado sustenta que os pedidos do suscitante não devem ser admitidos,
pois, no seu entender, todas as cláusulas propostas são em favor do sindicato dos
trabalhadores ou dos próprios obreiros, o que viola a teoria do conglobamento e o
disposto no art. 766 da CLT.

Ao estudo.

O art. 766 da CLT se aplica apenas sobre salários. Ademais, o Dissídio
Coletivo é oriundo de negociação coletiva fracassada, sendo certo que tal
negociação tem como escopo a instituições de melhores condições para os
empregados, hipossuficientes da relação de trabalho, até mesmo em atenção ao
princípio da vedação ao retrocesso social, conforme se extrai da regra do artigo
611, § 1º, do citado Diploma:

§ 1º - É facultado aos Sindicatos representativos de categorias profissionais celebrar
Acordos Coletivos com uma ou mais empresas da correspondente categoria econômica, que
estipulem condições de trabalho, aplicáveis no âmbito da empresa ou das empresas
acordantes às respectivas relações de trabalho.
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Evidentemente que, salvo as hipóteses em que a Constituição Federal
permitiu a flexibilização – jornada de trabalho e salários – as condições ajustadas
através de negociação coletiva há de ser benéfica aos trabalhadores.  A legalidade
ou o cabimento das pretensões são matérias de mérito e serão adiante apreciadas.

Indefiro.

2.5 DOCUMENTOS. IMPUGNAÇÃO

O suscitado impugna a lista de presença de fls. 107/108, argumentando que
não há quaisquer provas de que os signatários pertencem à categoria do sindicato
suscitante.

Afirma que as atas de fls. 119/181 possuem idêntico conteúdo, embora
celebradas em distintas localidades.

Argumenta que os documentos de fls. 263/354 foram disponibilizados pelos
hospitais com o objetivo de comprovar o correto recolhimento das contribuições
previdenciárias, e não com o escopo de produzir prova a respeito do piso salarial
dos trabalhadores.

Vejamos.

A discussão acerca da lista de presenças já foi debatida anteriormente.

A repetição das atas não leva a conclusão de sua inveracidade, conforme
bem apontado pelo Ministério Público do Trabalho, considerando que a pauta
reinvindicatória deve ser a mesma nas diversas assembléias da categoria.

Por fim, não comprovou o suscitado qualquer ilicitude na obtenção dos
documentos pelo suscitante, ônus que lhe competia.

Indefiro.

PASSA-SE À ANÁLISE DAS CLÁUSULAS

2.6 CLÁUSULA 1 – ABRANGÊNCIA

CLAUSULA 1 - ABRANGÊNCIA - A
presente Convenção Coletiva de
Trabalho, abrange todos os
empregados da área da saúde,
filantrópicos e privados nos
Municípios integrantes da área da
Grande Vitória (Vitória, Vila Velha,
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Cariacica, Serra e Viana) e
Municípios de Afonso Cláudio, Águia
Branca, Água Doce do Norte, Alto
Rio Novo, Aracruz, Baixo Guandu,
Barra de São Francisco, Boa
Esperança, Colatina, Conceição da
Barra, Domingos Martins,
Ecoporanga, Fundão, Governador
Lindemberg, Guarapari, Ibiraçú,
Itaguaçu, itarana, Jaguaré, João
Neiva, Linhares, Marechal Fioriano,
Mantenópolis, Marilândia, Montanha,
Mucurici, Nova Venécia, Pancas,
Pedro Canário, Pinheiros, Ponto
Belo, Rio Bananal, Santa
Leopoldina, Santa Tereza, Santa
Maria de Jetibá, São Domingos do
Norte, São Gabriel da Palha, São
Mateus, São Roque do Canaã,
Sooretama, Vila Pavão e Vila
Valério, representados pelo
SINTRASADES - Sindicato dos
Trabalhadores em Hospitais,
Clinicas Médicas e Odontológicas,
Laboratórios de Analise Clinicas e
Patológicas, Banco de Sangue,
Filantrópicos e Privados no Estado
do Espírito Santo, sindicalizados ou
não;

A sentença normativa a ser proferia irá alcançar os profissionais que laboram
para o suscitado e aqueles abrangidos pelo suscitante, uma vez que este detém
representatividade sobre tais trabalhadores, considerando que a atividade
preponderante do SINDHES converge para àquela alcançada pelo SINTRASADES.

Defiro.

2.7 CLAÚSULA 2 – VIGÊNCIA E DATA-BASE

CLAUSULA 2 - VIGÊNCIA E
DATA-BASE - O período de vigência
desta Convenção Coletiva de
Trabalho é de 12 (doze) meses, com
início em 1º de fevereiro de 2012 e
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término em 31 de janeiro de 2013,
ficando estabelecido o dia 1º de
Fevereiro como data-base da
categoria.
Parágrafo Único: As partes
signatárias se comprometem a
retomar as negociações, com o
objetivo de firmar nova Convenção
de Trabalho, no prazo de sessenta
(60) dias antes do término da
vigência deste Acordo.

Conforme visto em tópico anterior, a sentença normativa vigorará a partir da
publicação da certidão.

Indefiro.

2.8 CLÁUSULA 3 – REAJUSTE SALARIAL

CLÁUSULA 3 - REAJUSTE
SALARIAL - A partir do dia 01 de
fevereiro de 2012, as empresas
concederão reajuste salarial de 15%
(quinze por cento), sobre os salários
vigentes em 31 de janeiro de 2012.

Na assentada de conciliação, a Presidência deste E. TRT formulou proposta
de conciliação consistente no reajuste salarial de 7,5% sobre o salário de janeiro de
2011, tendo tal proposição sido aceita pelo suscitante, com a ressalva de que
necessitaria submeter o acordo à apreciação de sua categoria profissional. (fl.
440/441-v).

Considerando que a categoria econômica ofereceu 1% de ganho real e que a
inflação medida pelo INPC entre janeiro de 2011 e julho de 2012 foi de 8,24%, o
reajuste devido à categoria profissional seria de 9,24%.

Entretanto, a douta maioria entendeu por bem arredondá-lo para 10%,
autorizando a compensação dos reajustes espontâneos concedidos no percentual
de 7,5 %.

Por outro lado, nesse caso acompanhando a Douta maioria, entende-se por
razoável o acréscimo salarial de 5% para os trabalhadores que terão sua jornada
alterada da escala 12 por 36 horas para oito horas diárias, a partir do momento da
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alteração, considerando os termos do acordo homologado nos autos da AA
0014900-09.2011.5.17.0000.

          Ante o exposto, defire-se parcialmente a cláusula, nos termos da
fundamentação supra.

2.9 CLÁUSULA 4 – PISOS ADMISSIONAIS

CLÁUSULA 4 - PISOS
ADMISSIONAIS - por já estarem
sendo praticados pelas empresas de
saúde, filantrópicos e privados, a
partir de fevereiro de 2012, os Pisos
salariais, após a aplicação do
reajuste acima, serão os seguintes:

a) Técnico de Laboratório, Técnico
de Farmácia Técnico em
Enfermagem, Técnico de
Reabilitação, Laboratorista,
Telefonista e Faturista - R$1.150,00 (
hum mil cento e cinqüenta reais)
mensais;
b) Bioquímicos
.....................................R$1.955,00
(hum mil novecentos e cinqüenta e
cinco reais) mensais.
c) Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar
de Laboratório, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Escritório,
Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de
Consultório Médico e Odontológico,
Auxiliar de Atendimento, Auxiliar de
Manutenção, Auxiliar de Lavanderia,
Assistente Administrativo, Assistente
Financeiro, Assistente de Farmácia,
Agentes Comunitários de Saúde,
Atendentes em geral inclusive de
Enfermagem, Porteiros e Cozinheira
- R$1.050,00 (hum mil e cinqüenta
reais) mensais;
d) Digitador e Recepcionistas em
geral inclusive de consultórios e



Arquivo Assinado Digitalmente

clínicas médicas e odontológicas,
Secretárias de Clínicas e
Consultórios, Técnico de Saúde
Bucal e Auxiliar de Saúde Bucal -
R$1.100,00 (hum mil e cem reais)
mensais;
e )
Almoxarife.........................R$1.250,00
(hum mil duzentos e cinqüenta reais)
mensais;
f) Técnicos em Segurança do
Trabalho e Eletricistas
…..R$1.950,00 (hum mil novecentos
e cinqüenta reais) mensais.
g )
Fisioterapeutas:......................................
...R$2.555,00
(dois mil quinhentos e cinqüenta e
cinco reais) mensais
h) Técnico de
Radiologia:.....................R$1.253,00
(hum mil duzentos e cinqüenta e três
reais) obedecida a jornada prevista
em lei específica;
i) Auxiliar de Serviços Gerais,
Copeira, Camareira, Ascensoristas,
Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de
Manutenção................R$ 800,00
(oitocentos reais) mensais;
j) Fonoaudiólogo.........R$1.285,00
(hum mil duzentos e oitenta e cinco
reais) mensais;
k) Nutricionista e Assistente social -
R$2.200,00 (dois mil e duzentos
reais mensais);
I) Motoristas e Condutores de
Ambulâncias de Hospitais e Clínicas
em geral e de UTIs móveis - R$
1.150,00 (hum mil cento e cinqüenta
reais) mensais;
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Parágrafo Único: - Fica estabelecido
para o AUXILIAR DE
LABORATÓRIO, o fato dele não
possuir diploma de
profissionalização de auxiliar de
laboratório não afasta a observância
das normas da Lei n. 3.999, de
15.12.1961, uma vez comprovada a
prestação de serviços na atividade.

Analisando a Convenção Coletiva pretérita, verifico que a mesma não fixou
um piso salarial para todas as categorias ora mencionadas na presente cláusula.
Quanto às categorias não especificadas na CCT anterior, resta óbvia à
impossibilidade de fixação de um piso salarial por meio de sentença normativa, o
que afrontaria os mais comezinhos princípios jurídicos, importando em indevida
interferência do Estado nas relações coletivas de trabalho.

 Considerando os argumentos supra expendidos, fixo o piso salarial apenas
das categorias já normatizadas coletivamente, concedendo o reajuste de 10%
deferido nesta presente sentença normativa, a saber:

a) Técnico de laboratório, técnico de enfermagem, técnico de
reabilitação e faturista: R$ 816,02;

b) Auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório e auxiliar
administrativo: R$ 796,04;

c) Atendente de enfermagem, digitador e recepcionista: 699,06;

2.10 CLÁUSULA QUINTA – DESCONTOS AUTORIZADOS

CLAÚSULA 5 - DESCONTOS
AUTORIZADOS - As empresas
poderão efetuar descontos no salário
do empregado, nas seguintes
situações:
a) Adiantamentos;
b) Participação em Planos de
assistência odontológica ou médico-
hospitalar;
c) Convênios firmados com o
sindicato profissional
(SINTRASADES), supermercados,
farmácias, administradoras de
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cartões de crédito, associações,
cooperativas e comércio em geral;
d) Seguro de vida ou previdência
privada;
e) Empréstimos bancários;
f) Alimentação subsidiada;
g) Mensalidade sindical;

h) Outras despesas, desde que
devidamente autorizadas pelo
empregado.
Parágrafo primeiro: Para aderir a
quaisquer dos convênios,
empregado deverá obrigatoriamente
autorizar por escrito a sua adesão
podendo incluir, se for permitido, o
nome dos seus dependentes
beneficiados.
Parágrafo segundo: O desconto
poderá ser efetuado de uma só vez
ou em parcelas mensais e
sucessivas, a critério do empregador.
Parágrafo terceiro: O Empregador
fica autorizado a descontar no Termo
da rescisão contratual, a totalidade
de 30% (trinta por cento) do valor
total da rescisão contratual (valor
bruto) das despesas pendentes de
responsabilidade do empregado, que
será limitado na forma do parágrafo
quinto do artigo 477 da CLT.

Parágrafo quarto: Os Convênios
firmados, inclusive os renováveis ou
prorrogáveis em vigor, firmados pelo
empregador com instituições
financeiras para concessão de
empréstimos ao empregado, deverão
ter anuência do Sindicato
Profissional (Sintrasades) na forma
da Lei numero 10820/03 e Decreto
de numero 4840.
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O tema já consta da Convenção Coletiva anterior, sendo alterado pela
proposta do suscitante, sem a concordância do suscitado. Logo, devem permanecer
os termos da cláusula registrada na CCT 2010/2012 (cláusula 5, fls. 188/189).

Defire-se parcialmente, para manter os termos da cláusula 5 (fls.
188/189) da CCT 2010/2012, nos seguintes termos:

“Descontos autorizados – As empresas poderão efetuar descontos
nos salários dos empregados, nas seguintes situações:

a) Adiantamentos;
b) Participação em planos de assistência odontológica ou

médico-hospitalar;
c) Convênios firmados com o sindicato profissional (SINTRASADES),

supermercados, farmácias, administradoras de cartões de crédito,
associações, cooperativas e comércio em geral;

d) Seguro de vida ou previdência privada;
e) Empréstimos bancários;
f) Alimentação subsidiada;
g) Mensalidade Sindical;
h) Outras despesas, desde que devidamente autorizadas pelo

empregado.

Parágrafo primeiro: para aderir a quaisquer dos convênios, o
empregado deverá obrigatoriamente autorizar por escrito a sua
adesão, podendo incluir, se for permitido, o nome dos seus
dependentes beneficiados.

Parágrafo segundo: O desconto poderá ser efetuado de uma só vez ou
em parcelas mensais e sucessivas, a critério do empregador.

Parágrafo terceiro: O empregador fica autorizado a descontar no termo
da rescisão contratual, a totalidade de 30% do valor total da rescisão
contratual (valor bruto) das despesas pendentes de responsabilidade
do empregado, que será limitado na forma do parágrafo quinto do
artigo 477 da CLT.

Parágrafo quarto: Os convênios firmados, inclusive os renováveis ou
prorrogáveis em vigor, firmados pelo empregador com instituições
financeiras para concessão de empréstimos ao empregado, deverão
ter anuência do Sindicato Profissional (Sintrasades), na forma da Lei
10820/03 e Decreto de número 4840.
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2.11 CLÁUSULA SEXTA – ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA 6 - ADICIONAL
NOTURNO - O trabalho executado
no período entre as 22 (vinte e duas)
horas de um dia, as cinco (5) horas
do dia seguinte, assim entendido o
trabalho noturno, será remunerado
com o adicional de trinta por cento
(30%) sobre o valor da hora diurna.
Parágrafo primeiro: Os empregados
que trabalharem em jornada com 1
horário diurno e noturno, receberão
este adicional, calculado sobre a
quantidade de horas noturnas
trabalhadas.
Parágrafo segundo: Fica
estabelecido que o adicional noturno,
pago com habitualidade, integra o
salário do empregado para todos os
efeitos, e que cumprida
integralmente a jornada no período
noturno e prorrogada esta, devido é
também o adicional quanto às horas
prorrogadas.

Pretende a suscitada um incremento do adicional noturno, o qual seria pago
na proporção de 30% sobre o valor da hora diurna.

O suscitado se opõe ao pedido.

Indefire-se, pois entendo que tal matéria contém regramento legal (art.
73 da CLT), salientando-se que a Convenção Coletiva anterior não conferiu o
acréscimo ora pretendido pelo suscitante.

2.12 CLÁUSULA 7 – ADICIONAL DE HORAS EXTRAS

CLÁUSULA 7 - ADICIONAL HORA
EXTRA - O trabalho prestado além
da jornada de trabalho contratada,
será remunerado com o adicional de
cem por cento (100%), nas duas
primeiras horas e cento e cinqüenta
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(150% ) nas subseqüentes, sobre o
valor da hora normal;

Indefire-se, pois a referida matéria recebe tratamento legal, sendo certo,
ainda, que tal rubrica deve ser definida em sede de normatização autônoma.

Parágrafo Primeiro - REPOUSO
REMUNERADO. HORAS EXTRAS
CÁLCULO - computam-se no cálculo
do repouso remunerado as horas
extras habitualmente prestadas.

Indefire-se, pois a referida matéria recebe tratamento legal.

Parágrafo Segundo - Serviço
Suplementar - A remuneração do
serviço suplementar, habitualmente
prestado, integra o cálculo da
gratificação natalina prevista na Lei
n. 4.090, de 13.7.1962.

Indefire-se, pois o tema é objeto da Súmula 45, do E. TST, sendo
desnecessária a regulamentação em sede de Dissídio Coletivo.

Parágrafo Terceiro - Hora
suplementar. Cálculo - A remuneração
do serviço suplementar é composta do
valor da hora normal, integrado por
parcelas de natureza salarial e
acrescido do adicional previsto em lei,
contrato, acordo, convenção coletiva
ou sentença normativa.

Indefire-se, pelos mesmos motivos do parágrafo anterior.

Parágrafo Quarto - HORAS EXTRAS -
A supressão, pelo empregador, do
serviço suplementar prestado com
habitualidade, durante pelo menos 1
(um) ano, assegura ao empregado o
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direito à indenização correspondente
ao valor de 1 (um) mês das horas
suprimidas para cada ano ou fração
acima da jornada normal. O cálculo
observará a média das horas
suplementares efetivamente
trabalhadas nos últimos 12 (doze)
meses, multiplicada pelo valor da hora
extra do dia da supressão.

Indefire-se, pois a matéria se encontra disposta em entendimento
sumulado do E. Tribunal Superior do Trabalho (súmula 291).

Parágrafo Quinto - HORAS EXTRAS.
ADICIONAL NOTURNO. BASE DE
CÁLCULO - O adicional noturno
integra a base de cálculo das horas
extras prestadas no período noturno.

Indefire-se, pois a matéria se encontra disposta em entendimento
jurisprudencial do E. Tribunal Superior do Trabalho (OJSDI1/TST nº 97).

2.13 CLÁUSULA OITO. TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS

CLAÚSULA 8 - TRABALHO AOS
DOMINGOS E FERIADOS - Será
assegurado a todo empregado um
descanso semanal de 24 (vinte e
quatro) horas consecutivas, o qual
deverá coincidir, a cada período de 7
(sete) semanas, com o domingo;
Parágrafo Único: É devido acréscimo
à remuneração em 100% (cem por
cento) sobre a hora normal, em
domingos e feriados, sem prejuízo do
pagamento de repouso semanal
remunerado;

Indefire-se, pois a matéria é regulada pela Lei 605/49, sendo infensa à
regulamentação através de Dissídio Coletivo.

2.14 CLÁUSULA NOVE. PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO
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CLAÚSULA 9 - PRORROGAÇÃO E
COMPENSAÇÃO – Ocorrendo
necessidade imperiosa em face de
motivo de força maior, inclusive a
resultante da ausência do colega
empregado necessário para dar
continuidade ao serviço inadiável, a
duração diária do trabalho do
empregado poderá exceder o limite
legal, permanecendo, contudo, o
direito do empregado em optar em
receber estas horas em espécie
(dinheiro) ou serem compensadas.

Indefire-se, pois o tema já recebe o tratamento legal, vide art. 61, da CLT.

2.15 CLÁUSULA 10 - JORNADA ESPECIAL

CLÁUSULA 10 - JORNADA
ESPECIAL ("10 X 36") - As empresas
se obrigam a adotar a jornada de
trabalho em regime de escala
denominada por "10 X 36", ou seja, 08
(oito) horas de trabalho (plantão)
acrescido de 02 (duas) horas de
intervalo para descanso, seguido de
36 (trinta e seis) horas de descanso,
em substituição à jornada
anteriormente praticada 12 x 36 ou 11
x 36, sem prejuízo dos salários até
então praticados nas referidas escalas;

Parágrafo Primeiro: O empregado que
for contratado para trabalhar no regime
de escala "10 X 36" e faltar terá
descontado o dia da falta e a folga
seguinte a que teria direito, caso não
faltasse.

Parágrafo Segundo: Para aqueles que
trabalharem em regime de escala "10
X 36", a carga horária semanal de
trabalho será computada como sendo
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de 36 (trinta e seis) horas semanais e
180 (cento e oitenta) horas mensais;
Parágrafo Terceiro - Os empregados
que trabalharem neste regime de 10 X
36 e nos dias ímpares dos meses de
31 (trinta e um) dias receberão por
estes dias trabalhados, podendo este
benefício ser concedido juntamente ao
período das férias, de comum acordo
com o empregado.
Parágrafo Quarto - As empresas, na
hipótese de não adotarem a jornada
descrita no “cáput” desta cláusula,
também poderão adotar jornada de
trabalho em regime de escala
denominada por "10 x 60", ou seja, 08
(oito) horas de trabalho (plantão)
acrescido de 02 (duas) horas de
intervalo para descanso, seguido de
60 (sessenta) horas de descanso;
Parágrafo Quinto - Fica estabelecida a
aplicação dos parágrafos primeiro,
segundo e terceiro desta cláusula,
para os trabalhadores contratados na
escala 10X60;

 Quanto ao tema, adoto os fundamentos do parecer Ministerial, pois entendo
que a matéria deve ser tratada por intermédio de negociação coletiva, sendo
vedado ao órgão judicante criar novas regras de direito não pretendidas por ambas
as partes, vejamos:

“O suscitado alega a ausência de autorização da assembleia da categoria

profissional para o pedido de jornada em regime de escala 10x36, a inexistência de

fundamentação da cláusula, bem como a impossibilidade de organização da escala com
intervalo noturno de descanso inferior a três horas.

As duas primeiras alegações já foram abordadas no tópico 2.1.5 e 2.1.6
deste parecer.

Quanto à escala de trabalho, convém ressaltar que suscitante e
suscitado entabularam acordo judicial com o Ministério Público do Trabalho na ação
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anulatória n. 0014900-09.2011.5.17.0000, homologado pelo Egrégio TRT 17ª Região, nos

seguintes termos:

1) Os Sindicatos réus assumem o compromisso de não mais

inserirem em negociações coletivas futuras (a partir desta

data), celebradas entre si ou com terceiros (Acordos
Coletivos de Trabalho), cláusula ou parágrafo, igual ou

semelhante, aos constantes da cláusula 16.ª da Convenção

Coletiva de Trabalho 2010/2012, prevendo jornada de
trabalho, ordinariamente, superior a 8(oito) nos casos de

turnos ininterruptos de revezamento(inciso XIV do art. 7.º/

CF) ou 10(dez) horas diárias, nos casos de turnos fixos
(inciso XIII, do art.7.º/CF), conforme o caso, observando-se

as regras insculpidas no § 2.º do art. 59/CLT e na Súmula

423/TST;

2) Os Sindicatos réus reconhecem a procedência da

impugnação com relação às demais cláusulas objeto desta
ação, quais sejam:

Cláusula 6.ª (Trabalhadora Gestante), Cláusula 21.ª (Banco
de Horas), Parágrafo 2.º da Cláusula 7.ª (Indenização

Adicional), Parágrafo 2.º da Cláusula 20.ª (proporcionalidade

do adicional de periculosidade);

3) Em caso de descumprimento da obrigação assumida

neste Acordo, fica estipulada multa de R$ 30.000,00, por
cada um dos Sindicatos, sem prejuízo do cumprimento da

obrigação;

4) Considerando as dificuldades naturais da implementação

da nova jornada, eventual autuação levada a cabo pela

SRT/ES e/ou ações ajuizadas pelos trabalhadores em
decorrência de prática da jornada antiga não implicará no

descumprimento do presente acordo.

Assim, homologo a transação efetuada entre as partes,

conforme apresentado às fls. 583/584, e, considerando o

disposto no art. 269, III, do CPC, extingo o processo com
resolução de mérito.
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Custas de R$600,00 (seiscentos reais), pelos réus, sobre

R$30.000,00 (trinta mil reais), valor da multa estabelecida no
acordo.

Verificando-se o teor da cláusula ora proposta, tem-se que o suscitante
atuou dentro dos limites fixados no acordo supratranscrito, ao prever a utilização do regime

de escala 10x36, que compreende jornada de 8 horas de trabalho (plantão), acrescido de 02

(duas) horas de intervalo intrajornada, seguido de 36 horas de descanso.

A única controvérsia existente entre as partes refere-se à implementação

da escala no período noturno, em razão da hora reduzida.

Neste aspecto, diante da inexistência de acordo entre as partes, torna-se

impossível a instituição das vantagens previstas na cláusula supratranscrita mediante
sentença normativa, por se tratar de matéria destinada à negociação coletiva, prevalecendo,

desta forma, apenas o previsto em lei.

Nesse sentido, Raimundo Simão de Melo, em sua obra Processo Coletivo

do Trabalho (2011, p. 50), in verbis:

A duração máxima da jornada de trabalho no nosso sistema

jurídico é de oito ou seis horas diárias, esta última em caso

de trabalho realizado em turnos ininterruptos de
revezamento, ressalvadas as diferentes jornadas especiais

fixadas na CLT ou em leis especiais. É possível haver

compensação com o aumento de horas, desde que por meio
de convenção ou acordo coletivo de trabalho (art. 7º, incisos

XIII e XIV). Também em tais hipóteses não cabe a atuação

do poder normativo da Justiça do Trabalho.

Ante o exposto, pugna o Ministério Público do Trabalho pelo

indeferimento da cláusula 10.

 Adota-se inteiramente os fundamentos do DD. Parquet, observando,
ainda, que a matéria está sujeita a negociação coletiva e, vislumbrando a
possiblidade de o Suscitante valer-se desta ação para, via transversa,
desconstituir o acordo com o Ministério Público do Trabalho na anulatória n.
0014900-09.2011.5.17.0000.

Indefire-se.

2.16 CLÁUSULA 11 - AVISO PRÉVIO
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CLAUSULA 11 - AVISO PRÉVIO - O
Aviso Prévio concedido empregados
que trabalharem em escala "10 X 36"
ou "10 X 60" cumprido com a
redução de duas (2) horas em sua
jornada de trabalho ou pela sua
liberação nos últimos sete (7) dias
corridos do aviso prévio.

O aviso prévio possui tratamento legal específico, sendo desnecessário
dispositivo repetidor em sede de Dissídio Coletivo.

Parágrafo Primeiro - AVISO PRÉVIO.
BAIXA NA CTPS - A data de saída a
ser anotada na CTPS deve
corresponder à do término do prazo do
aviso prévio, ainda que indenizado.

Indefire-se, diante da existência de entendimento expresso do E. TST a
respeito, conforme Orientação Jurisprudencial 82, da SDI-1, sendo matéria
estranha à negociação coletiva. Poderia constar de norma coletiva autônoma
como orientação aos contratantes, porém é infenso à regulamentação em
Dissídio Coletivo.

Parágrafo Segundo - AVISO PRÉVIO
INDENIZADO. SUPERVENIÊNCIA
DE AUXÍLIO-DOENÇA NO CURSO
DESTE - Fica desde já reconhecido
que os efeitos da dispensa só se
concretizam depois de expirado o
benefício previdenciário, sendo
irrelevante que tenha sido concedido
no período do aviso prévio já que
ainda vigorava o contrato de trabalho.

Indefire-se, pelos mesmos fundamentos da cláusula anterior,
considerando o conteúdo no mesmo sentido da Súmula 371, do E. TST.

Parágrafo Terceiro - O empregado
despedido será informado, por escrito,
dos motivos da dispensa.
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O empregador não é obrigado a fornecer os motivos da dispensa do
empregado, salvo quando este é dispensado por justa causa, até mesmo para
possibilitar o controle da legalidade da resolução contratual.

Destarte, a instituição de tal cláusula deveria ter ocorrido mediante negociação
coletiva. Frustrada a mesma, inviável a imposição de nova regra por intermédio de
Dissídio Coletivo.

Indefire-se.

Parágrafo Quarto: Ao empregado
dispensado será fornecido a CARTA
DE APRESENTAÇÃO, no ato do
recebimento das verbas rescisórias e
assinatura do TRCT;

Adoto os fundamentos do parquet trabalhista, a saber:
A cláusula possui caráter humanitário e visa a facilitar a reinserção do empregado

no mercado de trabalho.

Ante o exposto, opina o Ministério Público do Trabalho pelo deferimento do
parágrafo quarto da cláusula 11.

Defere-se.

2.17 CLÁUSULA 12 – PERMUTA DE PLANTÃO
CLÁUSULA 12 - PERMUTA DE
PLANTÃO - O empregado que solicitar
permuta de plantão, deverá solicitar
por escrito à sua liderança, com no
mínimo, 72 horas de antecedência,
ficando a critério de cada empresa
recusar ou não a solicitação.

Parágrafo primeiro: Para efeito do
disposto nesta cláusula, entende-se
por permuta (troca) de plantão, a troca
eventual de horário de trabalho entre
dois empregados, ficando limitado a
no Máximo 30% (trinta por cento) dos
plantões mensais.
Parágrafo segundo: A troca de plantão
somente poderá ser realizada) caso o
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empregado tenha descansado
anteriormente, no mínimo, 11 (onze)
horas consecutivas.

Defire-se, pois a cláusula consta do instrumento negocial pretérito,
(cláusula 8, fl. 216).

2.18 CLÁUSULA 13 – LEITO HOSPITALAR

CLAUSULA 13 - LEITO HOSPITALAR
- As empresas atenderão
gratuitamente aos seus empregados,
nas situações de cirurgias não eletivas
e emergenciais. Este benefício não
representará qualquer complemento
salarial para todos os efeitos legais.
Parágrafo primeiro: As demais
despesas decorrentes dessa
internação, desde que disponíveis os
respectivos serviços no seu local de
trabalho não representarão nenhum
ônus para o empregado, podendo esta
custeá-las com recursos próprios ou
fazê-las através do sistema oficial de
saúde.

Acolho os fundamentos do Ministério Público do Trabalho, destacando que a
matéria consta parcialmente da Convenção Coletiva anterior, vejamos:

“A matéria consta da convenção coletiva anterior, com a ressalva de que

foi excluído o seu parágrafo segundo.

O suscitado não concorda com a imposição da cláusula por sentença

normativa.

Nesse tocante, considerando que a matéria depende de negociação entre

as partes, deve ser mantida a redação anterior da matéria, prevista na CCT 2010/2012
(cláusula 10, fls. 217/218).”

Defire-se parcialmente, para manter a redação anterior da matéria,
prevista na CCT 2010/2012 (cláusula 10, fls. 217/218), nos seguintes termos:
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As empresas que possuírem leitos-hospitalares atenderão
gratuitamente aos seus empregados, nas situações de cirurgias não
eletivas e emergenciais. Este benefício não representará qualquer
complemento salarial para todos os efeitos legais.

Parágrafo primeiro: As despesas decorrentes dessa internação, desde
que disponíveis os respectivos serviços na empresa, não
representarão nenhum ônus para o empregado, podendo as empresas
custeá-las com seus recursos próprios ou fazê-las através do sistema
oficial de saúde.

Parágrafo segundo: Ficam desobrigadas do benefício desta cláusula,
as empresas que dispuserem aos seus empregados planos de saúde
ou convênio próprio com preços da menor tabela vigente.

2.19 CLÁUSULA 14 – UNIFORME

CLAUSULA 14 - UNIFORME - Desde
que exigido o uso de uniformes pelas
empresas ou previsto em normas
fixadas pelas N.R. Expedidas pelo
Ministério do Trabalho, estes serão
fornecidos gratuitamente aos
funcionários.

Além da matéria já ter sido tratada na CCT anterior, está a mesma em consonância
com o entendimento da Corte Superior Trabalhista, consubstanciada no Precedente
Normativo n. 115 da SDC.

Defire-se.

2.20 CLÁUSULA 15 – TRABALHADORA GESTANTE

CLÁUSULA 15 - TRABALHADORA
GESTANTE - Fica vedada a dispensa
arbitrária ou sem justa causa da
empregada gestante, desde a
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confirmação da gravidez até cinco
meses após o parto;

A rubrica proposta já recebe tratamento normativo, vide art. 10, II, B, do
ADCT/CF, sendo inviável sua disposição por intermédio de sentença normativa.

Indefere-se.

2.21 CLÁUSULA 16 – INSALUBRIDADE/GESTANTE

CLAUSULA 16 - INSALUBRIDADE/
GESTANTE - A gestante terá o direito
a ser remanejada, sem prejuízo de
função e salário, caso seu local de
trabalho apresente condições
insalubres.

A condição de trabalho preconizada pelo suscitante já se encontra disposta em
lei, (art. 392, § 4º, I, da CLT), sendo desnecessário o tratamento da rubrica por
sentença normativa.

Indefere-se.

2.22 CLÁUSULA 17 – AMAMENTAÇÃO

CLÁUSULA 17 - AMAMENTAÇÃO -
Para amamentar o próprio filho, até
que este complete 6 (seis) meses de
idade, a empregada terá direito,
durante a jornada de trabalho, a dois
intervalos de 30 (trinta) minutos cada
um.

Indefere-se, pois a matéria já recebe disciplinamento legal (art. 396, da
CLT).

Parágrafo primeiro: Caso a
empregada resida distante do local de
trabalho, impossibilitando-a de gozar
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destes intervalos adequadamente,
poderá então ter reduzido a sua
jornada de trabalho em 1 (uma) hora, a
fim de poder amamentar.
Parágrafo segundo: Para usufruir o
beneficio desta cláusula, a empregada
deverá requerer ao empregador,
manifestando sua vontade por escrito.

Defere-se, pois tal cláusula constitui mera repetição do conteúdo da
Convenção Coletiva anterior.

2.23 CLÁUSULA 18 – REEMBOLSO CRECHE

CLÁUSULA 18 - REEMBOLSO
CRECHE - As empresas não
dispondo de creche própria ou
conveniada, concederão mensalmente
auxílio-creche às mães, viúvos e aos
pais solteiros ou separados que
tenham a guarda dos filhos, mediante
reembolso, limitado a R$ 300,00
(trezentos reais), até o 10° (décimo)
mês após o parto do filho, devendo tal
interesse ser manifestado por escrito.

Quanto à presente cláusula, acolhe-se as razões de deferimento parcial
eriçadas pelo Ministério Público do Trabalho em seu parecer, a saber:

“A CCT 2010/2012 da categoria previa em sua cláusula 12 a concessão
mensal de auxílio-creche limitado a R$150,00.

Considerando o deferimento de reajuste salarial à categoria profissional no
importe de 7,5%, cabível o reajuste dos benefícios sociais com fundo pecuniário no mesmo
percentual.

Assim, opina o Ministério Público do Trabalho pelo deferimento parcial da
cláusula supramencionada, para deferir auxílio-creche limitado a R$161,25.”

 Entretanto, o reajuste salarial concedido nesta oportunidade foi de
10%, importando em reconhecer que o benefício deve se reajustado no
mesmo percentual.
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Ante o exposto, defere-se parcialmente, limitando o auxílio-creche ao
valor de R$ 165,00.

Parágrafo Primeiro: O beneficio social
referido no caput desta cláusula não
expressa qualquer complemento
salarial para todos os efeitos legais, e
será efetivado na folha de pagamento
mediante apresentação de Nota Fiscal
ou Recibo de serviços da creche de
livre escolha do empregado.
Defere-se, pois o ítem proposto é substancialmente semelhante ao

previsto na Convenção Coletiva anterior (cláusula 12, parágrafo único, fl.
218).

Parágrafo Segundo - CRECHE - Fica
acordado instalação de local
destinado a guarda de crianças em
idade de amamentação, quando
existentes na empresa mais de 30
(trinta) mulheres maiores de 16
(dezesseis) anos, facultado o convênio
com creches.

Defere-se, pois a cláusula proposta tem suporte no disposto no
Precedente Normativo nº 22, da Seção de Dissídios Coletivos do E. TST.

2.24 CLÁUSULA 19 – MEDICAMENTOS

CLÁUSULA 19 - MEDICAMENTOS -
As empresas, objetivando possibilitar
a aquisição de medicamentos
registrados no Ministério da Saúde,
pelos seus empregados, cônjuges e
filhos legalmente dependentes,
poderão manter convênio com
farmácias credenciadas ou aviarão em
suas próprias farmácias;

Quanto ao tema, verifico que o suscitante propõe cláusula que vai além da
anteriormente disposta em Convenção Coletiva. Logo, por ter recebido a matéria
tratamento em anterior negociação autônoma entre os atores sociais, entendo que
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deve ser mantido os termos da última CCT, nos moldes preconizados pelo órgão do
Ministério Público, cujos fundamentos ora transcrevo:

No instrumento coletivo anterior, há cláusula sobre a matéria, nos
seguintes termos:

CLÁUSULA 13 – MEDICAMENTOS

As empresas, objetivando possibilitar a aquisição de
medicamentos registrados no Ministério da Saúde, pelos seus
empregados, cônjuges e filhos legalmente dependentes,
poderão manter convênio com farmácias credenciadas ou
aviarão em suas próprias farmácias, desde que haja o
medicamento disponível e comprovada a indicação médica.

Dessa forma, considerando que a alteração do instrumento coletivo anterior
para acrescer novas vantagens à categoria depende, nesta hipótese, de negociação das
partes, opina o Ministério Público do Trabalho pelo deferimento parcial da cláusula 19,
incluindo-se a expressão “desde que haja o medicamento disponível e comprovada a indicação
médica”.

Defere-se parcialmente, para incluir a expressão “desde que haja o
medicamento disponível e comprovada a indicação médica”.

Parágrafo Primeiro - O empregado
poderá comprometer com estas
aquisições, até 30% (trinta por cento)
do seu salário contratual mensal;

Indefere-se, pois a matéria se encontra tratada na OJ 18, da SDC, do E.
TST, sendo inviável a sua regulamentação judicial.

Parágrafo Segundo - O financiamento
pelas empresas deste benefício,
poderá ser descontado através da
folha de pagamento, em até 04(quatro)
parcelas mensais e sucessivas, ou em
1 (uma) única parcela, nos casos de
rescisão contratual,
independentemente do motivo;

Indefere-se, pois o tema não consta da CCT anterior, e o suscitado
resiste à redação da cláusula proposta pelo suscitante.

2.25 CLÁUSULA 20 – FÉRIAS
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CLÁUSULA 20 - DAS FÉRIAS - O
período de gozo de férias, individuais
ou coletivas, não poderá iniciar em dia
de repouso, feriado ou em dia útil que
o trabalho tenha sido suprimido por
compensação

Defere-se, pois o tema é disciplinado pelo Precedente Normativo nº 100,
da Seção de Dissídios Coletivos do E. TST.

Parágrafo Primeiro - O pagamento das
férias deverá ser feito até dois dias
antes do início das mesmas.

Indefere-se, pois o tema recebe tratamento legal específico.

Parágrafo Segundo - A indenização
pelo não-deferimento das férias no
tempo oportuno será calculada com
base na remuneração devida ao
empregado na época da reclamação
ou, se for o caso, na da extinção do
contrato.

Como se observa nesta e em tantas outras cláusulas, pretende o
Suscitante que este Regional referende as súmulas e orientações
jurisprudenciais do colendo Tribunal Superior do Trabalho.

Indefere-se, pois a matéria tem interpretação na Súmula 7, do E. TST.

Parágrafo Terceiro -
CANCELAMENTO OU
ADIANTAMENTO - Comunicado ao
empregado o período do gozo de
férias individuais ou coletivas, as
empresas somente poderão cancelar
ou modificar o início previsto se
ocorrer necessidade imperiosa e,
ainda assim, mediante o
ressarcimento, ao empregado, dos
prejuízos financeiros por este
comprovado.
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Defere-se, considerando o disposto no Precedente Normativo nº 116 da
SDC do TST

2.26 CLÁUSULA 21 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

CLÁUSULA 21 - ADICIONAIS DE
INSALUBRIDADE - O Adicional de
Insalubridade será pago
respectivamente tomando-se com
base de cálculo, a remuneração do
trabalhador.

Indefere-se, pois tenho acompanhado o entendimento da E. 2ª Turma
deste Regional, aplicando o entendimento do Supremo Tribunal Federal no
sentido da incidência do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo.
Também o excelso Supremo Tribunal Federal já firmou posição quanto a
base de cálculo.

Assim, qualquer outro critério deveria ser ajustado em sede de
negociação coletiva.

Indefere-se.

2.27 CLÁUSULA 22 – TAXA NEGOCIAL – FORTALECIMENTO SINDICAL

CLÁUSULA 22 - Taxa Negocial -
Fortalecimento Sindical - Por força de
decisão das Assembléias Gerais
Extraordinárias realizadas nos dias 28,
29 e 30 de novembro de 2011, ficou
deliberado que a empresa descontará
mensalmente de todos os seus
empregados, 2% (dois por cento) do
salário base, a favor do
SINTRASADES, a titulo de taxa
negocial e fortalecimento sindical,
ficando isentos do referido desconto, o
trabalhador que comprovar ser
associado ao referido sindicato;
Parágrafo Primeiro - O recolhimento
mensal desta taxa será efetuado até o
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10º (décimo) dia do mês subsequente
através de boletos bancários;
Parágrafo Segundo - Para efeito de
conferência dos valores descontados,
a empresa terá que enviar
mensalmente, uma relação contendo
os nomes de todos os empregados,
constando os respectivos salários,
funções e valores descontados, sob
pena de incorrer na multa prevista no
Parágrafo Único da Cláusula 34;
Parágrafo Terceiro - Caso haja
oposição ao desconto desta taxa,
manifestada nos termos abaixo, as
empresas receberão cópia carimbada
e assinada entregue pelo Sindicato
Profissional;

Parágrafo Quarto - Os empregados
das empresas localizadas na Região
Metropolitana da Grande Vitória
somente poderão apresentar oposição
ao desconto previsto nesta cláusula,
na sede do Sindicato;

Parágrafo Quinto - Já os trabalhadores
das empresas localizadas fora dos
Municípios acima, somente poderão
apresentar oposição ao desconto da
referida taxa, em seu local de trabalho,
mediante convite da empresa a seu
pedido, para comparecimento de um
representante credenciado do
Sindicato Profissional;
Parágrafo Sexto - O convite enviado
pela empresa, conforme acima
mencionado, e recebido pelo
Sintrasades, contra-recibo, terá a
entidade sindical o prazo de 30 (trinta)
dias para efetuar a visita, sob pena de
devolução dos valores descontados e
recolhidos alusivos aos opoentes,
valendo neste caso a oposição
manifestada perante a empresa;
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A cláusula em exame atenta contra o direito de livre associação sindical.
Qualquer contribuição somente poderia ser imposta aos associados ou
ajustada via  negocial, quando preservar o direito de oposição. Nesse sentido
é a OJ-SDC-17 do colendo TST:

OJ-SDC-17 - CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE
DE SUA EXTENSÃO A NÃO ASSOCIADOS. As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição
em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são
ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e,
portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente
descontados.

Indefere-se.

2.28 CLÁUSULA 23 – COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLÁUSULA 23 - COMPROVANTE DE
PAGAMENTO - O pagamento do
salário será feito mediante recibo,
fornecendo-se cópia ao empregado,
com a identificação da empresa, e do
qual constarão a remuneração, com a
discriminação das parcelas, a quantia
líquida paga, os dias trabalhados, as
horas extras, e os descontos
efetuados, inclusive para a
Previdência Social, e o valor
correspondente ao FGTS.

Defere-se, pois tal cláusula tem amparo no disposto no Precedente
Normativo 93, da SDC, do E. TST.

Parágrafo Único DO PAGAMENTO
EM CHEQUE - O pagamento de
salários, quando for efetuado através
de cheque, será realizado em horário
de expediente bancário, exceto
quando o pagamento for em
cheque-salário.
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Acolho o parecer do Ministério Público laboral, que assim se manifestou:
A possibilidade de pagamento de salários com cheque foi tratada no

Precedente Normativo nº 117 da SDC do TST, como se vê, in verbis:

PAGAMENTO DO SALÁRIO COM CHEQUE

Se o pagamento do salário for feito em cheque, a empresa
dará ao trabalhador o tempo necessário para descontá-lo, no
mesmo dia.

Nessa direção, não basta a emissão do cheque em horário de expediente

bancário; é necessária a concessão ao empregado de tempo necessário para descontá-lo no

mesmo dia.

Diante disso, opina o Ministério Público do Trabalho pelo deferimento

parcial da cláusula, com a seguinte sugestão de redação, nos termos do Precedente
Normativo nº 117 da SDC do TST:

Parágrafo Único DO PAGAMENTO EM CHEQUE - Se o pagamento do
salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo

necessário para descontá-lo, no mesmo dia.

Defere-se parcialmente, na forma da fundamentação supra, passando a
cláusula a ter a seguinte redação:

Parágrafo Único DO PAGAMENTO EM CHEQUE - Se o pagamento do
salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo
necessário para descontá-lo, no mesmo dia.

2.29 CLÁUSULA 24 – AUSÊNCIAS LEGAIS

CLÁUSULA 24 - AUSÊNCIAS
LEGAIS - Por força do presente
instrumento, fica desde já estabelecido
que as ausências legais a que aludem
os incisos I, II, e III do Art. 473 da CLT,
por força do presente ACORDO
COLETIVO DE TRABALHO, ficam
ampliadas para:
a) 05 - cinco dias úteis consecutivos,
em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão, ou
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pessoa que comprovadamente viva
sob sua dependência;
b) 05 - cinco dias úteis consecutivos
em virtude de casamento;
c) 05 - cinco dias úteis consecutivos na
semana do nascimento ou adoção de
filho, em caso de empregado do sexo
masculino.
d) 01 - um dia útil por semestre, para
levar filho de até 6 (seis) anos ao
médico, comprovado em até 48 horas
posteriores.

Parágrafo Primeiro - As empresas se
obrigam a remunerar o dia, não
repercutindo nas férias, nos casos de
ausência do empregado motivada
pela necessidade de obtenção de
documentos legais, mediante
comprovação.

Indefere-se, pois a proposição não consta da norma coletiva pretérita,
não podendo ser fixada por meio de sentença normativa.

Parágrafo Segundo - ABONO DE
FALTA PARA LEVAR FILHO AO
MÉDICO - Assegura-se o direito à
ausência remunerada de 01 (um) dia
por semestre ao empregado, para
levar ao médico filho menor ou
dependente previdenciário de até 6
(seis) anos de idade, mediante
comprovação no prazo de 48
(quarenta e oito) horas.

Defere-se, por se encontrar a proposição em consonância com o
disposto no Precedente Normativo nº 95, do E. TST.

Parágrafo Terceiro - Acidentes de
Trabalho - As faltas ou ausências
decorrentes de acidente de trabalho
não são consideradas para os efeitos
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de duração de férias e cálculo da
gratificação natalina.

Indefere-se, por se encontrar a proposição em consonância com o
disposto na Súmula nº 46, do E. TST, como anteriormente fundamentado.

Parágrafo Quarto - Concede-se licença
não remunerada nos dias de prova ao
empregado-estudante, desde que
avisado o patrão com 72 (setenta e
duas) horas de antecedência e
mediante comprovação.

Indefere-se. A matéria será mais bem analisada da cláusula 37 adiante
apreciada.

2.30 CLÁUSULA 25 - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS

CLAUSULA 25 - RELAÇÃO
NOMINAL DE EMPREGADOS - As
empresas encaminharão à, entidade
profissional cópia das Guias de
Contribuição Sindical e Assistencial,
com a relação nominal dos
respectivos salários, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias após o desconto,
sob pena de incorrer na multa prevista
na Cláusula 38 ;

Entendo pelo deferimento parcial da cláusula, nos moldes do parecer ministerial, a
saber:

A questão relativa à obrigação de os empregadores remeterem, à

entidade sindical, a relação nominal dos empregados contribuintes da contribuição sindical

profissional foi esclarecida pela Nota Técnica/SRT/MTE/Nº 202/2009, nos seguintes termos:

3. Desta feita, observa-se que os empregadores devem
encaminhar, às entidades sindicais de trabalhadores,
relação nominal dos empregados contribuintes, da qual
conste, além do nome completo, o número de inscrição no
Programa de Integração Social – PIS, função exercida, a
remuneração percebida no mês do desconto e o valor
recolhido.
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4. A relação pode ser enviada por meio magnético ou pela
internet, ou ainda ser encaminha cópia da folha de
pagamentos do mês relativo aos descontos, conforme
entendimento entre o empregador e a entidade sindical, e o
prazo mais razoável é de quinze dias depois de efetuado o
recolhimento da contribuição sindical profissional.

Verifica-se, portanto, que a pretensão do suscitante está respaldada por

ato normativo, razão pela qual não há óbices para seu deferimento. Saliente-se, ainda, a sua

consonância com o Precedente Normativo nº 41 da SDC do TST.

Entretanto, da leitura da cláusula 38 a que alude a parte final da cláusula

25, nota-se a inexistência de previsão de multa em seu conteúdo, devendo, por essa razão,
ser excluída a parte final da cláusula 25 (“sob pena de incorrer na multa prevista na Cláusula

38”).

Dessa forma, opina o Ministério Público do Trabalho pelo
deferimento parcial da cláusula 25, excluindo-se da sua redação a expressão “sob pena
de incorrer na multa prevista na Cláusula 38”.

Defere-se parcialmente, na forma da fundamentação supra,
prevalecendo a seguinte redação:

CLAUSULA 25 - RELAÇÃO
NOMINAL DE EMPREGADOS - As
empresas encaminharão à, entidade
profissional cópia das Guias de
Contribuição Sindical e Assistencial,
com a relação nominal dos
respectivos salários, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias após o desconto.

2.31 CLÁUSULA 26 - ESTABILIDADE PROVISÓRIA
PRÉ-APOSENTADORIA

CLÁUSULA 26 - ESTABILIDADE
PROVISÓRIA PRÉ
APOSENTADORIA - Fica assegurada
ao empregado, estabilidade provisória,
no período dos 12 (doze) meses que
antecederem a data do direito a
aposentadoria, ressalvados os casos
de falta grave.
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Defere-se, por se encontrar a proposição em consonância com o
disposto no Precedente Normativo nº 85, do E. TST.

2.32 CLÁUSULA 27 – DO SALÁRIO SUBSTITUTO

CLÁUSULA 27 - DO SALÁRIO
SUBSTITUTO - Na substituição, com
duração de 15 (quinze) dias ou mais,
será garantido ao empregado
substituto, o salário do substituído, se
maior for, descontadas as vantagens,
enquanto durar a substituição.

 Indefere-se igualmente por se encontrar a proposição em consonância
com o disposto na Súmula nº 159, do E. TST.

2.33 CLÁUSULA 28 – ADIANTAMENTO DE SALÁRIO

CLÁUSULA 28 - DO
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - As
empresas concederão aos seus
empregados um adiantamento salarial
(Vale) de no mínimo 40% (Quarenta
por cento) do salário nominal recebido
no mês, no 15° (Décimo quinto) dia
após cada mês ressalvadas as
condições mais favoráveis;

Indefere-se, pois tal tema deve ser tratado mediante normatização
autônoma, e não por intermédio de sentença normativa.

2.34 CLÁUSULA 29 - JORNADA DE TRABALHO DOS DIGITADORES
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CLÁUSULA 29 - JORNADA DE
TRABALHO DOS DIGITADORES - A
duração da jornada de trabalho dos
trabalhadores lotados nos setores de
digitação será de 30 (trinta) horas
semanais. Ficam ressalvadas as
jornadas de menor número de horas
semanais que venham sendo
adotadas pelas empresas e
preservadas outras já existentes,
mantendo-se em todas as hipóteses
os salários já praticados, sendo estes,
base de cálculo para aplicação dos
reajustes previstos na cláusula
terceira;

Indefere-se, pois tal tema deve ser tratado mediante normatização
autônoma, e não por intermédio de sentença normativa, sendo certo, ainda,
que sobre a matéria existe regramento legal específico.

Parágrafo Único - Os digitadores terão
um descanso de 10 (dez) minutos a
cada 60 (sessenta) minutos
trabalhados, cujos intervalos de
repouso serão computados na
duração da jornada de trabalho para
todos os fins e efeitos.

Indefiro em face da redação da Súmula 346, do E. TST, que prevê o
descanso de 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho consecutivo, por
aplicação analógica do art. 72 da CLT. Tendo regulamentação legal não há
como se estabelecer norma em ação coletiva.

2.35 CLAÚSULA 30 – DO ACIDENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA 30 - DO ACIDENTE DE
TRABALHO - As empresas garantirão
o transporte gratuito dos empregados
acidentados até o local do efetivo



Arquivo Assinado Digitalmente

atendimento médico, imediatamente
após o sinistro, bem como o
transporte, quando da alta médica, até
a residência do trabalhador, se a
situação clínica do empregado impedir
sua locomoção normal.
Imediatamente após o acidente de
trabalho, o empregador expedirá a
CAT - Comunicação do Acidente de
Trabalho, enviando cópia da mesma
ao SINTRASADES;

Defere-se parcialmente, excluindo a parte final da cláusula em espeque,
a qual se relaciona com o prazo de comunicação do acidente de trabalho,
pois o prazo respectivo é regulado por lei (8.213/91).

2.36 CLÁUSULA 31 – DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA
A PREVIDENCIA SOCIAL

CLÁUSULA 31 - DO
PREENCHIMENTO DE
FORMULÁRIOS PARA
PREVIDÊNCIA SOCIAL - As
empresas deverão preencher os
formulários exigidos pela Previdência
Social, quando solicitados pelo
empregado, obedecendo aos prazos e
condições:

- para fins de auxílio-doença - 02 (dois)
dias,
- para fins de aposentadoria - 04
(quatro) dias,
- para fins de obtenção de
aposentadoria especial - 08 (oito) dias;
Parágrafo único: Fica instituída a
obrigatoriedade do preenchimento da
relação de salários de Contribuição à
Previdência Social, pelo empregador,



Arquivo Assinado Digitalmente

a ser entregue ao empregado, no ato
do pagamento do termo de rescisão
do contrato de trabalho,
independentemente do tempo de
serviço.

Indefere-se, pois atualmente as informações da Previdência Social
constam do CNIS, na forma do Decreto 3.408/99, sendo desnecessário o
fornecimento de documento pelo empregador.

2.37 CLÁUSULA 32 - ELEIÇÕES DA CIPA

CLAUSULA 32 - DAS ELEIÇÕES DA
CIPA - As empresas comunicarão ao
SINTRASADES, com antecedência
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a
realização de eleição para
preenchimento de cargos das
Comissões Internas de Prevenção de
Acidentes - CIPA, mencionando o
período de realização de pleito e o
local das inscrições dos candidatos.

Indefere-se, pois o tema já recebe o tratamento legal específico (NR-5 –
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes –, do Ministério do Trabalho e
Emprego, no subitem 5.38.1).

2.38 CLÁUSULA 33 – DA ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA 33 - DA ALIMENTAÇÃO -

As empresas concederão aos seus
empregados abrangidos por este
instrumento normativo, a partir do dia
01 de Fevereiro de 2012, 30 (trinta)
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tíquetes alimentação no valor de R$
15,00 (quinze reais) por dia perfazendo
um total de R$ 450,00 (quatrocentos
cinquenta reais) por mês, não sendo
permitido desconto nesta quantidade
de tíquetes, em relação aos sábados,
domingos e feriados, sendo permitido
descontos apenas nas faltas não
justificadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O referido
benefício a ser concedido na forma de
tíquete alimentação, será fornecido,
antecipadamente, até a data da
concessão do adiantamento salarial.
PARAGRAFO SEGUNDO - Fica
estabelecido que as empresas não
poderão cancelar o ticket alimentação
quando o trabalhador entrar em férias,
ou em beneficio previdenciário
acidentário ou auxilio doença,
enquanto perdurar as férias ou o
beneficio previdenciário.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica
estabelecido que as empresas, para
cumprirem com o disposto nesta
cláusula, deverão adquirir o ticket
alimentação através de empresas
especializadas no fornecimento do
referido ticket e com aceitação em
todo o estado do Espírito Santo sob
pena de incorrer na multa prevista no
parágrafo único da cláusula trigésima
quarta;

Conforme bem exposto pelo parquet, cabe ao empregador a decisão a
respeito da conveniência de instituição de auxílio-alimentação, não devendo tal tema
ser tratado em sede de sentença normativa, considerando o impacto financeiro da
medida.

Destarte, entendo que a matéria é própria da negociação coletiva.
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Indefere-se.

2.39 CLÁUSULA 34 – PENALIDADES

CLÁUSULA 34 – PENALIDADES –
Fica convencionada que no
descumprimento de quaisquer
cláusulas ou condições da presente
Convenção Coletiva de Trabalho,
dever-se-á proceder à notificação da
parte infringente, para que regularize a
situação ou justifique, no prazo de 15
(quinze) dias.

Parágrafo único: Findo este prazo e
inexistindo resposta da parte notificada
ou existindo, esta não tenha sido
aceita pelo Sindicato, fica estabelecida
uma multa de um piso salarial por
cláusula descumprida, a ser paga a
favor da parte prejudicada.

 Defere-se parcialmente, nos termos da redação do Precedente
Normativo 73 da Seção de Dissídios Coletivos do E. Tribunal Superior do
Trabalho, a saber: "Impõe-se multa, por descumprimento das obrigações de
fazer, no valor equivalente a 10% do salário básico, em favor do empregado
prejudicado.", passando a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA 34 – PENALIDADES –
Fica convencionada que no
descumprimento de quaisquer
cláusulas ou condições da presente
Convenção Coletiva de Trabalho,
dever-se-á proceder à notificação da
parte infringente, para que regularize a
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situação ou justifique, no prazo de 15
(quinze) dias.

Parágrafo único: Findo este prazo e
inexistindo resposta da parte notificada
ou existindo, esta não tenha sido
aceita pelo Sindicato, fica estabelecida
uma multa equivalente a 10% do
salário básico em favor do empregado
prejudicado.

2.40 CLÁUSULA 35 – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS

CLAUSULA 35 - Da Participação nos
Lucros ou Resultados - PLR
Com base na legislação vigente que
regulamenta a matéria, A Empresa e
seus prepostos e o Sindicato
signatário, neste ato representando a
categoria profissional e por ela
autorizada, convencionam a
Participação nos Lucros ou
Resultados nos seguintes termos e
condições:
(A) Para o primeiro semestre civil de
2012 o pagamento a todos os
empregados a quantia equivalente a
40% (quarenta por cento) do salário
nominal, a ser pago na condição do
atingimento da meta estabelecida por
consenso, ou seja, absenteísmo
espontâneo inferior a 3% (três por
cento.)
B) Para o segundo semestre civil de
2012 o pagamento a todos os
empregados a quantia equivalente a
40% (quarenta por cento) do salário
nominal a ser pago na condição do
atingimento da meta estabelecida, ou
seja, absenteísmo espontâneo inferior
a 3% (três por cento)
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C) Para efeito da meta estabelecida a
apuração do absenteísmo espontâneo
considerar-se-á apenas as faltas
injustificadas, ou seja, excluídas
aquelas amparadas por lei e as faltas
ao trabalho eventualmente justificadas
pela Empresa.

D) O pagamento referente ao primeiro
semestre civil do exercício de 2012, no
percentual de 40 % (quarenta por
cento) considerado no item "A" deverá
será pago até o dia 10/07/2012.
E) O pagamento referente ao segundo
semestre civil do exercício de 2012
considerado no item "B", deverá ser
realizado com percentual de 40%
(quarenta por cento) será pago até o
dia 31/01/2013.
F) Conforme disposto na legislação
que disciplina a matéria, o pagamento
desta Participação em Lucros ou
Resultados, não constitui base de
incidência de qualquer encargo
trabalhista ou previdenciário.
G) Os empregados que eventualmente
tiverem seu contrato de trabalho
rescindido no decorrer do prazo de
vigência deste instrumento, receberão
juntamente com as verbas rescisórias
o saldo remanescente relativo a
participação nos lucros ou resultados,
proporcionalmente aos meses
trabalhados em cada semestre civil
considerado, considerando para esse
efeito como mês trabalhado a fração
igual ou superior a 15 (quinze) dias. •
H) O disposto nesta cláusula não se
aplicará aos empregados que se
encontram afastados em gozo de
benefício previdenciário nos
semestres civis considerados,
ressalvando que aqueles que vierem a
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retornar ao trabalho, terão direito ao
pagamento proporcional aos meses
trabalhados, considerando para esse
efeito como mês trabalhado a fração
igual ou superiora 15 (quinze) dias.
I) Acordam as partes que os valores
decorrentes desta Participação nos
Resultados, não serão objeto de
incorporação aos salários.

Indefere-se, pois entendo ser impossível o tratamento do tema por
intermédio de sentença normativa, pois deve o mesmo ser regulado por
negociação coletiva, observando os parâmetros da Lei nº 10.101/2000.

2.41 CLÁUSULA 36 – ADICIONAL DE REVEZAMENTO

Cláusula 36 - Do Adicional De
Revezamento
As empresas concederão para todos
os empregados que trabalham ou
venham a trabalhar em turnos
ininterruptos de revezamento um
adicional de 12 % (doze por cento)
sobre os salários base, nas condições
descritas no parágrafo nono desta
cláusula.
Parágrafo 1º - O Adicional acima
referido se denominará "ADICIONAL
DE REVEZAMENTO" e substituirá a
obrigação constitucional (artigo 7,
Inciso XIV da Constituição Federal) da
redução da Jornada de Trabalho para
empregados que trabalham ou
venham a trabalhar em turnos
ininterruptos de revezamento.
Parágrafo 2º - O Adicional de
Revezamento, fixado na Cláusula
Quarta do presente Acordo, será
devido e pago mensalmente,
enquanto perdurar o trabalho em
turnos ininterruptos de revezamento,
ficando a empresa desobrigada de seu
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pagamento à medida em que o
trabalho venha a ser realizado em
turnos fixos, em jornadas diurnas, com
ou sem revezamento.
Parágrafo 3º - Farão jús ao pagamento
integral do Adicional de Revezamento
os empregados que cumprem
integralmente a jornada normal de
trabalho, ficando ressalvado o direito
da empresa em promover o desconto
proporcional às faltas e atrasos não
justificados por lei.
Parágrafo 4º - Qualquer alteração,
referente à eliminação ou fixação de
turnos, bem como o estabelecimento
de novos horários, dependerá da
anuência do Sindicato.

Parágrafo 5º - Aos empregados que
venham a cumprir sua jornada de
trabalho em turnos ininterruptos, de
maneira eventual e/ou temporária,
será garantido o pagamento do
Adicional de Revezamento
proporcional à duração do período
trabalhado em tal sistema.

O suscitante pugna pela instituição do adicional de revezamento em
substituição ao direito à jornada de trabalho reduzida para os empregados que
laboram em turnos ininterruptos de revezamento.

A extensão da jornada de trabalho dos empregados sujeitos ao regime de
trabalho em turnos de revezamento é matéria afeita à negociação coletiva, conforme
dicção expressa do art. 7º, inciso XIV, da CF/88.

Indefere-se.

2.42 CLÁUSULA 37 – DO EMPREGADO ESTUDANTE

Abono de faltas ao empregado
estudante, para prestação de exames
escolares, em estabelecimentos de
níveis técnicos e superior, desde que
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haja coincidência entre os horários de
exames com o trabalho, pré-avisado o
empregador com um mínimo de 48
(quarenta e oito) horas de
antecedência e com posterior
comprovação.

Acolho o parecer do Ministério Público do Trabalho quanto à presente
cláusula, a saber:

O alargamento do permissivo legal constante do artigo 473, VII, da CLT,

mediante concessão normativa para que a falta abonada ocorra igualmente nos dias das

provas escolares, de maneira geral, depende de negociação coletiva, pois impõe ônus ao
empregador.

Ademais, nos termos do Precedente Normativo nº 70 da SDC do TST,
“Concede-se licença não remunerada nos dias de prova ao empregado estudante, desde que

avisado o patrão com 72 horas de antecedência e mediante comprovação”.

Dessa forma, opina o Ministério Público do Trabalho pelo deferimento

parcial da cláusula 37, com sugestão de redação nos termos do Precedente Normativo nº 70

da SDC do TST.

Defere-se parcialmente, na forma da fundamentação supra, passando a
ter a seguinte redação:

“Concede-se licença não remunerada nos dias de prova ao empregado
estudante, desde que avisado o patrão com 48 horas de antecedência
e mediante comprovação.”

2.43 CLÁUSULA 38 – DA COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA

Cláusula 38 - Da Complementação Do
Auxílio Doença O empregado que
contar com mais de 90 (noventa) dias
na empresa, e for afastado por auxílio-
doença, pago peía Previdência Social,
fará jús (do 16º ao 90º dia) a uma
complementação salarial,
correspondente a uma diferença entre
o efetivamente recebido da
Previdência Social e o seu salário
nominal líquido, limitado este ao teto
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previdênciário. Quando o auxílio
doença for decorrente de acidente de
trabalho, o empregado fará jús à
complementação por mais 90
(noventa) dias, além do período
referido.
Ocorrendo atraso de pagamento do
auxílio doença por parte da
previdência Social, as empresas
estimarão o seu valor e adiantarão o
valor referente à complementação,
fazendo a sua compensação quando
do efetivo pagamento.

Indefere-se, pois a matéria recebe tratamento legal, conforme se vê do
artigo 63, parágrafo único, da Lei 8.213/91.

2.44 CLÁUSULA 39 – DO AUXÍLIO FUNERAL

Ocorrendo a morte natural do
empregado, a empresa pagará as
despesas com funeral no valor
máximo de 01 (um) piso salarial da
empresa, mediante a apresentação
dos comprovantes das referidas
despesas.

Parágrafo primeiro: Ocorrendo a morte
de dependente legal a empresa
liberará ao empregado o valor a que
tiver direito, ao 13° salário.
Parágrafo segundo: Para os
empregados que vierem a optar peta
sua inclusão em plano de seguro de
vida em grupo e acidentes pessoais,
com abrangência do Auxílio Funeral,
não lhes será aplicado
cumulativamente o disposto nesta
cláusula.
Parágrafo terceiro: Fica desde já
ressalvada a aplicação destes
dispositivos desde que não sejam
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cobertos pelo seguro de vida em grupo
mantido pela empresa.

Indefere-se, pois o tema em análise impõe ônus ao empregador,
devendo o mesmo ser objeto de negociação coletiva.

2.45 CLÁUSULA 40 – DOS ATESTADOS MÉDICOS

A empresa aceitará os atestados
médicos emitidos por INSS / SUS e
seus conveniados, bem como aqueles
emitidos pela empresas prestadoras
de serviços médicos hospitalares e
seus conveniados contratados por
plano de saúde.
Parágrafo Único - O atestado médico
deverá ser entregue pelo empregado a
empresa no prazo de 48 (quarenta e
oito) horas após a emissão do mesmo,
com vistas ao lançamento na folha de
pagamento.

Indefere-se, pois o tema em análise deve ser tratado em sede de
negociação coletiva, norma ou regulamento de empresa.

2.46 CLÁUSULA 41 – DOS QUADROS DE AVISOS

Será permitida a afixação nos Quadros
de Avisos da empresa de
comunicações de interesse da
categoria profissional em local visível
e de fácil acesso aos empregados,
vedada a divulgação de matéria
político partidária, ou ofensiva a quem
quer que seja. O material a ser afixado
deverá ser enviado a empresa pela
entidade sindical.



Arquivo Assinado Digitalmente

Defere-se, pois a cláusula vai tem assentimento no disposto no
Precedente Normativo 104, da SDC, do E. TST.

2.47 CLÁUSULA 42 – DO COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO

Do Comunicado de Acidente de
Trabalho. A empresa fica obrigada a
comunicar ao Sindicato qualquer
acidente de trabalho com os
empregados objeto deste acordo, seja
ele fatal, grave, leve ou de trajeto, até
48 horas após o ocorrido com o
fornecimento de cópia da CAT ao
sindicato.

 Como relator, entendia pelo indeferimento da cláusula, considerando que o
art. 22 da Lei 8.213/91 já disciplina a matéria.

 Entretanto, prevaleceu o entendimento da Douta maioria, no sentido da
importância da cláusula para a saúde e segurança no trabalho.

 Defere-se.

2.48 CLÁUSULA 43 – DO ACESSO AOS DIRIGENTES SINDICAIS

A empresa permitirá o acesso aos
membros da diretoria do sindicato,
desde que pré-avisada da visita e do
seu motivo com antecedência de 48
horas, vedada a entrada nas
dependências da empresa de
máquinas fotográficas, filmadoras e
celulares que tenham estes recursos.

Defere-se, pois referida cláusula tem permissivo no Precedente
Normativo nº 91, da SDC, do E. TST.
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2.49 CLÁUSULA 44 – DO PRÊMIO ASSIDUIDADE POR OCASIÃO DAS
FÉRIAS

Cláusula 44 - Do Prêmio Assiduidade
Por Ocasião das Férias
O empregado fará jus a um .prêmio
anual correspondente a 20% (vinte por
cento) do seu salário base e será pago
por ocasião do primeiro pagamento
mensal após o retorno do trabalho. O
período de 12(doze) meses a ser
considerado, será o aquisitivo de
férias.
Parágrafo Primeiro - Para fazer jus ao
prêmio de férias, o empregado não
poderá ter falta e nem atraso ao
trabalho durante ao período aquisitivo
de férias. Para faltas e atrasos serão
considerados como excluidores do
prêmio qualquer tipo de falta, atraso ou
saída antecipada, perdendo este
prêmio mesmo quando ocorrer falta
legal ou justificada em lei, exceto
quando se tratar de doação de sangue
com atestado comprobatório, limitado
a uma vez por ano.
Parágrafo Segundo - Não terão direito
ao prêmio de férias os empregados
que tiverem sofrido acidente de
trabalho caracterizado por qualquer
um dos itens do parágrafo segundo da
cláusula décima sétima deste acordo
coletivo.
Paragrafo Terceiro - O percentual
máximo estipulado no "caput” desta
cláusula, será apurado
semestralmente, ou seja, o
empregado fará jus a 110% (dez por
cento) se nos primeiros 6 meses do
período aquisitivo de férias alcançar a
meta prevista no parágrafo primeiro
desta cláusula e, dessa forma, mais 10
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% (dez por cento) se a mesma meta for
alcançada do segundo semestre do
período aquisitivo de férias.

Indefere-se, pois tal cláusula impõe ônus aos representados do
suscitado, devendo o tema ser tratado por intermédio de norma coletiva.

2.50 CLÁUSULA 45 – MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL

CLAUSULA 45 - MENSALIDADE
SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL
I - Mensalidade Sindical
Fica convencionado que as empresas
recolherão ao SINTRASADES a
mensalidade sindical fixada em 2,5%
(dois e meio por cento), sobre o salário
mensal dos trabalhadores, sem
dedução nos salários dos seus
empregados.
Parágrafo Primeiro - O recolhimento
da referida mensalidade sindical será
feito através de depósito na conta
bancária do Sintrasades junto ao
Banco do Brasil, Agencia 021-3, conta
corrente número 7966-9, vencível no
dia 05 (cinco) do mês subsequente ao
pagamento dos salários.
Parágrafo Segundo - A empresas
terão o prazo de 30 (trinta) dias após o
recolhimento para encaminhar ao
SINTRASADES, cópia da guia de
recolhimento da mensalidade sindical,
com a relação nominal dos
trabalhadores associados e dos
respectivos salários;
II - Contribuição Sindical
Fica estabelecido que a base de
cálculo para o desconto e posterior
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recolhimento da contribuição sindical
será a remuneração do trabalhador no
mês de março ou no mês seguinte à
sua contratação, ou, estando este
afastado de suas funções, no mês de
março, sua contribuição será
descontada no primeiro mês
subseqüente ao do retorno ao
trabalho;
II - E, para que não paire dúvidas, fica
estabelecido que entende-se por
"remuneração" para fins do desconto e
recolhimento da contribuição sindical,
além do salário base ou piso mínimo
da categoria, toda e qualquer outra
vantagem percebida pelo trabalhador
no mês base para o seu desconto,
conforme disposto no Art. 580, I, da
CLT;

Acolhe-se os fundamentos do Ministério Público do Trabalho, os quais ora
transcrevo:

Pretende o suscitante a obrigatoriedade de pagamento de mensalidade
sindical pelas empresas incidente sobre o salário dos trabalhadores.

A cláusula acima transcrita viola o disposto no art. 611 da CLT, pois
disposições que regulamentem obrigações entre empregadores e o sindicato profissional não
podem ser objeto de Convenção Coletiva, pois não dizem respeito às relações individuais de
trabalho.

Quanto ao acordo celebrado nos autos da AA nº
0023400-40.2006.5.17.0000, apontado pelo suscitado em contestação (fl. 500) foi celebrado
entre o SINDHES e o Ministério Público do Trabalho, em que o sindicato se obrigou a não
mais inserir cláusula de conteúdo semelhante à supratranscrita. Não alcança, portanto, o
SINTRASADES.

Pelo indeferimento.

Indefere-se, pelos fundamentos já deduzidos anteriormente.

2.51 CLÁUSULA 46 – SEGURO DE VIDA

CLAUSULA 46 - SEGURO DE VIDA
As empresas se obrigam a contratar
Apólices de Seguro de Vida e
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Acidentes Pessoais, para os seus
empregados, de acordo com as bases
mínimas estabelecidas abaixo,
ressalvadas a existência de contrato
de seguro de vida, resguardando as
mesmas garantias no valor mínimo
mensal de R$ 8,00 (oito reais);
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No seguro
de vida e acidentes pessoais previstos
no caput desta Cláusula fica entendido
e acordado que a escolha da
Seguradora e Empresa de Corretagem
será definida pelo SINTRASADES
(Sindicato Profissional dos
trabalhadores). A operação e gestão
do plano de saúde serão de
responsabilidade do SINTRASADES
(Sindicato Profissional dos
Trabalhadores).
PARAGRAFO SEGUNDO - O referido
seguro deverá contemplar no mínimo
as seguintes Garantias e respectivos
Capitais Segurados:
GARANTIAS:
CAPITAIS SEGURADOS
M O R T E
NATURAL.....................................R$
20.000,00

MORTE ACIDENTAL- (
IEA)-...................R$ 40.000,00
INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE
P O R
ACIDENTE................................................
.R$ 30.000,00
A U X Í L I O
FUNERAL:..................................R$
1.500,00 DESPESAS RESCISÃO
CONTRATUAL- MORTE............R$ 1.
200,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO (CESTA
BÁSICA POR
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AFASTAMENTO).....................................
.........R$ 480,00
PARÁGRAFO TERCEIRO - A
Garantia de Auxílio Alimentação
(Cesta Básica) refere-se a concessão
de cestas básicas mensais, no valor
unitário de R$ 80,00 (oitenta reais),
para o empregado que permanecer
afastado por motivo de Doença ou
Acidente, por um período superior a 30
(imta) dias.
PARAGRAFO QUARTO - A referida
Cesta Básica será fornecida pela
Seguradora por um período limitado e
máximo de 06 (seis) meses, cessando
o fornecimento logo que o empregado
retornar ao seu trabalho.

PARAGRAFO QUINTO- O custo
mensal (prêmio do Seguro) será pago
pelas empresas para seus
empregados sem ônus para estes.
PARAGRAFO SEXTO- As empresas
manterão o pagamento do seguro para
os empregados que estejam
recebendo o auxílio do INSS, pelo
período de 12 (doze) meses, salvo na
hipótese de desligamento definitivo do
trabalho ou aposentadoria, a qualquer
título, inclusive por invalidez.
PARÁGRAFO SÉTIMO - Caso as
empresas tenham Apólice de Seguro
de Vida e Acidentes Pessoais que
atenda os empregados em condições
mais benéficas, esta ficará
desobrigada do cumprimento do
disposto nesta cláusula.

Indefere-se, pois a matéria é tipicamente negocial e não consta do
instrumento coletivo anterior.

2.52 CLÁUSULA 47 – PLANO DE SAÚDE
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CLAUSULA 47 - PLANO DE SAÚDE.
As empresas ficam obrigadas a
manter o plano de saúde já existente
em favor dos Trabalhadores
abrangidos pelo presente Acordo
Coletivo de Trabalho, arcando estas
integralmente com o custo deste
benefício. O Plano de Saúde é
extensivo aos dependentes legais do
trabalhador, que ficará responsável
pelo pagamento integral de cada
dependente inscrito.

Por se tratar de ônus imposto ao empregador, deve o tema ser tratado
mediante negociação coletiva.

Indefere-se.

2.53 CLÁUSULA 48 – DO FORO COMPETENTE

CLAUSULA 48- DO FORO
COMPETENTE

É aquele fixado em lei.

A competência é tratada por Lei, sendo incabível sua fixação por
sentença normativa.

Indefere-se.

2.54 CLÁUSULA 49 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLAUSULA 49 - DAS DISPOSIÇÕES
FINAIS

Esta Convenção Coletiva de Trabalho
elaborado em 06 (seis) vias deverá ser
assinado pelas partes, e devidamente
encaminhado à SRT/ES para depósito
e Registro, nos termos do parágrafo
único do artigo 613 da CLT, do qual
deverão ser tiradas tantas cópias que
se fizerem necessárias.
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Prejudicado, ante o ajuizamento do presente Dissídio Coletivo.

2.55 PEDIDO DE LIMINAR

O suscitante pretende a concessão de liminar, para fins de antecipação
salarial na ordem de 10% sobre os salários praticados em janeiro de 2012,
argumentando que o suscitado expediu circular em que recomendava aos seus
representados a instituição do dito reajuste.

Sustenta que os trabalhadores vêm sofrendo com as perdas salariais
decorrentes do processo inflacionário, devendo ser determinado o reajuste
pleiteado, sob pena de pagamento de astreintes pelo descumprimento de decisão
judicial.

Vejamos.

Inicialmente, destaco que se trata de pretensão relacionada à antecipação
dos efeitos da tutela, cujo deferimento importaria na antecipação da própria data
base da categoria.

Tal pleito não poderia ser viabilizado, considerando que o suscitante perdeu a
data base da categoria, ao ajuizar o presente dissídio à revelia dos prazos legais,
sendo certo, portanto, que a sentença normativa produzirá efeitos a partir de sua
publicação, nos termos do art. 867, a, da CLT.

Destaco, ainda, que a sentença normativa pode ser executada de imediato,
considerando o dispositivo supra mencionado, tendo o recurso ordinário respectivo
efeito meramente devolutivo, sendo desnecessária a antecipação dos efeitos da
tutela pretendida pelo suscitante no presente Dissídio Coletivo.

Por fim, ainda que possível a concessão da antecipação pretendida, entendo
que não se faz presente o requisito periculum in mora, pois o mero processo
inflacionário não constitui circunstância autorizadora da concessão da medida, ainda
mais se tratando de período em que o país experimenta baixos índices
inflacionários, se comparados a fases não tão distantes de nossa ainda jovem
democracia.

Indefere-se, por falta de interesse processual.

2.56 LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Formula o suscitado pedido de condenação do suscitante ao pagamento de
multa por litigância de má-fé, com amparo em diversas condutas do mesmo, tais
como: ajuizamento do presente Dissídio a despeito da convocação do Ministério
Público do Trabalho para negociar; formulação de pedido diverso do aprovado pela
Assembléia Geral da categoria; não adoção do intervalo de 3 horas para a escala
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12x36; quebra do sigilo fiscal dos funcionários e uso de sindicalistas para a
aprovação da propositura do presente Dissídio.

Vejamos.
É através do processo que o Estado, exercendo o Poder Jurisdicional,

resolve os conflitos de interesse, sendo o instrumento que têm as partes para obter
respostas às suas pretensões, servindo, principalmente, para se obter a
pacificação da sociedade e para atuação do Direito. Por essa razão é
reprovável que as partes se sirvam dele faltando ao dever de verdade, agindo
deslealmente e empregando artifícios fraudulentos.

Para coibir tais abusos, o Código de Processo Civil, estabeleceu no artigo
16, que responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor,
réu ou interveniente. No artigo 18, acrescentou, que o Juiz, de ofício ou
requerimento, condenará o litigante de má-fé a indenizar à parte contrária os
prejuízos que esta sofreu, mais os honorários advocatícios e as despesas que
efetuou. A condenação pode ultrapassar além das partes e responsabilizar
solidariamente aqueles que se coligaram para lesar a parte contrária (§ 1º),
como o Advogado, a testemunha, o perito, etc.

Entretanto, no caso dos autos não se vislumbra a caracterização da
reclamante como litigante de má-fé, trazendo ao poder judiciário simples conflito de
interesse para ser resolvido.

Indefere-se.
2.57 IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ATRIBUÍDA PELO

SUSCITANTE

O suscitado impugna o valor da causa atribuído pelo suscitante (R$ 5.000,00),
afirmando que o mesmo não reflete o valor econômico do presente Dissídio, sendo
mais adequado, a seu ver, que o valor da causa seja arbitrado por este E. Regional
no importe de R$ 100.000,00.

Pois bem.

Em matéria de Dissídio Coletivo, há ausência de normatização acerca do
valor da causa, sendo do sucitante o encargo de sugerir um valor estimado à causa,
observando os parâmetros descritos no art. 258, do CPC.

Contudo, o valor final é arbitrado pelo Tribunal, nos precisos termos do art.
789, § 4º, da CLT, a saber:

Nos dissídios coletivos, as partes vencidas responderão solidariamente
pelo pagamento das custas, calculadas sobre o valor arbitrado na decisão,
ou pelo Presidente do Tribunal
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Feitas essas considerações, entendo que o valor mais adequado à
presente causa é o de R$ 20.000,00, que ora arbitra-se, com custas de R$
400,00, pro rata, dispensado o sindicato profissional, prevalecendo nesse
último ponto o entendimento da Douta maioria, contra o entendimento do
Relator que não concedia a dispensa.

2.58 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO PELO
SUSCITADO EM SUA PEÇA DE DEFESA

O suscitado pretende a condenação do suscitante ao pagamento dos
honorários advocatícios.

Pois bem.

As partes foram ambas vencidas no presente Dissídio Coletivo, sendo
incabível a condenação do suscitante ao pagamento dos honorários advocatícios
pretendidos pelo suscitado.

Indefere-se.

2.59 VIGÊNCIA

Vigência desta sentença normativa fixada em 1 ano (art. 868, parágrafo
único, da CLT), a contar da publicação da certidão (art. 867, parágrafo único,
“a”, da CLT).

3. CONCLUSÃO

A C O R D A M os Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região,

por unanimidade, rejeitar as preliminares de não esgotamento de negociação entre

as partes; de ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do

processo - ausência de mútuo acordo; de ausência de quórum; de não

comprovação da condição de associados dos trabalhadores presentes na

assembléia; de pretensão de instituição de jornada superior à oitava diária -

descompasso com a vontade da assembléia; de ausência de fundamentação dos

pedidos; de irregularidade de representação; admitir o dissídio coletivo; por

maioria, vencidos os Desembargadores José Carlos Rizk e Jailson Pereira da

Silva, acolher a arguição do Suscitado para declarar a perda da data base,

devendo a sentença normativa vigorar a partir de sua publicação, nos moldes do art.
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867, a, da CLT; por unanimidade, rejeitar a teoria do conglobamento e indeferir a

impugnação aos documentos. No mérito, por maioria, julgar parcialmente

procedente o dissídio coletivo para deferir parcialmente as cláusulas econômicas e

sociais da categoria; por unanimidade, indeferir o pedido de liminar, por falta de

interesse processual; indeferir o pedido de condenação do suscitante ao

pagamento de multa por litigância de má-fé; acolher a impugnação ao valor da

causa para fixar o valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais); indeferir os honorários

advocatícios e fixar a vigência desta sentença normativa em 1 (um) ano a contar da

publicação do julgado. Custas 'pro-rata', no valor de de R$ 400,00 (quatrocentos

reais), calculadas sobre o valor fixado à condenação, de R$ 20.000,00 (vinte mil

reais), dispensado o sindicato profissional, vencido o Relator. Sustentação oral do

Dr. Adolfo Honorato Ferreira Simões, advogado do suscitante e do Dr. Alexandre

Mariano Ferreira, advogado do suscitado.

DA PAUTA REIVINDICATÓRIA:

CLÁUSULA 1ª – ABRANGÊNCIA: por unanimidade, deferida.

CLAÚSULA 2ª - VIGÊNCIA E DATA-BASE: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 3ª - REAJUSTE SALARIAL: por maioria, deferir parcialmente a

cláusula, fixando o reajuste salarial no percentual de 10% (dez por cento) sobre os

salários de janeiro de 2011, autorizando a compensação dos reajustes

espontâneos concedidos no percentual de 7,5% (sete e meio por cento), vencidos

os Desembargadores Lino Faria Petelinkar, Wanda Lúcia Costa Leite França

Decuzzi e Jailson Pereira da Silva, que deferiam o reajuste no percentual de 9,24%

(nove vírgula vinte e quatro por cento); e, por unanimidade, deferir, em função do

princípio da estabilidade econômica, em se tratando de trabalhadores que se

submetem a jornada superior a 8 horas diárias, o acréscimo de 5% (cinco por

cento) de reajuste, quando houver a alteração da jornada para adequação ao termo

de acordo homologado nos autos da ação anulatória nº

0014900-09.2011.5.17.0000.
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CLÁUSULA 4ª - PISOS ADMISSIONAIS: por unanimidade, deferido o percentual

de 10% (dez por cento) de reajuste sobre os pisos admissionais.

CLÁUSULA 5ª - DESCONTOS AUTORIZADOS: por maioria, deferida

parcialmente, para manter os termos da cláusula 5ª da Convenção Coletiva anterior.

Vencidos os Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes, Jailson

Pereira da Silva e Ana Paula Tauceda Branco, quanto ao parágrafo terceiro.

CLÁUSULA 6ª - ADICIONAL NOTURNO: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 7ª - ADICIONAL DE HORAS EXTRAS - caput e parágrafos

primeiro ao quinto: por maioria, indeferidos. Vencidos os Desembargadores José

Carlos Rizk, Cláudio Armando Couce de Menezes e Ana Paula Tauceda Branco.

CLÁUSULA 8ª - TRABALHO EM DOMINGOS E FERIADOS: por unanimidade,

indeferida.

CLÁUSULA 9ª - PRORROGAÇÃO E COMPENSAÇÃO: por unanimidade,

indeferida.

CLÁUSULA 10ª - JORNADA ESPECIAL: por unanimidade, indeferida, nos termos

do voto do Relator.

CLÁUSULA 11ª - AVISO PRÉVIO: por unanimidade, indeferida.

Parágrafo Primeiro: por unanimidade, indeferido.

Parágrafo Segundo: por maioria, indeferido. Vencidos os Desembargadores

Cláudio Armando Couce de Menezes e Ana Paula Tauceda Branco.

Parágrafo Terceiro: por maioria, indeferido. Vencidos os Desembargadores José

Carlos Rizk, Cláudio Armando Couce de Menezes e Ana Paula Tauceda Branco.

Parágrafo Quarto: por unanimidade, indeferido.

CLÁUSULA 12ª - PERMUTA DE PLANTÃO: por unanimidade, deferida.

CLÁUSULA 13ª - LEITO HOSPITALAR: por unanimidade, deferida parcialmente,
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para manter a redação anterior da matéria, prevista na CCT 2010/2012.

CLÁUSULA 14ª – UNIFORME: por unanimidade, deferida.

CLÁUSULA 15ª - TRABALHADORA GESTANTE: por maioria, indeferida.

Vencido o Desembargador José Carlos Rizk.

CLÁUSULA 16ª – INSALUBRIDADE/GESTANTE: por maioria, indeferida.

Vencido o Desembargador José Carlos Rizk.

CLÁUSULA 17ª – AMAMENTAÇÃO: por maioria, indeferida. Vencido o

Desembargador José Carlos Rizk.

Parágrafo Primeiro: por unanimidade, deferida.

CLÁUSULA 18ª - REEMBOLSO CRECHE: por unanimidade, deferido

parcialmente, para fixar o valor do auxílio-creche em R$ 165,00 (cento e sessenta e

cinco reais).

Parágrafo Primeiro: por unanimidade, deferido.

Parágrafo Segundo: por unanimidade, deferido.

CLÁUSULA 19ª – MEDICAMENTOS: por unanimidade, deferida parcialmente,

observando a redação da cláusula na Convenção Coletiva anterior.

Parágrafo Primeiro: por unanimidade, indeferido.

Parágrafo Segundo: por unanimidade, indeferido.

CLÁUSULA 20ª – FÉRIAS: por unanimidade, deferida.

Parágrafo Primeiro: por maioria, indeferido. Vencido o Desembargador José

Carlos Rizk.

Parágrafo Segundo: por maioria, indeferido. Vencido o Desembargador José

Carlos Rizk.

Parágrafo Terceiro: por unanimidade, deferido.

CLÁUSULA 21ª - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE: por maioria, indeferida.
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Vencidos os Desembargadores Cláudio Armando Couce de Menezes e Ana Paula

Tauceda Branco.

CLÁUSULA 22ª - TAXA NEGOCIAL - FORTALECIMENTO SINDICAL: por

maioria, indeferida. Vencidos os Desembargadores José Carlos Rizk, Cláudio

Armando Couce de Menezes e Ana Paula Tauceda Branco.

CLÁUSULA 23ª - COMPROVANTE DE PAGAMENTO: por unanimidade,

deferida.

Parágrafo Único - DO PAGAMENTO EM CHEQUE: por unanimidade, deferido

parcialmente, passando a cláusula a ter a seguinte redação: “Se o pagamento do

salário for feito em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo necessário

para descontá-lo, no mesmo dia.”

CLÁUSULA 24ª - AUSÊNCIAS LEGAIS – caput e parágrafo primeiro: por

maioria, indeferidos. Vencidos os Desembargadores José Carlos Rizk e Cláudio

Armando Couce de Menezes, quanto aos itens a, b e c.

Parágrafo Segundo: por unanimidade, deferido.

Parágrafo Terceiro: por unanimidade, indeferido.

Parágrafo Quarto: A matéria será melhor analisada na cláusula 37 adiante

apreciada.

CLÁUSULA 25ª - RELAÇÃO NOMINAL DE EMPREGADOS: por unanimidade,

deferida parcialmente, nos termos do voto do Relator.

CLÁUSULA 26ª - ESTABILIDADE PROVISÓRIA PRÉ-APOSENTADORIA: por

unanimidade, deferida.

CLÁUSULA 27ª - DO SALÁRIO SUBSTITUTO: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 28ª - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO: por maioria, indeferida.

Vencidos os Desembargadores José Carlos Rizk e Cláudio Armando Couce de

Menezes.
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CLÁUSULA 29ª - JORNADA DE TRABALHO DOS DIGITADORES: por

unanimidade, indeferida.

Parágrafo Único: por maioria, indeferido. Vencidos os Desembargadores José

Carlos Rizk e Cláudio Armando Couce de Menezes que deferiam parcialmente.

CLAÚSULA 30ª - DO ACIDENTE DE TRABALHO: por unanimidade, deferida

parcialmente, nos termos do voto do Relator.

CLÁUSULA 31ª - DO PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA A

PREVIDENCIA SOCIAL: por maioria, indeferida. Vencidos os Desembargadores

José Carlos Rizk e Cláudio Armando Couce de Menezes.

CLÁUSULA 32ª - ELEIÇÕES DA CIPA: por maioria, indeferida. Vencidos os

Desembargadores José Carlos Rizk, Cláudio Armando Couce de Menezes e

Marcello Maciel Mancilha.

CLÁUSULA 33ª - DA ALIMENTAÇÃO – caput e parágrafos primeiro ao

terceiro: por unanimidade, indeferidos.

CLÁUSULA 34ª – PENALIDADES: por maioria, deferida parcialmente, nos termos

do voto do Relator. Vencida a Desembargadora Wanda Lúcia Costa Leite França

Decuzzi.

CLÁUSULA 35ª - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: por

unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 36ª - ADICIONAL DE REVEZAMENTO: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 37ª - DO EMPREGADO ESTUDANTE: por maioria, deferida

parcialmente, nos termos do voto do Relator. Vencida a Desembargadora Wanda

Lúcia Costa Leite França Decuzzi.

CLÁUSULA 38ª - DA COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA: por maioria,

indeferida. Vencidos os Desembargadores José Carlos Rizk e Cláudio Armando

Couce de Menezes.
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CLÁUSULA 39ª - DO AUXÍLIO FUNERAL: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 40ª - DOS ATESTADOS MÉDICOS: por maioria, indeferida.

Vencidos os Desembargadores José Carlos Rizk, Cláudio Armando Couce de

Menezes e Ana Paula Tauceda Branco.

CLÁUSULA 41ª - DOS QUADROS DE AVISOS: por unanimidade, deferida.

CLÁUSULA 42ª - DO COMUNICADO DE ACIDENTE DE TRABALHO: por

maioria, deferida. Vencidos os Desembargadores Lino Faria Petelinkar, Wanda

Lúcia Costa Leite França Decuzzi e Jailson Pereira da Silva.

CLÁUSULA 43ª - DO ACESSO AOS DIRIGENTES SINDICAIS: por unanimidade,

deferida.

CLÁUSULA 44ª - DO PRÊMIO ASSIDUIDADE POR OCASIÃO DAS FÉRIAS:

por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 45ª - MENSALIDADE SINDICAL E CONTRIBUIÇÃO SINDICAL: por

unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 46ª - SEGURO DE VIDA: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 47ª - PLANO DE SAÚDE: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 48ª - DO FORO COMPETENTE: por unanimidade, indeferida.

CLÁUSULA 49ª - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: por unanimidade, prejudicada.

DESEMBARGADOR LINO FARIA PETELINKAR
Relator
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