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AUSNCIA DO MTUO CONSENTIMENTO - O

art. 114, 2, da Carta Magna deve ser

interpretado sistematicamente, encarando-se o
"comum acordo" como uma faculdade das partes

e no como uma exigncia sine qua non para o
ajuizamento do dissdio, sob pena de se impedir o

acesso a justia quando um dos sindicatos se
recusar a negociar e a concordar com a

provocao do Poder Judicirio, beneficiando o
ente sindical que agiu de forma temerria em

detrimento do sindicato interessado na defesa da

categoria e na pacificao social. Preliminar que
se rejeita.

INPCIA DA INICIAL – FUNDAMENTAO
DOS PEDIDOS EM NORMA COLETIVA
EXTINTA - A remisso ao Dissdio Coletivo

008100-28.2012.5.17.0000, julgado extinto sem
julgamento do mrito pelo E. TST, por si s, no

enseja inpcia da inicial, mormente porque o
suscitado tambm fundamenta os pedidos de



manuteno da clusula em face da conveno
coletiva de trabalho anteriormente vigente, qual

seja 2010/2012. Preliminar que se rejeita.

NO ESGOTAMENTO DAS VIAS NEGOCIAIS -
Vrias foram as tentativas de conciliao proposta

pelo suscitante, bastando que se diga que em
03-07-2013, o suscitante enviou ao suscitado

proposta de conveno coletiva de trabalho (fls.
92/107); em 08/08/2013, foi marcada reunio de

mediao junto ao SRTE-ES, na qual, diga-se,  o
suscitado no compareceu (fl. 158);

posteriormente, em 27-08-2013, houve reunio de

mediao junto ao Ministrio Pblico do Trabalho
(fl. 186); seguida de reunies realizadas

diretamente entre as partes, nos dias 05, 19 e
27-09-2013 (fls. 191/198). As diversas tentativas

de negociao reveladas acima, sem qualquer
xito, so suficientes para o cumprimento do

disposto nos 1 e 2 do art. 114 da Carta Magna
e no art. 616,  2, da CLT. Preliminar que se

rejeita.

PERDA DA DATA BASE - Em que pese existir

corrente defendendo a perda da data-base

quando a ao  ajuizada aps o prazo
preconizado pelo art. 616, 3, da CLT, ou quando

no h nenhum instrumento negocial ou sentena

normativa em vigor na data da propositura da
demanda, pelo fato de a deciso pacificadora do

conflito viger a partir da data da sua publicao,
por fora do disposto no art. 867, 1, da CLT,

entendo que a data-base  simblica para a
categoria profissional, devendo ser mantida,

independentemente da vigncia da sentena
normativa.

MANUTENO DAS DISPOSIES MNIMAS -
O pargrafo segundo do art. 114 da Constituio
Federal, com a redao dada pela Emenda

Constitucional n. 45/2004, preconiza o princpio
da vedao ao retrocesso social, o que implica na

adoo da ltima norma coletiva celebrada como

parmetro mnimo de negociao.



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

1. RELATRIO

O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM HOSPITAIS, CLNICAS
MDICAS, ODONTOLGICAS, LABORATRIOS DE ANLISES CLNICAS,
PATALGICAS, BANCOS DE SANGUE, FILANTRPICOS E PRIVADOS NO
ESTADO DO ESPRITO SANTO – SINTRASADES, com a finalidade de estabelecer
normas e fixar condies de trabalho para os integrantes  da categoria do suscitante
para o perodo 2013/2014 em face do SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE
SERVIOS DE SADE DO ESTADO DO ESPRITO SANTO.

Em audincia conciliatria (fls. 74-75), as partes permaneceram
inconciliadas, ocasio em que o Suscitado apresentou contestao (fls. 76-155).

Procurao do suscitado (fl. 157).

Rplica do Suscitante s fls. 333-348.

Parecer ministerial s fls. 352-373.

 o relatrio.

2. FUNDAMENTAO

2.1. - PRELIMINARMENTE

2.1.1. AUSNCIA DO MTUO CONSENTIMENTO

Requer o suscitado a extino do processo, sem resoluo do mrito, ante a
ausncia de comum acordo para o ajuizamento do dissdio coletivo, o qual reputa
tratar-se de pressuposto especfico de admissibilidade preconizado pelo  art. 114,
2, da Carta Magna.

No lhe assiste razo.

O indigitado dispositivo deve ser interpretado sistematicamente,
encarando-se o "comum acordo" como uma faculdade das partes e no como uma
exigncia sine qua non para o ajuizamento do dissdio, sob pena de se impedir o



acesso a justia quando um dos sindicatos se recusar a negociar e a concordar com
a provocao do Poder Judicirio, beneficiando o ente sindical que agiu de forma
temerria em detrimento do sindicato interessado na defesa da categoria e na
pacificao social.

Neste sentido, a jurisprudncia abaixo colacionada:

Dissdio Coletivo de Greve. Carncia de Ao por
Inexistncia de Concordncia Prvia. Tentativas Frustradas
de Negociao. Concordncia Tcita do Suscitado.
Preliminar Rejeitada. Se no h recusa das partes 
negociao, o fato  de ser ela infrutfera permite que um
dos oponentes ajuze o dissdio de natureza econmica,
em razo da concordncia tcita da outra parte,
manifestada nas tentativas frustradas de composio e na
vinda da parte suscitada  mesa de conciliao, perante o
Presidente do Tribunal para examinar propostas.
Outrossim, tendo sido anunciado o movimento paredista, 
perfeitamente possvel que o suscitante tome medidas
acautelatrias para cumprimento de suas obrigaes, em
decorrncia do contrato de concesso que mantm com o
Poder Pblico, alm do que, em se tratando de ao de
greve, no h como sustentar a necessidade de comum
acordo. (TRT 17 Regio. Processo n.
136.2008.000.17.00-2. Relator: JUIZ GERSON FERNANDO
DA SYLVEIRA NOVAIS . Revisor: JUIZ CARLOS
HENRIQUE BEZERRA LEITE . Publicao: DO do dia
29.05.2008). (sem grifos no original)
________________________________________________
________

DISSDIO COLETIVO. COMUM ACORDO. PRESSUPOSTO
PROCESSUAL. NO CARACTERIZAO. MERA
FACULDADE. A expresso 'comum acordo' contida no 2
do art. 114, da Constituio Federal no constitui pressuposto
processual para o ajuizamento de dissdio coletivo, mas mera
faculdade das partes. Interpretao diversa implicaria admitir
que a inteno do legislador, ao elaborar a norma, foi a de
induzir a categoria econmica interessada ao inevitvel
exerccio do direito de greve, com a finalidade de forar a
concordncia da categoria econmica  com o ajuizamento do
dissdio, a fim de possibilitar a apreciao de suas 
reivindicaes pelo Poder Judicirio. Tal concluso,
evidentemente, contraria a lgica do razovel e comezinhos



princpios de Direito. Por outro lado, a interpretao da norma
constitucional deve ter como diretriz os princpios da mxima
efetividade e da fora normativa da Constituio
(CANOTILHO). Admitir a impossibilidade do ajuizamento do
dissdio coletivo em razo de mero capricho de uma das
partes implica, sem dvida, negar vigncia ao disposto no
artigo 8, III, da Constituio Federal, que assegura ao
sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos da
categoria, prerrogativa essa que no pode simplesmente ficar
submetida ao puro arbtrio da parte contrria, como autntica
condio potestativa, sob pena de restar frustrada sua
eficcia. No bastasse isso, por se tratar de mero pargrafo, o
disposto no aludido 2 no pode restringir a aplicao da
norma contida no caput e incisos do art. 114, da Carta
Magna, os quais estabelecem a competncia da Justia do
Trabalho para o julgamento de qualquer pretenso
decorrente de um conflito de interesses de natureza
econmica e social. Alis o prprio 2 em comento refora
tal concluso, quando assinala caber  esta Justia
Especializada decidir o conflito. No se trata, pois, de mera
arbitragem. Assim, a anlise interpretativa do mencionado
dispositivo constitucional revela que a expresso "comum
acordo" constitui mera faculdade das partes, no um
pressuposto processual, sendo que a sua ausncia no
impede o ajuizamento de dissdio coletivo visando a
composio de conflito de interesses entre as categorias
profissional e econmica interessadas. Preliminar rejeitada.
(TRT 15 Regio. Processo DC n 2018.2005.000.15.00-7.
Desembargador Relator: Fernando da Silva Borges.
Publicao: 01/11/2006)."

Rejeito a prefacial.

2.1.2. VIOLAO  COISA JULGADA

Aduz o suscitado preliminar de violao  coisa julgada, requerendo a
extino do processo, sem resoluo do mrito, das clusulas 20 e 37 dos
pedidos.



Sustenta o suscitado que a insero das clusulas mencionadas viola a coisa
julgada vez que, nos autos da ao civil pblica n. 0075000-64.2006.5.17.0012,
obrigou-se a no mais inserir clusulas versando sobre contribuies assistenciais
de contedo semelhante quele impugnado na referida ao.

As clusulas 20 e  37 esto assim dispostas, verbis:

CLUSULA 20 – TAXA DE CONTRIBUIO ASSISTENCIAL

Fica estabelecido que as EMPRESAS recolhero  ao sindicato profissional,
mensalmente, a partir de Setembro de 2013, sem qualquer desconto do
salrio dos seus empregados, o percentual de 2,% (dois por cento) do valor
bruto da sua folha de pagamento, que ser pago at o dia 05 (cinco) do ms
subsequente ao desconto, mediante depsito em favor do Sindicato
Profissional no Banco do Brasil S/A – Agncia 0021-3 conta corrente n
7966-9;

Pargrafo primeiro: - Todos os recursos arrecadados com base nesta
clusula, sero aplicados na manuteno da estrutura operacional,
concesso de servios gratuitos de atendimentos e em servios
assistenciais da entidade sindical profissional.

Pargrafo Segundo: - Em observncia a Conveno 98 da OIT, nenhuma
interferncia ou interveno das EMPRESAS ser admitida nas
deliberaes e servios da entidade sindical profissional, assim como na
aplicao dos referidos recursos financeiros originados desta clausula.

Pargrafo Terceiro: - O no recolhimento no prazo acima fixado, implicar
no pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) e juros de
0,33% ao dia;

CLAUSULA 37 – TAXA NEGOCIAL – FORTALECIMENTO SINDICAL

Por fora de deciso das Assemblias Gerais Extraordinrias realizadas
nos dias 25, 26 e 27 de junho de 2013, ficou deliberado que as empresas
descontaro mensalmente de todos os seus empregados, 2% (dois por
cento) do salrio base, a favor do SINTRASADES, a ttulo de taxa negocial
e fortalecimento sindical, ficando isentos do referido desconto, o trabalhador
que comprovar ser associado ao referido sindicato;

Pargrafo Primeiro:  - O recolhimento mensal desta taxa ser efetuado at
o dia (cinco) do ms subsequente mediante depsito em favor do Sindicato
Profissional no Banco do Brasil S/A – Agncia 0021-3 conta corrente n
7966-9, ficando estabelecido que o primeiro recolhimento ocorrer no ms
seguinte ao depsito desta Conveno na SRT/ES;

Pargrafo Segundo: - Todos os recursos arrecadados com base nesta
clusula, sero aplicados na manuteno da estrutura operacional,



concesso de servios gratuitos de atendimentos e em servios
assistenciais da entidade sindical profissional.

Pargrafo Terceiro: - Em observncia a Conveno 98 da OIT, nenhuma
interferncia ou interveno das EMPRESAS ser admitida nas
deliberaes e servios da entidade sindical profissional, assim como na
aplicao dos referidos recursos financeiros originados desta clusula.

Pargrafo Quarto: - O no recolhimento no prazo acima fixado, implicar
no pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) e juros de
0,33% ao dia;

Pargrafo Quinto: – O empregado que no concordar com os descontos
previstos, dever dirigir-se  sede do Sindicato Profissional no prazo de at
10 (dez) dias aps o depsito desta CCT na SRT/ES, onde manifestar o
seu direito de oposio, recebendo documento para entregar  sua empresa
empregadora, a fim de que no seja implantado o desconto desta
contribuio, durante o perodo desta Conveno Coletiva de Trabalho;

Pois bem.

No tocante  Clusula 20, comungo com o entendimento firmado no parecer

ministerial no sentido de que as disposies insertas na sobredita clusula no so
iguais quelas contidas na clusula 20 da Conveno Coletiva de Trabalho

2005/2006, impugnada na ACP 0075000-64.2006.5.17.0012 e que foi objeto de
acordo. Na clusula impugnada na Ao Civil Pblica, o desconto tinha como

destinatrio  o sindicato patronal e, neste dissdio, o sindicato profissional.

Neste passo, rejeito a prefacial de violao  coisa julgada em relao 
clusula 20.

Do mesmo modo, em relao  clusula 37, que prev o desconto 2% (dois

por cento) do salrio base de todos os empregados no associados ao sindicato
profissional, em favor do SINTRASADES, a ttulo de taxa negocial e fortalecimento

sindical, que segundo o suscitado estaria proibida de ser inserida em norma

coletiva, conforme julgamento passado nos autos da Ao Civil Pblica citada e por
a sua incluso neste dissdio estaria violando a coisa julgada, rejeito.

Com efeito, nos autos da Ao Civil Pblica 00750.2006.012.17.00.2, a r.
sentena transitada em julgado determinou que os sindicatos se abstivessem de

incluir clusula com igual teor em Conveno Coletiva de Trabalho, o que no  o
caso dos autos, ou seja, a proibio no veda pleito a ser formulado em sede de

dissdio coletivo de trabalho.

Por tais razes, rejeito a prefacial de violao  coisa julgada.

2.1.3. INPCIA DA INICIAL – FUNDAMENTAO DOS PEDIDOS EM
NORMA COLETIVA EXTINTA



Sustenta o suscitado seja declarada a inpcia da petio inicial,

especificamente em relao s clusulas 6 e 7, aduzindo que os fundamentos dos
pedidos atrelam-se  sentena normativa proferida no DC n.

008100-28.2012.5.17.0000, extinto sem resoluo do mrito pelo Tribunal Superior
do Trabalho, quando deveria ter fundado seu pleito na conveno coletiva de

trabalho vigente no perodo 2010/2012.

Sem qualquer razo.

A remisso ao Dissdio Coletivo 008100-28.2012.5.17.0000, julgado extinto
sem julgamento do mrito pelo E. TST, como fundamento dos pleitos contidos nas

clusulas acima, por si s, no enseja inpcia da inicial, mormente porque o
suscitado tambm fundamenta os pedidos de manuteno da clusula em face da

conveno coletiva de trabalho anteriormente vigente, qual seja 2010/2012.

Rejeito.

2.1.4. DO NO ESGOTAMENTO DAS VIAS NEGOCIAIS

Aduz o suscitado que, contrariamente do que relatou o suscitante em sua
pea de ingresso, no houve resistncia da categoria econmica s negociaes,

tampouco inrcia, vez que, em 30 de janeiro de 2013, solicitou mediao do
Ministrio Pblico do Trabalho, visando iniciar as negociaes coletivas, ocasio em

que o suscitante condicionou o dialogo  manuteno da escala de 12x36.

Diz que o suscitante manteve-se intransigente at julho de 2013,  vindo a

apresentar extensa pauta reivindicatria somente em 03/07/2013, 60 dias antes da
data-base, que exigiu do suscitado convocar assemblia, que se manteve em aberto

at que a contraproposta pudesse ser redigida.

Ato contnuo, diz que as negociaes tiveram incio no Ministrio Pblico do

Trabalho, foram suspensas pelo prazo de 30 dias e permaneceram em aberto,

sendo que antes mesmo do retorno das partes ao MPT o presente dissdio foi
ajuizado.

No lhe assiste razo.

Como bem observado pela digna representante do Ministrio Pblico do

Trabalho, vrias foram as tentativas de conciliao proposta pelo suscitante,
bastando que se diga que em 03-07-2013, o suscitante enviou ao suscitado

proposta de conveno coletiva de trabalho (fls. 92/107); em 08/08/2013, foi
marcada reunio de mediao junto ao SRTE-ES, na qual, diga-se,  o suscitado no

compareceu (fl. 158); posteriormente, em 27-08-2013, houve reunio de mediao
junto ao Ministrio Pblico do Trabalho (fl. 186); seguida de reunies realizadas

diretamente entre as partes, nos dias 05, 19 e 27-09-2013 (fls. 191/198).



As diversas tentativas de negociao reveladas acima, sem qualquer xito,
so suficientes para o cumprimento do disposto nos 1 e 2 do art. 114 da Carta

Magna e no art. 616,  2, da CLT.

Rejeito a prefacial.

2.2. - MRITO

I – PERDA DA DATA BASE

Requer o suscitado seja declarada a perda da data-base da categoria. Para

tanto, deduz os seguintes motivos:

1) Extino, sem resoluo do mrito, o DC 008100-28.2012.5.17.0000, que

havia fixado a data-base em 04-09-2013;

2) Ainda que a data base seja o dia 04-09,  no aceita sua manuteno, vez
que o objetivo do suscitante na manuteno desta data  a obteno de sentena

normativa com reajustes acima do INPC;

3) Que a manuteno da data-base no se vincula ao incio das negociaes

ou ao manejo das negociaes, mas, sim, ao ajuizamento do dissdio coletivo at 60
dias antes di termo final da norma convencional vigente, o que no ocorreu na

hiptese vertente, ou seja: considerando-se que a data-base  o dia 04/09, No s o
protesto judicial deveria ter sido proposto antes de 04 de julho, como, tambm, o

prprio dissdio coletivo, o que no ocorreu in casu, vez que o manejo da ao
somente aconteceu quando j ultrapassada a data-base.

Entende, assim, que no foi observado o prazo previsto no art. 616,  3, da
CLT, para a instaurao do dissdio coletivo.

Sem razo.

Em que pese existir corrente defendendo a perda da data-base quando a

ao  ajuizada aps o prazo preconizado pelo art. 616, 3, da CLT, ou quando no

h nenhum instrumento negocial ou sentena normativa em vigor na data da
propositura da demanda, pelo fato de a deciso pacificadora do conflito viger a

partir da data da sua publicao, por fora do disposto no art. 867, 1, da CLT,
entendo que a data-base  simblica para a categoria profissional, devendo ser

mantida, independentemente da vigncia da sentena normativa.

Entendimento contrrio implicaria em alterao da data-base para um ano

aps a vigncia da sentena normativa, recaindo em ms distinto ao sedimentado
pelo tempo. Aps o trmino da sua vigncia, em ocorrendo o ajuizamento de outro

dissdio, essa data-base poderia ser alterada novamente e da por diante.

No se pode olvidar que a data-base  reconhecidamente o momento crucial

da negociao coletiva, onde as partes costumam apresentar propostas de
reajustes salariais e melhoria das condies de trabalho.



Nesse diapaso, modificar, pela via da sentena normativa, a data-base da
categoria profissional, significa fragilizar futuras negociaes entre os atores sociais,

mormente porque os trabalhadores no sabero em qual momento devero se
mobilizar em torno de novas conquistas sociais e econmicas e, por outro lado, o

empregador, que em regra resiste em conceder vantagens aos empregados, estar
ainda mais relutante em negociar.

 Alm disso, no intuito de preservar a data-base, o suscitante ajuizou protesto
judicial, em 30-08-2013, visando garantir a manuteno da data-base da categoria

em 04 de setembro, o que foi deferido, nos termos do despacho da fl. 205, do
volume de documentos desta ao.

O suscitante tomou cincia em 05/09/2013 (fl. 206, do volume de docs) e o
presente dissdio foi juizado em 04/10/2013.

Sobre o tema, dispe o artigo 213 do Regimento Interno do E. TST, in verbis:

Art. 213. Frustrada, total ou parcialmente, a autocomposio dos interesses
coletivos em negociao promovida diretamente pelos interessados, ou
mediante intermediao administrativa do rgo competente do Ministrio
do Trabalho, poder ser ajuizada a ao de dissdio coletivo.

 1 Na impossibilidade real de encerramento da negociao coletiva em
curso antes do termo final a que se refere o artigo 616,  3, da CLT, a
entidade interessada poder formular protesto judicial em petio escrita
dirigida ao Presidente do Tribunal, a fim de preservar a data-base da
categoria.

 2 Deferida a medida prevista no item anterior, a representao coletiva
ser ajuizada no prazo mximo de 30 (trinta) dias, contados da intimao,
sob pena de perda da eficcia do protesto.  

Conforme dispositivo acima e considerando que o suscitado tomou cincia
do deferimento do protesto judicial em 05/09/2013, o prazo para ajuizamento da

representao iniciou em 06/09/2013, findando em 05/10/2013 (sbado) e

prorrogado para 07/10/2013.

Assim, tendo sido a presente ao ajuizada em 04/10/2013, restou

observado o prazo regimental supra referido, devendo ser mantida a data-base da
categoria em 04 de setembro.

Por essas razes, mantenho a data-base da categoria em 04 de
setembro.

II - DOS PEDIDOS CLAUSULADOS

II. 1 - MANUTENO DAS DISPOSIES MNIMAS



As clausulas abaixo transcritas tambm figuraram do pacto coletivo anterior.
Todavia, no h concordncia unnime entre as partes em relao aos seus termos.

O pargrafo segundo do art. 114 da Constituio Federal, com a redao
dada pela Emenda Constitucional n. 45/2004, estabelece:

 2. Recusando-se qualquer das partes  negociao coletiva ou 
arbitragem,  facultado s mesmas, de comum acordo, ajuizar dissdio
coletivo de natureza econmica, podendo a Justia do Trabalho decidir o
conflito, respeitadas as disposies mnimas legais de proteo ao
trabalho, bem como as convencionadas anteriormente. (grifo nosso)

Com efeito, o indigitado dispositivo preconiza o princpio da vedao ao

retrocesso social, o que implica na adoo da ltima norma coletiva celebrada como

parmetro mnimo de negociao.

In casu, a norma paradigma seria a sentena normativa proferida nos autos
do DC. 0008100-28.2012.5.17.0000. Todavia, referido dissdio coletivo foi julgado

extinto, sem resoluo do mrito em 09 de setembro de 2013 pelo E. Tribunal
Superior do Trabalho.

Em assim sendo, passo a analisar as clusulas vindicadas pelo

suscitante considerando como patamar mnimo o disposto na CCT

2010/2012, que vigorou de 01/02/2010 a 31/01/2012 (fls. 376/377).

CLUSULA 01 – ABRANGNCIA - A presente Conveno Coletiva
de Trabalho, abrange todos os empregados da rea da sade
representados pelo SINTRASADES - Sindicato dos Trabalhadores
em Hospitais, Clinicas Mdicas e Odontolgicas, Laboratrios de
Analise Clinicas e Patolgicas, Banco de Sangue, Filantrpicos e
Privados no Estado do Esprito Santo, sindicalizados ou no;

No houve contestao especfica em relao a esta clusula e conforme

bem analisado pelo d. Ministrio Pblico “Os limites subjetivos da sentena
normativa estendem-se aos integrantes das categorias que figuram como
parte na demanda coletiva.”

Assim, defiro a clusula.

CLUSULA 02 - VIGNCIA E DATA-BASE

No particular, esta Relatora restou parcialmente vencida, tendo a douta
maioria acompanhado o voto proferido pela Exm. Desembargadora Ana Paula

Tauceda Branco, nos seguintes termos:



“CLUSULA 02 – VIGNCIA E DATA-BASE

O Suscitante apresentou em sua pauta de reivindicaes a
seguinte redao para a clusula 02:

CLUSULA 02 - VIGNCIA E DATA-BASE - O
perodo de vigncia desta Conveno Coletiva de
Trabalho  de 12 (doze) meses, com incio em 04 de
Setembro de 2013 e trmino em 03 de Setembro de
2014, ficando estabelecido o dia 04 (quatro) de
setembro como data-base da categoria.
Pargrafo nico: As partes signatrias se
comprometem a retomar as negociaes, com o
objetivo de firmar nova Conveno Coletiva de
Trabalho, no prazo de sessenta (60) dias antes do
trmino da vigncia desta Conveno coletiva de
trabalho.

Com efeito, pretende o Suscitante que o perodo de vigncia da
sentena normativa seja de 12 meses. Em sentido contrrio,
pretende o Suscitado que a vigncia seja de 24 meses.

Vejamos.

No havendo consenso entre as partes, in casu, a d. maioria dos
Desembargadores do Tribunal Pleno deste Regional entendeu por
bem fixar o prazo de vigncia da sentena normativa no menor
prazo pretendido, qual seja, 12 meses, com vistas a fomentar a
negociao coletiva entre as partes.

Neste diapaso, defere-se a clusula 02, assim reconhecendo
que o perodo de vigncia dessa sentena normativa ser de 12
meses, at que haja substituio por nova sentena normativa,
acordo ou conveno coletiva de trabalho.”

CLUSULA 3 - REAJUSTE SALARIAL - A partir do dia 04 de
setembro de 2013, as empresas concedero reajuste salarial de 25%
(vinte e cinco por cento), sobre os salrios vigentes em 03 de
Setembro de 2013.

 O Suscitado no concorda e apresenta a seguinte contraproposta: INPC

acumulado nos ltimos 12 meses, ou seja, considerando a variao do ndice INPC

(IBGE) para o perodo de 01/09/2012 a 30/09/2013 cujo percentual foi de  6,3544%,



a incidir sobre o salrio vigente ao final da ltima conveno coletiva, ou seja, janeiro
de 2012, deduzindo-se as antecipaes salariais concedidas aps 01/02/2012 e

aquelas concedidas no DC 0008100-28.2012.5.17.0000 e que no tenham sido
objeto de execuo.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina nos seguintes termos:

“O reajuste salarial visa a preservar o poder aquisitivo do trabalhador, sendo
direito a ele assegurado (art. 7, IV, CF/88).
Todavia, por fora do disposto no art. 13 da Lei n 10.192/00  vedada a
estipulao ou fixao de clusula de reajuste ou correo salarial
automtica em acordo, conveno ou dissdio coletivo de trabalho.

O ndice do INPC nos 12 meses que antecederam a data-base da categoria
(setembro/2012 a agosto de 2013) foi da ordem de 6,07%.

Este rgo, no obstante os posicionamentos contrrios, entende ser
necessria a concesso de reajustes salariais em percentual superior ao da
inflao acumulada no perodo, evitando-se, assim, o achatamento da
remunerao do trabalhador. Essa tem sido, inclusive, a tendncia que vem
sendo adotada pelo governo federal ao firmar os reajustes (lato sensu) do
salrio mnimo, na medida em que tem-se preocupado em conceder
aumento real sobre o salrio.

Em estudo elaborado sobre o “balano das negociaes dos reajustes
salariais do primeiro semestre de 2013”, o DIEESE apontou que “no
primeiro semestre de 2013, cerca de 85% das 328 unidades de negociao
analisadas pelo SAS-DIEESE conquistaram aumentos reais para os
salrios, segundo comparao com a inflao medida pelo ndice Nacional
de Preos ao Consumidor (INPC), calculado pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatstica (IBGE), indicador normalmente utilizado como
referncia nas negociaes salariais.” Alm disso, o estudo registrou que
houve um “aumento no nmero de reajustes situados na faixa de menor
ganho real”, haja vista que 35% das negociaes obtiveram reajustes acima
do INPC com ganhos reais entre 0,01% a 1%.1

Dessa forma, considerando que o suscitado embasou a sua proposta de
reajuste salarial no ndice do INPC (por ele apurado em 6,35%) e
considerando ser recomendvel a concesso de reajuste salarial acima do
ndice inflacionrio, o Ministrio Pblico do Trabalho entende razovel a
concesso de reajuste salarial no importe de 7,35%.

Quanto ao requerimento do suscitado de compensao dos valores
reajustados nos salrios dos trabalhadores em razo da sentena normativa



proferida no DC n. 0008100-28.2012.5.17.0000, o Ministrio Pblico do
Trabalho oficia pelo seu indeferimento.

O DC n. 0008100-28.2012.5.17.0000 foi extinto pelo TST, sem resoluo do
mrito, por ausncia de comum acordo, em sede de recurso ordinrio
interposto pelas partes. Contudo, nesse aspecto, h de se observar que o
recurso ordinrio no  dotado de efeito suspensivo, de modo que a deciso
normativa proferida pelo Egrgio TRT 17 Regio dever ser considerada
at momento da extino do dissdio coletivo em grau recursal, sendo os
efeitos da extino do processo “ex-nunc”, com o reconhecimento de todas
as situaes fticas j constitudas, conforme restou assentado no acrdo
proferido pelo Egrgio TST, in verbis:

ACORDAM os Ministros da Seo Especializada em Dissdios Coletivos do
Tribunal Superior do Trabalho,  unanimidade, dar provimento ao recurso
ordinrio interposto pelo Sindicato dos Estabelecimentos de Servios de
Sade do Estado do Esprito Santo, para decretar a extino do processo
sem resoluo do mrito, nos termos do art. 267, IV, do Cdigo de Processo
Civil, em razo da ausncia do comum acordo para ajuizamento do dissdio
coletivo, previsto no art. 114,  2, da Constituio Federal, com a redao
conferida pela Emenda Constitucional n 45/2004, ressalvadas as situaes
fticas j constitudas, nos termos do art. 6,  3, da Lei n 4.725/65. Sem
divergncia, julgar prejudicado o recurso ordinrio interposto pelo Sindicato
dos Trabalhadores em Hospitais, Clnicas Mdicas, Odontolgicas,
Laboratrios de Anlises Clnicas, Patolgicas, Bancos de Sangue,
Filantrpicos e Privados no Estado do Esprito Santo - SINTRASADES.
Custas pelo Suscitante, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), sobre o
montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) arbitrado no acrdo recorrido.
(Grifo nosso).

Conseguintemente, afasta-se a possibilidade de compensao dos valores
reajustados nos salrios dos trabalhadores em razo da sentena normativa
proferida no DC n. 0008100-28.2012.5.17.0000, autorizando-se a
compensao dos reajustes espontneos concedidos somente aps
03-09-2013.

Ante o exposto, o Ministrio Pblico do Trabalho oficia pelo deferimento de
reajuste salarial no importe de 7,35%, com a autorizao de compensao
dos reajustes espontneos concedidos aps 03-09-2013.”

 Infere-se da defesa a sua concordncia com o reajustamento do salrio com
base no ndice inflacionrio consolidado nos doze meses que antecederam a

data-base, o qual, segundo apurou, foi de 6,3544%. Sendo direito do trabalhador



reconhecido no inciso IV, do artigo 7, da Constituio Federal, h que ser
assegurado.

 A pretenso autoral, por seu turno, no encontra justificativa alguma, razo

pela qual rejeito.

 A questo a ser dirimida cinge-se ao ganho real e, no particular,

mantendo-me coerente com o voto que venho proferindo em outras representaes,

inspirado na poltica adotada pelo Governo Federal para reajustamento do salrio
mnimo, estribada na valorizao do salrio, penso que todo reajuste salarial anual,

seja da parcela de trabalhadores que percebe salrio mnimo, seja daqueles que
esto acima do patamar mnimo, deve observar, alm das perdas inflacionrias,

tambm, um percentual de ganho real efetivo, sem o que, o achatamento salarial

ser inevitvel e  a melhoria de renda do trabalhador e a reduo da desigualdade
social sero apenas sonhos muito distantes.

 Em Nota Tcnica editada em dezembro de 2012 (NT 118), o Dieese informa

que, para 2013, o ganho real no reajuste definido para o salrio mnimo foi na ordem
de 2,73 percentuais.

Neste passo, entendo que o reajustamento dos salrios da categoria

representada pelo suscitante deve ser estabelecido em 9% (nove por cento),

correspondente ao INPC acumulado no perodo entre setembro de 2012 e

setembro de 2013, somado ao ganho real institudo para o salrio mnimo

vigente a partir de janeiro/2013, autorizada a compensao de eventual

aumento ou reajuste espontneo ou compulsrio, no perodo entre

01/09/2012 a 30/08/2013.

CLUSULA 04 - PISOS ADMISSIONAIS - Por j estarem sendo
praticados pelas empresas de sade, filantrpicos e privados, a partir
de 04 de setembro de 2013, os Pisos Salariais aps a aplicao do
reajuste acima, mensalmente e durante a vigncia desta Conveno
sero os seguintes:
a) Tcnico de Laboratrio, Tcnico de Farmcia, Tcnico em
Enfermagem, Tcnico de Reabilitao, Tcnico de Informtica,
Tcnico em Segurana do Trabalho, Eletricistas, Encarregado de
Manuteno, Encarregado de Higienizao, Encarregado de
Lavanderia, Encarregado de Recepo, Laboratorista, Telefonista e
Faturista:.................................... R$1.500,00
b) Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar de Laboratrio, Auxiliar
Administrativo, Auxiliar de Farmcia, Auxiliar de Manuteno,
Auxiliar de Escritrio, Auxiliar de Faturamento, Auxiliar de
Consultrio Mdico e Odontolgico, Auxiliar de Atendimento, Auxiliar
de Lavanderia, Assistente Administrativo, Assistente Financeiro,



Assistente de Farmcia, Agentes Comunitrios de Sade, Vigias,
Cozinheiro e Costureira, …............................. R$1.300,00
c) Atendente de Enfermagem, Digitador, Recepcionistas em Geral
inclusive de consultrios e Clnicas mdicas e odontolgicas,
Secretrias de Clnicas e Consultrios, Tcnico de Sade Bucal e
Auxiliar de Sade Bucal, Auxiliar de Cozinha, Almoxarife, Servente,
Copeiro, Office-Boy, Auxiliar de Lavanderia, Auxiliar de Cozinha,
Auxiliar de Servios Gerais e Auxiliar de higienizao Camareira,
Ascensoristas e Porteiros:…....... R$1.200,00
d) Motoristas e Condutores de Ambulncias de Hospitais, Clnicas
em Geral e UTIs mveis: …....................................R$ 1.500,00
e) Tcnicos em Radiologia: R$1.500,00 +
40%=............................................R$2.100,00
f) Bioqumicos, Fisioterapeutas, Fonoaudilogos, Nutricionistas,
Assistente Social............................................R$2.955,00
Pargrafo nico: Fica estabelecido que nenhum trabalhador
abrangido por esta Conveno Coletiva de Trabalho, receber
salrio inferior a R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais sendo este o
piso salarial mnimo da categoria.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pelo deferimento parcial da

clusula, para que os pisos salariais pr-existentes sejam reajustados no mesmo
percentual do reajuste salarial.

 A fixao de piso salarial refoge  via da sentena normativa, no

prescindindo de negociao coletiva.

Todavia, ante a existncia de clusula de conveno coletiva preexistente e

que estabelece pisos salariais para algumas funes, no h dvidas de que a
fixao desses pisos insere-se no campo do poder normativo da Justia do

Trabalho.

Assim, a reboque do entendimento defendido pelo parquet laboral, defiro
parcialmente a clusula para manter a clusula 25 da norma coletiva revisanda,

aplicando-se o ndice de reajuste deferido na clusula 3 aos pisos salariais
referidos na mencionada clusula, a qual ter a seguinte redao:

CLUSULA 4 – PISOS SALARIAIS

A partir da vigncia desta sentena normativa, os pisos salariais dos
empregados contratados para trabalhar em jornada de 220 (duzentos e
vinte) horas mensais, sero os seguintes:

Tcnico em Enfermagem, Tc. Laboratrio, Tc.
Reabilitao e Faturista

R$ 808,78



Auxiliar de Enfermagem, Auxiliar Laboratrio e
Auxiliar Administrativo

R$ 789,16

Atendente em Enfermagem, Digitador e
Recepcionista

R$ 693,24

Demais Funes R$ 635,47

CLASULA 05 – ANUNIO - As empresas pagaro um adicional
por tempo de servio, denominado anunio, equivalente a 1% (um
por cento) do salrio-base, por cada ano de vnculo empregatcio
com o mesmo empregador.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pelo indeferimento ao fundamento

de que: “A disposio da clusula supratranscrita no consta da conveno
coletiva anterior (CCT 2010/2012). Como a matria  tipicamente negocial, no se
presta a sentena normativa ao estabelecimento dessas normas.

A concesso de vantagem no imposta pela lei depende de anuncia do
empregador, que quando a concede, o faz por mera liberalidade.

A substituio dessa vontade pelo pronunciamento judicial transfere para o

empregador um nus que s a ele cabe mensurar se  capaz de suport-lo. 

 Destarte, no sendo clusula preexistente, indefiro.

CLUSULA 06 – DESCONTOS AUTORIZADOS – As empresas
podero efetuar descontos no salrio do seus empregados, nas
seguintes situaes:
a) Adiantamentos;
b) Participao em Planos de assistncia odontolgica ou mdico-
hospitalar;
c) Convnios firmados com o sindicato profissional
(SINTRASADES), supermercados, farmcias, administradoras de
cartes de crdito, associaes, cooperativas e comrcio em geral;
d) Seguro de vida ou previdncia privada;
e) Emprstimos bancrios;
f) Alimentao subsidiada;
g) Mensalidade sindical;
h) Outras despesas, desde que devidamente autorizadas pelo
empregado.
Pargrafo primeiro: Para aderir a quaisquer dos convnios, o
empregado dever obrigatoriamente autorizar por escrito a sua
adeso, podendo incluir, se for permitido, o nome dos seus
dependentes beneficiados.



Pargrafo segundo: O desconto poder ser efetuado de uma s vez
ou em parcelas mensais e sucessivas, a critrio do empregador.
Pargrafo terceiro: O Empregador fica autorizado a descontar no
Termo da Resciso Contratual, o percentual de 30% (trinta por cento)
do valor total da resciso contratual (valor bruto) das despesas
pendentes de responsabilidade do empregado, que ser limitado na
forma do pargrafo quinto do artigo 477 da CLT.
Pargrafo quarto: Os Convnios firmados, inclusive os renovveis ou
prorrogveis em vigor, firmados pelo empregador com instituies
financeiras para concesso de emprstimos ao empregado, devero
ter anuncia do Sindicato Profissional (Sintrasades) na forma da Lei
numero 10.820/03 e Decreto de numero 4.840.

 No  h concordncia do suscitado.

O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pela manuteno da redao

anterior da clusula prevista na CCT 2010/2012 (clusula 3 - fls. 205/207), por fora

da redao da Smula 277 do TST.

 Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a
alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante

negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

 Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a

clusula com a redao dada na clusula 3 da CCT 2010/2012.

CLUSULA 7 - ADICIONAL NOTURNO - O trabalho executado no
perodo entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia, s cinco (5:00)
horas do dia seguinte, assim entendido o trabalho noturno, ser
remunerado com o adicional de trinta por cento (30%) sobre o valor
da hora diurna.
Pargrafo primeiro: Os empregados que trabalharem em jornada
com horrio diurno e noturno, recebero este adicional, calculado
sobre a quantidade de horas noturnas trabalhadas.
Pargrafo segundo: Fica estabelecido que o adicional noturno, pago
com habitualidade, integra o salrio do empregado para todos os
efeitos, e que cumprida integralmente a jornada no perodo noturno e
prorrogada esta, devido  tambm o adicional quanto s horas
prorrogadas.

 O Suscitado no concorda com a estipulao.



 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pelo indeferimento da clusula.

A estipulao de percentual de adicional noturno superior ao previsto no art.

73 da CLT depende de negociao coletiva, cuja vontade dos atores sociais no

pode ser suprida pelo poder normativo da Justia do Trabalho.

Indefiro a Clusula.

CLUSULA 8 – ADICIONAL HORA EXTRA – O trabalho prestado
alm da jornada de trabalho contratada, ser remunerado com o
adicional de cem por cento (100%), sobre o valor da hora normal.

O suscitado no concorda com a clusula.

O d. Ministrio Pblico do Trabalho, por sua vez opina pelo deferimento

parcial, nos seguintes termos: “Considerando que a matria depende de
negociao entre as partes, o Ministrio Pblico do Trabalho oficia pela
manuteno da clusula 5 prevista na CCT 2010/2012 (fl. 207), por fora do
contedo da Smula 277 do TST, com a excluso da expresso “escala 11x36”,
em razo de prever jornada de trabalho em desconformidade com o acordo
entabulado com o Ministrio Pblico do Trabalho na ao anulatria n.
0014900-09.2011.5.17.0000, como se ver na clusula a seguir.”

O art. 7, XVI, da Carta Magna, assegura remunerao do servio

extraordinrio de, no mnimo, 50% superior  do normal, sem fixar um limite mximo,
o que autoriza a elevao desse percentual pela via da sentena normativa.

A jurisprudncia reiterada do E. TST  no sentido de conceder adicional de
100% para todas as horas extraordinrias, a fim de evitar prticas que restringem o

mercado de trabalho e afetam a sade do trabalhador.

Nesse sentido, os seguintes precedentes: RODC-2364/2004-000-04-00.4,
Rel Min. Maurcio Godinho Delgado, DJ de 9/5/2008 e

RODC-20342/2004-000-02-00, Rel. Min Dora Maria da Costa, DJ de 11/4/2008.

Defiro.

CLUSULA 09 – TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS –
Ser assegurado a todos os trabalhadores, um descanso semanal de
24 (vinte e quatro) horas consecutivas, o qual dever coincidir, a cada
perodo de 7 (sete) semanas, com o domingo;
Pargrafo Primeiro:  devido acrscimo  remunerao em 120%
(cento e vinte por cento) sobre a hora normal, em domingos e



feriados, sem prejuzo do pagamento de repouso semanal
remunerado;
Pargrafo Segundo: Fica estabelecido que os empregados que
laboram na escala especial 10 x 36, tem assegurada a remunerao
em dobro nos feriados trabalhados, sejam eles, nacional, estadual ou
municipal;

Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a

alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante
negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a
clusula com a redao dada no caput e pargrafo primeiro da clusula 5 da
CCT 2010/2012, nos seguintes termos:

CLUSULA 5 – TRABALHO AOS DOMINGOS E FERIADOS
Ser assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24

(vinte e quatro) horas consecutivas, preferencialmente aos domingos.
Pargrafo Primeiro: O trabalho em domingos ou feriados, quando no

compensados por outro dia de repouso, ser pago com o adicional de
100% (cem por cento) sobre o valor da hora normal.

CLUSULA 10 - JORNADA ESPECIAL ("10 X 36") – As empresas
adotaro a jornada de trabalho em regime de escala denominada por
"10 X 36" ou seja, 10 (dez) horas de trabalho (planto) acrescida de
02 (duas) horas de intervalo para descanso no planto diurno e, no
planto noturno, sendo 02 (duas) horas de intervalo seguido de 36
(trinta e seis) horas de descanso, sem prejuzo dos salrios at ento
praticados nas referidas escalas.
Pargrafo Primeiro: O empregado que for contratado para trabalhar
no regime de escala "10 X 36" e faltar, ter descontado o dia da falta
e a folga seguinte a que teria direito, caso se no faltasse.
Pargrafo Segundo: Para aqueles que trabalharem em regime de
escala "10 X 36", a carga horria semanal de trabalho ser
computada como sendo de 36 (trinta e seis) horas semanais e 180
(cento e oitenta) horas mensais;
Pargrafo Terceiro: Os empregados que trabalharem neste regime
de 10 x 36 e nos dias mpares dos meses de 31 (trinta e um) dias
tero direito ao benefcio de uma folga especial de 01 (um) dia e
limitada a 06 (seis) folgas no perodo desta Conveno Coletiva de
Trabalho, podendo este benefcio ser concedido no ms
subsequente.



 O suscitado no concorda com a estipulao e requer a manuteno da
clusula 16 da conveno coletiva de trabalho anterior, que autoriza a adoo pelas

empresas da jornada de trabalho em regime de escala 11x36.

Na esteira do entendimento firmado pelo d. Ministrio Pblico do
Trabalho indefiro a clusula.

CLAUSULA 11 – AVISO PRVIO – O Aviso Prvio concedido aos
empregados que trabalharem em escala "10 X 36" ser cumprido
com a reduo de duas (2) horas em sua jornada de trabalho ou pela
sua liberao nos ltimos sete (7) dias corridos do aviso prvio.

 O suscitado no concorda com a estipulao.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pelo indeferimento da clusula.

No obstante tratar-se de clusula preexistente - pargrafo segundo da

clusula 16 da CCT 2010/2012 - com alterao, a estipulao diz respeito ao
cumprimento de aviso prvio em escala de trabalho que entendo ser ilegal. Alm

disso, a pretenso esbarra no acordo entabulado com o Ministrio Pblico do
Trabalho nos autos da ao anulatria n. 0014900-09.2011.5.17.0000, no qual

restou acertado que no haveria mais estipulao dessa natureza em norma coletiva
no mbito das categorias acordantes.

 Assim, na esteira do entendimento firmado pelo Parquet, indefiro.

CLUSULA 12 – PERMUTA DE PLANTO - O empregado que
solicitar permuta de planto, dever solicitar por escrito  sua
liderana, com no mnimo, 72 horas de antecedncia, ficando a
critrio de cada empresa recusar ou no a solicitao.
Pargrafo primeiro: Para efeito do disposto nesta clusula,
entende-se por permuta (troca) de planto, a troca eventual de
horrio de trabalho entre dois empregados, ficando limitado a no
Mximo 30% (trinta por cento) dos plantes mensais.
Pargrafo segundo: A troca de planto somente poder ser
realizada caso o empregado tenha descansado anteriormente, no
mnimo, 11 (onze) horas consecutivas.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pelo deferimento da clusula,
porquanto possui contedo idntico ao do instrumento coletivo anterior (clusula 8, fl.

208).

Tratando-se de clusula preexistente e de contedo idntico, Defiro.



CLUSULA 13 – LEITO HOSPITALAR – As empresas que
possurem leitos-hospitalares atendero gratuitamente aos seus
empregados em casos de mal sbito, alteraes bruscas de presso
arterial, hemorragias e/ou naqueles demais casos de urgncia e
emergncia e, nas situaes de cirurgias no eletivas e
emergenciais. Este benefcio no representar qualquer
complemento salarial para todos os efeitos legais.
Pargrafo nico: As demais despesas decorrentes dessa internao,
desde que disponveis os respectivos servios na empresa, no
representaro nenhum nus para o empregado, podendo as
empresas custe-las com recursos prprios ou faz-las atravs do
sistema oficial de sade.

 O suscitado no concorda com a estipulao.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho oficia pela manuteno da clusula 10

prevista na CCT 2010/2012 (fls. 209/210).

Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a

alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante

negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

 Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a
clusula com a redao dada na clusula 10 da CCT 2010/2012.

CLAUSULA 14 - UNIFORME - Desde que exigido o uso de
uniformes pelas EMPRESAS ou previsto em normas fixadas pelas
N.R. expedidas pelo Ministrio do Trabalho, estes sero fornecidos
gratuitamente aos funcionrios;

 O suscitado no concorda com a estipulao.

 O d. Ministrio Pblico do Trabalho opina pelo deferimento da clusula.

A matria encontra regulamento no Precedente Normativo n. 115 da SDC do

Egrgio Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

“UNIFORMES. Determina-se o fornecimento gratuito de uniformes,
desde que exigido seu uso pelo empregador”.

 Embora a redao da clusula no seja idntica ao precedente normativo

acima transcrito, a previso de obrigatoriedade do fornecimento de uniforme quando

exigido por norma regulamentar do Ministrio do Trabalho no refoge ao contedo
do sobredito precedente.



Assim , defiro a clusula.

CLUSULA 15 - AMAMENTAO –
Para amamentar o prprio filho, at que este complete 6 (seis) meses
de idade, a empregada ter direito, durante a jornada de trabalho, a
dois intervalos de 30 (trinta) minutos cada um (art. 396, da CLT).
Pargrafo primeiro: Caso a empregada resida distante do local de
trabalho, impossibilitando-a de gozar destes intervalos
adequadamente, poder ento ter reduzida a sua jornada de trabalho
em 1:00 (uma) hora, a fim de poder amamentar.
Pargrafo segundo: Para usufruir o benefcio desta clusula, a
empregada dever requerer ao empregador, manifestando sua
vontade por escrito.

O suscitado no impugnou a clusula sob referncia, presumindo-se a
sua anuncia. Alm disso, trata-se de clausula preexistente (Clusula 11 da
CCT 2010/2012). Defiro.

CLUSULA 16 – REEMBOLSO CRECHE - As EMPRESAS no
dispondo de creche prpria ou conveniada, concedero
mensalmente auxlio-creche s mes, vivos e aos pais solteiros ou
separados que tenham a guarda dos filhos, mediante reembolso,
limitado a R$ 300,00 (trezentos reais) at o 10 (dcimo) Ms aps o
parto do filho, devendo tal interesse ser manifestado por escrito.
Pargrafo Primeiro: O beneficio social referido no caput desta
clusula, no expressa qualquer complemento salarial para todos os
efeitos legais, e ser efetivado na folha de pagamento mediante
apresentao de Nota Fiscal ou Recibo de servios da creche de
livre escolha do empregado.
Pargrafo Segundo – Sero aceitos tambm recibos emitidos por
pessoas fsicas tais como cuidadores ou babs, mediante sua
qualificao completa, ou seja, alm do nome, endereo, nmero do
seu RG e do Cadastro de Pessoa Fsica – CPF;
Pargrafo Terceiro - Fica acordada a instalao de local destinado a
guarda de crianas em idade de amamentao, quando inexistentes
nas empresas com mais de 30 (trinta) mulheres maiores de 16
(dezesseis) anos, facultado o convnio com creches;



 Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a
alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante

negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a
clusula com a redao dada na clusula 12 da CCT 2010/2012,
atualizando-se o valor limite no mesmo percentual do reajuste salarial
deferido na clusula 3 desta sentena normativa.

CLUSULA 17 - MEDICAMENTOS – As EMPRESAS, objetivando
possibilitar a aquisio de medicamentos registrados no Ministrio
da Sade, pelos seus empregados, cnjuges e filhos legalmente
dependentes, podero manter convnio com farmcias credenciadas
ou aviaro em suas prprias farmcias, desde que haja o
medicamento disponvel e comprovada a indicao mdica.
Pargrafo Primeiro: O empregado poder comprometer com estas
aquisies, at 30% (trinta por cento) do seu salrio contratual
mensal;
Pargrafo Segundo: O financiamento pelas EMPRESAS deste
benefcio, poder ser descontado atravs da folha de pagamento, em
at 04 (quatro) parcelas mensais e sucessivas, ou em 1 (uma) nica
parcela, nos casos de resciso contratual, independentemente do
motivo;

Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a
alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante

negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a
clusula com a redao dada na clusula 13 da CCT 2010/2012.

CLUSULA 18 – DAS FRIAS – O perodo de gozo de frias,
individuais ou coletivas, no poder iniciar em dia de repouso,
feriado ou em dia til que o trabalho tenha sido suprimido por
compensao, conforme Precedente Normativo n 100 da SDC, do
TST;
Pargrafo Primeiro – Cancelamento ou Adiantamento –
Comunicado ao empregado o perodo do gozo de frias individuais
ou coletivas, as empresas somente podero cancelar ou modificar o
incio previsto se ocorrer necessidade imperiosa e, ainda assim,
mediante o ressarcimento, ao empregado, dos prejuzos financeiros



por este comprovado, conforme Precedente Normativo n 116 da
SDC, do TST;

 A disposio contida no caput repete a clusula 14, da CCT 2010/2012.
Embora a proposta apresente alterao em seu pargrafo, seu contedo est
consonante com o precedente normativo 116, do E. TST. Defiro.

CLUSULA 19 – ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE – O Adicional
de Insalubridade ser pago respectivamente tomando-se como base
de clculo, o valor de R$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais).

Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a
alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante
negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a
clusula com a redao dada na clusula 19 da CCT 2010/2012, com
supresso do pargrafo terceiro por incompatvel, passando a clusula a ter
a seguinte redao:

CLUSULA 19 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Para os empregados que trabalharem em condies insalubres, acima
dos limites de tolerncia estabelecidos pelo Ministrio do Trabalho e
Emprego, fica assegurado  percepo de adicional de 40% (quarenta
por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento), incidente
sobre o valor de R$ 678,00 (seiscentos e setenta e oito reais).
Pargrafo primeiro: O adicional de insalubridade  estipulado para
remunerar um ms inteiro, nele j includo os repousos.
Pargrafo segundo: Fica ajustada entre as partes a obrigatoriedade
de negociar um novo valor referente  insalubridade contida no caput
desta clusula, caso o salrio mnimo nacional ultrapasse este valor.

CLUSULA 20 – TAXA DE CONTRIBUIO ASSISTENCIAL -
Fica estabelecido que as EMPRESAS recolhero ao sindicato
profissional, mensalmente, a partir de Setembro de 2013, sem
qualquer desconto do salrio dos seus empregados, o percentual de
2,% (dois por cento) do valor bruto da sua folha de pagamento, que
ser pago at o dia 05 (cinco) do ms subsequente ao desconto,
mediante depsito em favor do Sindicato Profissional no Banco do
Brasil S/A – Agncia 0021-3 conta corrente n 7966-9;
Pargrafo primeiro: Todos os recursos arrecadados com base nesta
clusula, sero aplicados na manuteno da estrutura operacional,



concesso de servios gratuitos de atendimentos e em servios
assistenciais da entidade sindical profissional.
Pargrafo Segundo: - Em observncia a Conveno 98 da OIT,
nenhuma interferncia ou interveno das EMPRESAS ser
admitida nas deliberaes e servios da entidade sindical
profissional, assim como na aplicao dos referidos recursos
financeiros originados desta clausula.
Pargrafo Terceiro – O no recolhimento no prazo acima fixado,
implicar no pagamento de multa no percentual de 2% (dois por
cento) e juros de 0,33% ao dia;

A instituio de contribuio a ser custeada pelo suscitado depende
de negociao coletiva. Indefiro.

CLUSULA 21 – COMPROVANTE DE PAGAMENTO – O
pagamento do salrio ser feito mediante recibo, fornecendo-se
cpia ao empregado, com a identificao da empresa, e do qual
constaro a remunerao, com a discriminao das parcelas, a
quantia lquida paga, os dias trabalhados, as horas extras, e os
descontos efetuados, inclusive para a Previdncia Social, e o valor
correspondente ao FGTS, conforme Precedente Normativo 93, da
SDC, do TST;
Pargrafo nico - DO PAGAMENTO EM CHEQUE – Se o
pagamento dos salrios, quando for efetuado atravs de cheque, A
EMPRESA dar ao trabalhador o tempo necessrio para
desconta-lo, no mesmo dia;

A redao dessa clusula esta consonante com os Precedentes
Normativos 93 e 117, da SDC, do E. TST. Defiro.

CLUSULA 22 - AUSNCIAS LEGAIS - Por fora do
presente instrumento, fica desde j estabelecido que as
ausncias legais a que aludem os incisos I, II, e III do Art. 473
da CLT, por fora do presente ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO, ficam ampliadas para:
a) 05 - cinco dias teis consecutivos, em caso de falecimento
do cnjuge, ascendente, descendente, irmo, ou pessoa que
comprovadamente viva sob sua dependncia;
b) 05 - cinco dias teis consecutivos em virtude de casamento;



c) 05 - cinco dias teis consecutivos na semana do
nascimento ou adoo de filho, em caso de empregado do
sexo masculino.
d) 02 – dois dias teis por semestre, para levar filho ou
dependente previdencirio de at 6 (seis) anos ao mdico,
comprovado em at 48 horas posteriores.
Pargrafo Primeiro - As EMPRESAS se obrigam a remunerar
o dia, no repercutindo nas frias, nos casos de ausncia do
empregado motivada pela necessidade de obteno de
documentos legais, mediante comprovao.
Pargrafo Segundo – Acidentes de Trabalho – As faltas ou
ausncias decorrentes de acidente de trabalho no so
consideradas para os efeitos de durao de frias e clculo da
gratificao natalina, conforme disposto na Smula n 46, do
TST;

 As hipteses legais de afastamento do trabalho sem prejuzo do salrio so
reguladas pela CLT. O elastecimento  pretendido no caput e pargrafo primeiro da
clusula depende de negociao entre as partes, o que no ocorreu na hiptese
vertente.

 Por outro vrtice, como bem acentuou o Parquet, a redao do pargrafo
segundo da clusula est consonante com a Smula n 46 do egrgio Tribunal
Superior do Trabalho.

 Assim, defiro parcialmente passando a clusula a ter o seguinte teor, in
verbis:

CLUSULA 22 - Acidentes de Trabalho – As faltas ou
ausncias decorrentes de acidente de trabalho no so
consideradas para os efeitos de durao de frias e clculo da
gratificao natalina, conforme disposto na Smula n 46, do
TST;

CLUSULA 23 – RELAO NOMINAL DE EMPREGADOS
- As EMPRESAS encaminharo  entidade profissional cpia
das Guias de Contribuio Sindical e Assistencial, com a
relao nominal dos respectivos salrios, no prazo mximo de
30 (trinta) dias aps o desconto;

 A Clusula contm os mesmos termos do Precedente Normativo n 41
da SDC. Defiro.



CLUSULA 24 - ESTABILIDADE PROVISRIA
PR-APOSENTADORIA - Fica assegurada ao empregado,
estabilidade provisria no perodo dos 12 (doze) meses que
antecedem a data do direito a aposentadoria, ressalvados os
casos de falta grave, conforme Precedente Normativo n 85,
do TST;

A Clusula  regulada pelo Precedente Normativo n 85 da SDC do E. TST,
in verbis:

"GARANTIA DE EMPREGO. APOSENTADORIA
VOLUNTRIA. Defere-se a garantia de emprego, durante os 12
meses que antecedem a data em que o empregado adquire
direito  aposentadoria voluntria, desde que trabalhe na
empresa h pelo menos 5 anos. Adquirido o direito, extingue-se
a garantia."

Defiro parcialmente a Clusula, com o contedo do Precedente
Normativo n 85 da SDC do E. TST.

CLUSULA 25 - DO SALRIO SUBSTITUTO – Na
substituio, com durao de 15 (quinze) dias ou mais, ser
garantido ao empregado substituto, o salrio do substitudo, se
maior for, descontadas as vantagens, enquanto durar a
substituio, conforme disposto na Smula n 159, do TST;

A Clusula  regulada pelo Precedente Normativo n 159, I,  da SDC do E.
TST, in verbis:

"159. Empregado Substituto - Carter No Eventual e Vacncia
do Cargo.
I – enquanto perdurar a substituio que no tenha carter
meramente eventual, inclusive nas frias, o empregado
substituto far jus ao salrio contratual do substitudo."

Defiro parcialmente a Clusula, com o contedo do Precedente
Normativo n 159, I, da SDC do E. TST.

CLUSULA 26 - DO ACIDENTE DE TRABALHO – As
EMPRESAS garantiro o transporte gratuito dos empregados



acidentados at o local do efetivo atendimento Mdico,
imediatamente aps o sinistro, bem como o transporte,
quando da alta mdica, at a residncia do trabalhador, se a
situao clnica do empregado impedir sua locomoo normal
aps o acidente de trabalho e, expedir a CAT - Comunicao
do Acidente de Trabalho, enviando cpia da mesma ao
SINTRASADES;

A Clusula  regulada pelo Precedente Normativo n    da SDC do E. TST, in
verbis:

"113. TRANSPORTE DE ACIDENTADOS, DOENTES E
PARTURIENTES. Obriga-se o empregador a transportar o
empregado, com urgncia, para local apropriado, em caso de
acidente, mal sbito ou parto, desde que ocorram no horrio de
trabalho ou em consequncia deste.”

Defiro parcialmente a Clusula, com o contedo do Precedente
Normativo n 113, da SDC do E. TST.

CLUSULA 27 - PENALIDADES – Fica convencionado que
no descumprimento de quaisquer clusulas ou condies do
presente Acordo Coletivo de Trabalho, dever-se- proceder 
notificao da parte infringente, para que regularize a situao
ou justifique, no prazo de 10 (dez) dias.
Pargrafo nico: Findo este prazo e inexistindo resposta da
parte notificada ou existindo, esta no tenha sido aceita pelo
Sindicato, fica estabelecida uma multa equivalente ao valor do
salrio bsico da parte prejudicada, e revertida a favor desta;

O disposto no caput encontra respaldo na ultratividade da norma coletiva
anterior, devendo ser mantida.

Quanto a pactuao de multa, esta depende de negociao coletiva. Todavia,
em se tratando de obrigao de fazer e como forma de inibir o descumprimento da
sentena normativa, entendo aplicvel  espcie o disposto no Precedente
Normativo n. 73 da SDC do E. TST, verbis:

"73. Multa. Obrigao de fazer. Impe-se multa, por
descumprimento das obrigaes de fazer, no valor equivalente
a 10% do salrio bsico, em favor do empregado prejudicado."

 Dessarte, defiro parcialmente a Clusula, nos seguintes termos:



CLUSULA 27 - PENALIDADES – Fica convencionado que
no descumprimento de quaisquer clusulas ou condies do
presente Acordo Coletivo de Trabalho, dever-se- proceder 
notificao da parte infringente, para que regularize a situao
ou justifique, no prazo de 10 (dez) dias.
Pargrafo nico: Findo este prazo e inexistindo resposta da
parte notificada ou existindo, esta no tenha sido aceita pelo
Sindicato, fica estabelecida uma multa equivalente a 10% do
valor do salrio bsico, em favor do empregado prejudicado.”

CLUSULA 28 – DO EMPREGADO ESTUDANTE –
Concede-se licena no remunerada nos dias de prova ao
empregado estudante, desde que avisado  EMPRESA com
48 horas de antecedncia e mediante comprovao.

A Clusula  regulada pelo Precedente Normativo n 113,   da SDC do E.
TST, in verbis:

"113. TRANSPORTE DE ACIDENTADOS, DOENTES E
PARTURIENTES. Obriga-se o empregador a transportar o
empregado, com urgncia, para local apropriado, em caso de
acidente, mal sbito ou parto, desde que ocorram no horrio de
trabalho ou em consequncia deste."

Assim, defiro parcialmente a Clusula, com o contedo do Precedente
Normativo n 113, da SDC do E. TST.

CLUSULA 29 – DOS ATESTADOS MDICOS – As
EMPRESAS aceitaro os atestados mdicos emitidos por
INSS/SUS e seus conveniados, bem como aqueles emitidos
pelas empresas prestadoras de servios mdicos hospitalares
e seus conveniados contratados por plano de sade.
Pargrafo nico – O atestado mdico dever ser entregue
pelo empregado a empresa no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas aps a emisso do mesmo, com vistas ao lanamento
na folha de pagamento.

A comprovao do afastamento do empregado do trabalho em virtude de
doena  matria regulada pela legislao ordinria (Lei n 605/49, artigo 6, 1,
alnea “f” e 2, da Lei n 605/49), sendo a estipulao de prazo para apresentao
de atestado mdico pelo empregado matria afeta ao regulamento empresarial ou



objeto de acordo ou conveno coletiva de trabalho, no se prestando a sentena
normativa a tal finalidade.

Assim, ante a ausncia de consenso, indefiro a clusula.

Clusula 30 – DOS QUADROS DE AVISOS - Ser permitida
a afixao nos Quadros de Avisos da EMPRESA de
comunicaes de interesse da categoria profissional em local
visvel e de fcil acesso aos empregados, vedada a
divulgao de matria poltico partidria, ou ofensiva a quem
quer que seja. O material a ser afixado dever ser enviado a
empresa pela entidade sindical, na forma prevista no
Precedente Normativo 104, da SDC, do TST.

O contedo da clusula proposta pelo suscitado sintoniza-se com o
Precedente Normativo n 104 da Seo de Dissdios Coletivos do egrgio
Tribunal Superior do Trabalho. Defiro.

CLUSULA 31 – DO COMUNICADO DE ACIDENTE DE
TRABALHO - As EMPRESAS ficam obrigadas a comunicar
ao Sindicato qualquer acidente de trabalho com os
empregados abrangidos por esta Conveno, seja ele fatal,
grave, leve ou de trajeto, at 48 horas aps o ocorrido com o
fornecimento de cpia da CAT ao sindicato.

A matria  regulada por lei, mostrando-se invivel a regulamentao
por sentena normativa. Indefiro.

CLUSULA 32 – TICKET ALIMENTAO - Fica estabelecido
que as EMPRESAS concedero aos seus empregados,
mensalmente, a partir de 04/09/2013, ticket alimentao no
valor de R$15,00 (quinze reais) por refeio, num total mensal
de 15 (quinze) tquetes para quem labora em jornada especial e,
26 (vinte e seis) tquetes para quem labora em jornada normal,
juntamente com o pagamento dos salrios;

A instituio de ticket alimentao depende de acordo entre as partes,
pois a manifestao volitiva deve emanar dos prprios atores sociais e no
do Poder Judicirio, pena de violao ao princpio da autonomia privada
coletiva. Indefiro.

CLUSULA 33 – ABONO AUSNCIA POR FALTA DE
TRANSPORTE - Em caso de greve de motorista do transporte



coletivo, as empresas que no fornecerem transporte a seus
empregados durante a paralisao ficam impedidas de descontar
dos salrios as faltas relativas aos dias de greve.

Embora o transporte coletivo seja considerando como atividade essencial e,
como tal, a lei reguladora da greve preveja sanes em caso de paralisao total,
no se pode negar que o arcabouo coercitivo estatal, embora exera influencia
inibitria, no elimina, por si s, a possibilidade de haver transgresso.

Assim,  considerando que o transporte coletivo  essencial ao deslocamento
do trabalhador em direo ao local do trabalho, entendo que em caso de
paralisao total dos servios, a ausncia do empregado ao trabalho naquele
perodo  perfeitamente justificvel, salvo se o empregador fornecer transporte.

Assim, defiro parcialmente a clusula nos seguintes termos:

CLUSULA 33 – ABONO AUSNCIA POR FALTA DE
TRANSPORTE - Em caso de greve de motorista do transporte
coletivo, havendo paralisao total dos servios, as empresas
que no fornecerem transporte a seus empregados durante a
paralisao ficam impedidas de descontar dos salrios as
faltas relativas aos dias de greve.

CLAUSULA 34 - PLANO DE SADE - As empresas ficam
obrigadas a manter o plano de sade j existente em favor dos
trabalhadores abrangidos por esta conveno Coletiva de
Trabalho, arcando estas com 90% (noventa por cento) do
custo deste benefcio;

O fornecimento de vantagem no imposta pela lei depende de anuncia do
empregador, que quando a concede o faz por mera liberalidade. A substituio
dessa vontade pelo pronunciamento judicial transfere para o empregador um nus
que s a ele cabe mensurar se  capaz de suport-lo. 

 Destarte, indefiro a clusula sob referncia.

CLUSULA 35 – DO ACESSO AOS DIRIGENTES
SINDICAIS - As EMPRESAS permitiro o acesso aos
membros da diretoria do sindicato, desde que pr-avisada da
visita e do seu motivo, com antecedncia de 48 horas, vedada
a entrada nas dependncias da empresa de com mquinas
fotogrficas, filmadoras e celulares que tenham estes recursos,
conforme Precedente Normativo n. 91, do TST;



O contedo da clusula proposta pelo suscitado sintoniza-se com o
Precedente Normativo n 91 da Seo de Dissdios Coletivos do egrgio
Tribunal Superior do Trabalho. Defiro.

CLUSULA 36 – CONTRIBUIO SINDICAL - Fica
estabelecido que a base de clculo para o desconto e
posterior recolhimento da contribuio sindical ser a
remunerao do trabalhador no ms de maro ou no ms
seguinte  sua contratao, ou, estando este afastado de suas
funes, no ms de maro, sua contribuio ser descontada
no primeiro ms subsequente ao do retorno ao trabalho;
E, para que no paire dvidas, fica estabelecido que
entende-se por "remunerao" para fins do desconto e
recolhimento da contribuio sindical, alm do salrio base ou
piso mnimo da categoria, toda e qualquer outra vantagem
percebida pelo trabalhador no ms base para o seu desconto,
conforme disposto no Art. 580, I, da CLT;

Como bem pontuou o d. Ministrio Pblico do Trabalho, a matria
encontra regulamentao suficiente na CLT, no sendo passvel de
deferimento por sentena normativa. Indefiro.

CLUSULA 37 – TAXA NEGOCIAL – FORTALECIMENTO
SINDICAL - Por fora de deciso das Assemblias Gerais
Extraordinrias realizadas nos dias 25, 26 e 27 de junho de
2013, ficou deliberado que as empresas descontaro
mensalmente de todos os seus empregados, 2% (dois por
cento) do salrio base, a favor do SINTRASADES, a ttulo de
taxa negocial e fortalecimento sindical, ficando isentos do
referido desconto, o trabalhador que comprovar ser associado
ao referido sindicato;
Pargrafo Primeiro - O recolhimento mensal desta taxa ser
efetuado at o dia (cinco) do ms subsequente mediante
depsito em favor do Sindicato Profissional no Banco do Brasil
S/A – Agncia 0021-3 conta corrente n 7966-9, ficando
estabelecido que o primeiro recolhimento ocorrer no ms
seguinte ao depsito desta Conveno na SRT/ES;
Pargrafo Segundo: Todos os recursos arrecadados com
base nesta clusula, sero aplicados na manuteno da
estrutura operacional, concesso de servios gratuitos de
atendimentos e em servios assistenciais da entidade sindical
profissional.
Pargrafo Terceiro: Em observncia a Conveno 98 da OIT,
nenhuma interferncia ou interveno das EMPRESAS ser



admitida nas deliberaes e servios da entidade sindical
profissional, assim como na aplicao dos referidos recursos
financeiros originados desta clusula.
Pargrafo Quarto – O no recolhimento no prazo acima
fixado, implicar no pagamento de multa no percentual de 2%
(dois por cento) e juros de 0,33% ao dia;
Pargrafo Quinto – O empregado que no concordar com os
descontos previstos, dever dirigir-se  sede do Sindicato
Profissional no prazo de at 10 (dez) dias aps o depsito
desta CCT na SRT/ES, onde manifestar o seu direito de
oposio, recebendo documento para entregar  sua empresa
empregadora, a fim de que no seja implantado o desconto
desta contribuio, durante o perodo desta Conveno
Coletiva de Trabalho;

O d. Ministrio Pblico oficia pelo indeferimento.

Indefiro. A clusula prev a  cobrana da referida contribuio dos 
empregados no associados, em afronta aos artigos 5, inciso XX, e 8, inciso V, da
Constituio Federal e ao Precedente Normativo n. 119 do TST.

Neste sentido dispe o Precedente Normativo n 119 do TST, verbis:

“PN-119 CONTRIBUIES SINDICAIS - INOBSERVNCIA
DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – (nova redao dada
pela SDC em sesso de 02.06.1998 - homologao Res.
82/1998, DJ 20.08.1998)

"A Constituio da Repblica, em seus arts. 5, XX e 8, V,
assegura o direito de livre associao e sindicalizao. 
ofensiva a essa modalidade de liberdade clusula constante
de acordo, conveno coletiva ou sentena normativa
estabelecendo contribuio em favor de entidade sindical a
ttulo de taxa para custeio do sistema confederativo,
assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras
da mesma espcie, obrigando trabalhadores no
sindicalizados. Sendo nulas as estipulaes que inobservem
tal restrio, tornam-se passveis de devoluo os valores
irregularmente descontados."

Soma-se a isso o fato da clusula prever apenas o direito de oposio, em
afronta ao disposto no art. 545 do Cdigo Consolidado, que somente admite a



possibilidade de efetivao de descontos de contribuies sindicais pelo
empregador com a autorizao prvia do empregado.

CLUSULA 38 – VALE TRANSPORTE - As empresas
custearo integralmente as despesas do trabalhador para seu
deslocamento de casa para o trabalho e vice versa,
fornecendo os referidos vales transportes, antecipadamente e
no primeiro dia til de cada ms, ma quantidade mnima de 26
(vinte e seis) vales por ms, qualquer que seja a sua jornada
de trabalho;

Tratando-se de clusula preexistente, a teor da Smula 277, do E. TST, a
alterao do quanto pactuado anteriormente somente  possvel mediante
negociao coletiva, o que no ocorreu na hiptese vertente.

Assim, na esteira do pronunciamento ministerial, defiro parcialmente a
clusula com a redao dada na clusula 15 da CCT 2010/2012 (fl. 211).

CLUSULA 39 – DO FORO COMPETENTE -  aquele fixado
em lei.

Embora a matria encontre previso em lei, por seus termos, no
verifico bice ao deferimento da clusula. Defere-se.

CLAUSULA 40 - DAS DISPOSIES FINAIS - Esta
Conveno Coletiva de Trabalho elaborado em 02 (duas) vias
dever ser assinada pelas partes, e devidamente
encaminhado  SRT/ES nos termos do pargrafo nico do
artigo 613 da CLT para depsito e Registro utilizando-se o
Sistema Mediador da pgina do MTE na rede mundial de
computadores.

A insero da referida clusula resta prejudicada em razo do
ajuizamento do presente dissdio.

III - INDENIZAO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. PEDIDO
ELABORADO PELO SUSCITADO EM CONTESTAO (FLS. 149/152)

Pretende o ru-suscitado a condenao do sindicato-autor ao pagamento de
indenizao por danos morais coletivos.



Diz que a partir do acordo firmado com o MPT de no mais se exigir jornada
superior a 10 horas, no restou outra alternativa s empresas seno a alterao da
jornada diria para 8 horas, fato que gerou descontentamento nos empregados,
comprovado pela greve no Hospital Santa Rita, deflagrada aps a alterao da
jornada anteriormente praticada.

Desse impasse e a fim de manter as empresas afastadas dos efeitos da
Smula 75, do TST surgiu a jornada mdia de 10x36, com intervalo de 3 horas, sem
reduo do salrio.

O suscitante, numa atitude clara de manter o dilema sobre a jornada de
trabalho a ser adotada, passou a no aceitar o intervalo intrajornada de 3 horas.

Todavia, mencionada recusa no passa de estratgia destinada a obrigar as
empresas a firmarem acordos coletivos de trabalho, os quais, surpreendentemente,
alm do to combatido intervalo intrajornada de 3 horas, contemplam, tambm,
benefcio direto e sem respaldo legal para a entidade sindical, tal como ocorreu com
o acordo firmado com a Promatre, no qual restou pactuada  jornada de 12x36 e
contribuio patronal em favor do sindicato profissional.

No entender do suscitado, a atitude assumida pelo suscitante caracteriza
coao, geradora de dano moral coletivo.

O Suscitante, por sua vez, defende-se ao argumento de que a negociao 
institucionalmente assegurada como prerrogativa das entidades sindicais que a
resistncia  negociao vem da entidade representativa das empresas, o
Suscitado e que a pactuao mencionada, referente  jornada de trabalho, reflete
apenas a vontade soberana da categoria estampada nas assemblias gerais.

Sem qualquer razo o suscitado.

Os fatos alegados pelo suscitado no caracterizam qualquer tipo de coao a
ensejar dano moral coletivo. Muito antes o contrrio, demonstra sucesso nas
rodadas de negociao.

Julga-se improcedente o pedido.

3. CONCLUSO

A C O R D A M os Magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 17
Regio, por maioria, rejeitar a preliminar de violao  coisa julgada em relao s
clusulas 20 e 37; e, por unanimidade, rejeitar as preliminares de: ausncia do
mtuo consentimento, inpcia da inicial, e no esgotamento das vias negociais; no
mrito, por unanimidade, manter a data base da categoria em 04 de setembro;



sobre a manuteno das disposies mnimas: por unanimidade, deferir a clusula
01; por maioria, deferir a clusula 02, assim reconhecendo que o perodo de
vigncia dessa sentena normativa ser de 12 meses, at que haja substituio por
nova sentena normativa, acordo coletivo ou conveno coletiva de trabalho; por
maioria, indeferir a clusula 03, para declarar que o reajustamento dos salrios da
categoria representada pelo suscitante deve ser estabelecido em 9% (nove por
cento), correspondente ao INPC acumulado no perodo entre setembro de 2012 e
setembro de 2013, somado ao ganho real institudo para o salrio mnimo vigente a
partir de janeiro/2013, autorizada a compensao de eventual aumento ou reajuste
espontneo ou compulsrio, no perodo entre 01/09/2012 a 30/08/2013; por
unanimidade, deferir parcialmente a clusula 04 para manter a clusula 25 da
norma coletiva revisanda, aplicando-se o ndice de reajuste deferido na clusula 3
aos pisos salariais referidos na mencionada clusula, o qual ter nova redao
nesse sentido; por unanimidade, indeferir a clusula 05, porquanto no pr-existente;
por unanimidade, deferir parcialmente a clusula 06 com a redao dada na clusula
3 da CCT 2010/2012; por unanimidade, indeferir a clusula 07; por maioria, deferir
a clusula 08; por unanimidade, deferir parcialmente a clusula 09 com a redao
dada no caput e no pargrafo primeiro da clusula 5 da CCT 2010/2012; por
maioria, indeferir a clusula 10; por unanimidade, indeferir a clusula 11; por
unanimidade, deferir a clusula 12; por unanimidade, deferir parcialmente a clusula
13 com a redao dada na clusula 10 da CCT 2010/2012; por unanimidade:
deferir a clusula 14; por unanimidade, deferir a clusula 15; por unanimidade,
deferir parcialmente a clusula 16 com a redao dada na clusula 12 da CCT
2010/2012, atualizando-se o valor limite no mesmo percentual do reajuste salarial
deferido na clusula 3 desta sentena normativa; por unanimidade, deferir
parcialmente a clusula 17 com a redao dada na clusula 13 da CCT 2010/2012;
por unanimidade, deferir a clusula 18; por unanimidade, deferir a clusula 19; por
maioria, indeferir a clusula 20; por unanimidade, deferia a clusula 21; por
unanimidade, deferir parcialmente a clusula 22, que passar a ter o seguinte teor, in
verbis: "CLUSULA 22 - Acidentes de Trabalho - As faltas ou ausncias decorrentes
de acidente de trabalho no so consideradas para os efeitos de durao de frias
e clculo da gratificao natalina, conforme disposto na Smula n 46, do TST"; por
unanimidade, deferir a clusula 23; por unanimidade, deferir parcialmente a clusula
24, com o contedo do Precedente Normativo n 85 da SDC do E. TST; por
unanimidade, deferir parcialmente a clusula 25, com o contedo do Precedente
Normativo n 159, I, da SDC do E. TST; por unanimidade, deferir parcialmente a
clusula 26, com o contedo do Precedente Normativo n 113, da SDC do E. TST;
por unanimidade, deferir parcialmente a Clusula 27, nos seguintes termos:
"CLUSULA 27 - PENALIDADES - Fica convencionado que no descumprimento de
quaisquer clusulas ou condies do presente Acordo Coletivo de Trabalho,
dever-se- proceder  notificao da parte infringente, para que regularize a
situao ou justifique, no prazo de 10 (dez) dias. Pargrafo nico: Findo este prazo e
inexistindo resposta da parte notificada ou existindo, esta no tenha sido aceita pelo
Sindicato, fica estabelecida uma multa equivalente a 10% do valor do salrio bsico,
em favor do empregado prejudicado"; por unanimidade, deferir parcialmente a
clusula 28, com o contedo do Precedente Normativo n 113, da SDC do E. TST;



por unanimidade, indeferir a clusula 29; por unanimidade, deferir a clusula 30; por
unanimidade, indeferir a clusula 31; por unanimidade, indeferir a clusula 32; por
unanimidade, deferir parcialmente a clusula 33 nos seguintes termos: "CLUSULA
33 - ABONO AUSNCIA POR FALTA DE TRANSPORTE - Em caso de greve de
motorista do transporte coletivo, havendo paralisao total dos servios, as
empresas que no fornecerem transporte a seus empregados durante a paralisao
ficam impedidas de descontar dos salrios as faltas relativas aos dias de greve";
por unanimidade, indeferir a clusula 34; por unanimidade, deferir a clusula 35; por
maioria, indeferir a clusula 36; por maioria; indeferir a clusula 37; por
unanimidade, deferir parcialmente a clusula 38 com a redao dada na clusula 15
da CCT 2010/2012; por unanimidade, deferir a clusula 39; por unanimidade, julgar
prejudicada a insero da clusula 40, em razo do ajuizamento do presente
dissdio; por fim, por unanimidade, indeferir o pedido do suscitado de indenizao
por danos morais coletivos. Vencidos na admissibilidade, relativamente  preliminar
de coisa julgada: Desembargador Jos Luiz Serafini, e Desembargador Lino Faria
Petelinkar, que a rejeitavam somente no que tange  clusula 20, e a acolhiam no
que tange  clusula 37. Vencidos no mrito, relativamente  clusula 02:
Desembargador Jos Luiz Serafini, e Desembargadora Carmen Vilma Garisto, que
a indeferiam para declarar que a presente sentena normativa perdurar at que
haja substituio por nova sentena normativa, acordo coletivo ou conveno
coletiva de trabalho, por prazo no superior a 4 anos, na forma do Precedente
Normativo n 120, do E. TST, e Desembargador Lino Faria Petelinkar, que deferia o
perodo de vigncia de 24 meses, alterando o texto original da clusula;
relativamente  clusula 03: Desembargador Jos Luiz Serafini, e Desembargadora
Claudia Cardoso de Souza; relativamente  clusula 08: Desembargador Jos Luiz
Serafini, e Desembargadora Claudia Cardoso de Souza; relativamente  clusula
10: Desembargador Jos Luiz Serafini, e Desembargadora Claudia Cardoso de
Souza, que deferiam nos termos da conveno coletiva anterior, e Desembargador
Lino Faria Petelinkar, que deferia integralmente; relativamente  clusula 20:
Desembargador Jos Carlos Rizk; relativamente  clusula 36: Desembargador
Jos Carlos Rizk; relativamente  clusula 37: Desembargador Jos Carlos Rizk.
Suspeio da Desembargadora Wanda Lcia Costa Leite Frana Decuzzi.
Sustentao oral do Dr. Adolfo Honorato Ferreira Simes, pelo Suscitante.
Sustentao oral do Dr. Alexandre Mariano Ferreira, pelo Suscitado.

Vitria - ES, 11 de junho de 2014.



DESEMBARGADORA CARMEN VILMA GARISTO
Relatora


