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DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO
Órgão Julgador: Seção de Dissídios Coletivos

Suscitante: SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E 
VIAJANTES DO COMÉRCIO NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL - Adv. Marcelo Kroeff

Suscitado: FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO DE BENS E SERVIÇOS 
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - Adv. Ana 
Lucia Garbin

Suscitado: FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES 
RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
SUL 

Suscitado: FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO SUL - FIERGS 

Suscitado: SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE PORTO ALEGRE - Adv. 
Ana Lucia Garbin

Suscitado: SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA DE 
LOUÇAS, TINTAS E FERRAGENS DE PORTO 
ALEGRE - Adv. Ana Lucia Garbin

OUTRO(S) 

E M E N T A

REVISÃO DE DISSÍDIO COLETIVO. CLÁUSULA A 
CLÁUSULA. Em consonância com o teor dos 
precedentes normativos do TST e deste Tribunal, dos 
entendimentos prevalecentes nesta Seção de Dissídios 
Coletivos, bem como dos termos da norma coletiva 
revisanda, defere-se parcialmente as vantagens 
postuladas na representação, limitadas ao poder 
normativo desta Justiça Especializada

A C Ó R D Ã O
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Vistos, relatados e discutidos os autos. 

ACORDAM os Magistrados integrantes da Seção de Dissídios 

Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: preliminarmente, 

por unanimidade de votos, rejeitar a prefacial de extinção do processo sem 

resolução do mérito por AUSÊNCIA DE BASES PARA CONCILIAÇÃO. 

Preliminarmente, ainda, por unanimidade de votos, rejeitar a prefacial de 

extinção do processo sem resolução do mérito por NÃO ESGOTAMENTO 

DA NEGOCIAÇÃO PRÉVIA. Preliminarmente, ainda, por unanimidade de 

votos, rejeitar a prefacial de extinção do processo sem resolução do mérito 

por ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. CATEGORIA DIFERENCIADA. 

INEXISTÊNCIA DE EMPREGADOS REPRESENTADOS PELO 

SUSCITANTE.  Preliminarmente, ainda, por unanimidade de votos, rejeitar 

a prefacial de extinção do processo sem resolução do mérito por 

NATUREZA DO DISSÍDIO COLETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE 

PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE NORMA REVISANDA. 

Preliminarmente, ainda, por unanimidade de votos, rejeitar a prefacial de 

extinção do processo sem resolução do mérito por AUSÊNCIA DE 

FUNDAMENTAÇÃO DAS CLÁUSULAS.  Preliminarmente, ainda, por 

unanimidade de votos, rejeitar a prefacial de extinção do processo sem 

resolução do mérito por IRREGULARIDADES NA ASSEMBLEIA GERAL. 

Preliminarmente, ainda, por maioria de votos, vencido o Exmo. 

Desembargador João Ghisleni Filho, que extinguia o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do disposto no artigo 267 do CPC,  rejeitar 

a prefacial de extinção do processo sem resolução do mérito por 

AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO PARA AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO 

COLETIVO. ARTIGO 114, § 2º, DA CF/88. Preliminarmente, ainda, por 

unanimidade de votos, acolher a preliminar de exclusão da abrangência do 
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presente dissídio dos empregados da empresa Souza Cruz S/A. 

Preliminarmente, ainda, por unanimidade de votos, homologar a desistência 

do feito em relação ao suscitado nº 02 - Federação das Empresas de 

Transportes Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, extinguindo-se o 

processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VIII, do 

CPC. Por unanimidade de votos, determinar que a presente decisão 

destina-se a regular as relações de trabalho de todos os trabalhadores 

representados pela categoria profissional do suscitante (categoria

diferenciada dos vendedores viajantes) empregados nas empresas 

representadas pelos suscitados, com base territorial em todo o Estado do 

Rio Grande do Sul, com exceção dos empregados vendedores viajantes da 

empresa Souza Cruz S/A, nos termos do item 8, pois regidos por 

instrumento coletivo próprio.

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item 01. 

REAJUSTE SALARIAL,  deferir em parte o pedido, nos termos do 

entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, para

conceder, por arbitramento, aos integrantes da categoria profissional 

suscitante, a partir de 01/07/2012, o reajuste de 4,95% (quatro vírgula 

noventa e cinco por cento), a incidir sobre os salários devidos em  

01/07/2011, observado, no que pertine às compensações, o que segue: 

ressalvadas as situações decorrentes de término de aprendizagem, 

promoção por merecimento e antiguidade, transferência de cargo, 

função,estabelecimento ou de localidade, bem como de equiparação 

salarial determinada por sentença transitada em julgado, na hipótese de 

empregado admitido após a data-base, ou tratando-se de empresa 

constituída e em funcionamento depois da data-base, o reajustamento será 

calculado de forma proporcional em relação à data de admissão e com 
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preservação da hierarquia salarial.

Por unanimidade de votos, apreciando o item 03. DIÁRIAS DE 

REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM,  deferir em parte o pedido, conforme a 

norma revisanda, com base no princípio da razoabilidade, para fixar valor 

mínimo relativo a diárias e hospedagem, correspondente à aplicação do 

reajuste de 4,95% (quatro vírgula noventa e cinco por cento), nos termos da 

cláusula 01, sobre os valores assegurados pela revisanda, com 

arredondamentos: R$ 10,18 (dez reais e dezoito centavos) para almoço; R$ 

10,38 (dez reais e trinta e oito centavos) para jantar e R$ 51,76 (cinquenta e 

um reais e setenta e seis centavos) para hospedagem.

Por unanimidade de votos, apreciando o item 04. SALÁRIO 

NORMATIVO,  deferir em parte o pedido, para fixar salário normativo aos 

integrantes da categoria profissional representada pelo suscitante, a partir 

de 01/07/2012, como sendo no valor de R$ 732,36 (setecentos e trinta e 

dois reais e trinta e seis centavos) mensais correspondente à aplicação do 

previsto no artigo 1º, inciso III, alínea "e", da Lei Estadual nº 13.960/2012.

Por unanimidade de votos, apreciando o item  05. RESSARCIMENTO 

PELA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM VEÍCULO PRÓPRIO -

QUILÔMETRO RODADO,  deferir em parte o pedido, conforme a norma 

revisanda, com base no princípio da razoabilidade, para fixar valor, a título 

de quilômetro rodado, aos empregados que, no exercício de suas funções, 

utilizem veículo particular em benefício do empregado, a partir de

01/07/2012, correspondente à aplicação do reajuste de 4,95% (quatro 

vírgula noventa e cinco por cento), com arredondamentos, ficando assim 

definidos: R$ 1,02 (um real de dois centavos) para automóveis movidos à 

gasolina; R$ 0,89 (oitenta e nove centavos) para automóveis movidos à 
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álcool; R$ 0,81 (oitenta e um centavos) para automóveis movidos a GNV e 

R$ 0,27 (vinte e sete centavos) para motocicletas.

Por unanimidade de votos, apreciando o item  07. MÉDIA FÍSICA DAS 

COMISSÕES,  deferir em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, 

ficando a cláusula assim redigida: “No pagamento das parcelas rescisórias, 

da gratificação natalina e das férias dos comissionistas, os cálculos 

observem a média atualizada dos últimos 12 (doze) meses, com ressalva 

do 13º salário e férias proporcionais, relativamente aos quais deverão ser 

computados, para efeito da média, os meses inseridos nas respectivas 

proporcionalidades, e adotado o INPC/IGBE ou outro índice que vier a 

substituí-lo.” 

Por unanimidade de votos, apreciando o item 17. CORREÇÃO 

MONETÁRIA,  deferir em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do entendimento predominante neste Seção de Dissídios Coletivos, 

ficando a cláusula assim redigida: “Determinar que as diferenças salariais 

devidas em decorrência da aplicação das cláusulas de conteúdo 

econômico da presente decisão normativa sejam pagas na primeira folha 

de pagamento do mês subseqüente ao da publicação do acórdão, 

devidamente corrigidas”.

Por unanimidade de votos, apreciando o item 22. CONTRIBUIÇÃO 

ASSISTENCIAL,  vencidos em parte os Exmos. Desembargadores João 

Ghisleni Filho, Juraci Galvão Júnior e Flávia Lorena Pacheco, deferir o 

pedido, nos termos do entendimento predominante neste Seção de 

Dissídios Coletivos, ficando a cláusula assim redigida: "Determinar que os 

empregadores obrigam-se, em nome do sindicato suscitante, a descontar 
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dos salários de seus empregados, sindicalizados ou não, beneficiados ou 

não pela presente decisão, a título de contribuição assistencial, o valor 

equivalente a 01 (um) dia de salário já reajustado. O desconto deverá ser 

realizado em duas parcelas, nas 1ª e 2ª folhas de pagamento 

imediatamente subsequentes ao mês da publicação do presente acórdão, 

devendo ser repassado aos cofres do sindicato suscitante no prazo de 30 

(trinta) dias contados de cada desconto. Se esgotados os prazos, e não 

tiver sido efetuado o recolhimento, este será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento), juros de mora de 1% (um porcento) ao mês e atualização 

monetária. Qualquer trabalhador integrante da categoria profissional 

suscitante poderá, no prazo de até 10 (dez) dias após o primeiro 

pagamento reajustado, opor-se ao desconto da contribuição assistencial, 

manifestação a ser efetuada perante a empresa".

Por unanimidade de votos, deferir nos termos dos precedentes deste

TRT:  14. SALÁRIO DO SUBSTITUTO, 20. ESTABILIDADE PELA 

PROXIMIDADE DA APOSENTADORIA.

Por unanimidade de votos, deferir nos termos dos precedentes 

normativos do TST:  10. REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE DE 

COBRANÇA, 11. CONDIÇÕES CONTRATUAIS, 12. DISPENSA DO 

AVISO PRÉVIO NO CASO DE NOVO EMPREGO, 13. DELEGADO 

SINDICAL, 15. LICENÇA AO DIRIGENTE SINDICAL, 21. INÍCIO DE 

FÉRIAS.

Por unanimidade de votos, apreciando o item 06. RELATÓRIO DE 

QUILOMETRAGEM,  deferir os pedidos do caput e parágrafo único, 

conforme a norma revisanda, com base no princípio da razoabilidade, 

ficando a cláusula assim redigida: “Sempre que o empregado estiver sujeito 
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à utilização de seu próprio veículo em favor do empregador, será 

obrigatória a confecção de "relatório de quilometragem" onde constarão, 

especificadamente, as cidades ou localidades visitadas, o total de

quilometragem por ele percorrida para fins de pagamento do "quilometro 

rodado", bem como deverá, necessariamente, estar rubricado pelo 

empregado e pelo empregador. 

Parágrafo único: A fiscalização, a orientação para o correto preenchimento 

e a responsabilidade sobre tais relatórios constituem-se ônus do 

empregador.”

Por unanimidade de votos, apreciando o item  16. PEDÁGIO,  deferir 

em parte o pedido, conforme a norma revisanda, com base no princípio da 

razoabilidade, ficando a cláusula assim redigida: “As empresas ressarcirão 

seus empregados vendedores e viajantes dos valores por eles 

despendidos a título de pedágio, sempre que tal despesa decorra do

desempenho das atividades laborais".

Por unanimidade de votos, indeferir os pedidos:  02.TAXA DE 

PRODUTIVIDADE, 08. ZONA DE TRABALHO, 09. PRESTAÇÕES 

SUCESSIVAS, 18. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL, 19. 

GRATIFICAÇÃO NATALINA AO SEGURADO.

Por unanimidade de votos, apreciando o item  23. VIGÊNCIA,  fixar a 

vigência de presente sentença normativa a partir de 01/07/2012.

 Custas de R$ 200,00 (duzentos reais), calculadas sobre o valor arbitrado 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo suscitante, em relação à 

homologação de desistência, e de R$ 200,00 (duzentos reais), pelos

suscitados remanescentes, em relação ao julgamento.
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Intime-se.

Porto Alegre, 17 de fevereiro de 2014 (segunda-feira).

R E L A T Ó R I O

O Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no 

Estado do Rio Grande do Sul ajuizou, em 30/11/2010, ação de dissídio 

coletivo revisional em face da Federação do Comércio de Bens e Serviços 

do Estado do Rio Grande, Federação das Empresas de Transporte 

Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul, Federação das Indústrias do 

Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato do Comércio Atacadista de 

Gêneros Alimentícios de Porto Alegre, Sindicato do Comércio Atacadista 

de Louças, Tintas e Ferragens de Porto Alegre, Sindicato do Comércio 

Atacadista de Produtos Químicos para a Industria e Lavoura e de Drogas e 

Medicamentos de Porto Alegre, Sindicato do Comércio Atacadista  de

Tecidos, Vestuário e Armarinho de Porto Alegre, Sindicato do 

Comércio Varejista de Bagé, Sindicato do Comércio Varejista de Canoas, 

Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho, Sindicato do Comércio 

Varejista de Caxias do Sul, Sindicato do Comércio Varejista de Novo 

Hamburgo, Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, Sindicato do 

Comércio Varejista de Pelotas, Sindicato do Comércio Varejista de Santa 

Rosa, Sindicato do Comércio Varejista de Santa Cruz do Sul, Sindicato do 

Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios Para Veículos No 

Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Empresas de Locação de 

Bens Móveis do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Empresas de 

Transporte de Carga e Logística no Estado do  Rio Grande do Sul, 

Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio

Grande do Sul, Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de Caxias 
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do Sul, Sindicato das Entidades Culturais Recreativas, de Assistência 

Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Rio Grande 

do Sul, Sindicato das Indústrias de Adubos No Estado do Rio Grande do 

Sul, Sindicato das Indústrias da Alimentação de Caxias do Sul, Sindicato 

das Indústrias da Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato 

das Indústrias do Arroz de Pelotas, Sindicato das Indústrias do Arroz do 

Estado do  Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias do Arroz, de 

Torrefação e Moagem de Café, de Panificação e Confeitaria, de Laticínios 

e Produtos Derivados, de Cervejas e Bebidas Em Geral, de Carnes e 

Derivados, de  Fumo, dos Congelados, dos Sorvetes, Concentrados e 

Liofilizados e de Rações Balanceadas de Bagé, Sindicato das Indústrias de 

Artefatos de Borracha No Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Indústrias de Artefatos de Couro no Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato 

das Indústrias de Artefatos de Couro de São Leopoldo, Sindicato das 

Indústrias do Vestuário e do Calçado do Nordeste Gaúcho, Sindicato da 

Indústria de Calçados de Campo Bom, Sindicato da Indústria de Calçados 

de Estância Velha, Sindicato das Indústrias de Calçados de Farroupilha, 

Sindicato das Indústrias de Calçados, Vest. e Comp. p/ Calçados de

Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato 

da Industria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato da 

Indústria de Calçados de Sapiranga, Sindicato das Indústrias de Calçados 

de Taquara, Sindicato da Indústria de Calçados Componentes Para 

Calçados de Três Coroas, Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados 

do Estado do Rio, Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Cerveja e 

Bebidas Em Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Indústrias da Construção Civil de Caxias do Sul, Sindicato das Indústrias da 

Construção Civil, Olaria, Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento, 

Serrarias e Marcenaria de Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria da
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Construção Civil de Pelotas, Sindicato das Indústrias da Construção Civil 

do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias da Construção e 

do Mobiliário de Bento Gonçalves, Sindicato das Indústrias da Construção e 

do Mobiliário de Erechim, Sindicato das Indústrias da Construção e do 

Mobiliário de Lagoa Vermelha, Sindicato das Indústrias da Construção e do 

Mobiliário de Passo, Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário 

de Santa Rosa, Sindicato das Industrias da Construção e do Mobiliário de 

São Leopoldo, Sindicato da Indústria de Curtimento de Couros e Peles de 

Estância Velha, Sindicato das Indústria de Curtimento de Couros e Peles 

de Novo Hamburgo, Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas 

Alimentícias de Pelotas, Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas 

Alimentícias do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de 

Fiação e Tecelagem de Farroupilha, Sindicato das Indústrias Têxteis do 

Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias do Fumo da Região 

Sul do Brasil, Sindicato das Indústrias Gráficas de Caxias do Sul, Sindicato 

das Indústrias Gráficas do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Indústrias de Laticínios e Derivados do Estado do Rio Grande do Sul, 

Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas No Estado 

do Rio Grande do Sul, Sindicato da Indústria de Máquinas e Implementos 

Industriais e Agrícolas de Novo Hamburgo, Sindicato das Indústrias de 

Material Plástico do Nordeste Gaúcho Sindicato das Indústrias do Mate do 

Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material Elétrico de Bento Gonçalves, Sindicato das

Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Cachoeira do 

Sul, Sindicato das Indústrias Metal Mecânicas e Eletro Eletrônicas de 

Canoas e Nova Santa Rita, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, 

Mecânicas e de Material, Elétrico de Caxias do Sul, Sindicato das 

Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico de Ijuí, Sindicato 
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das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Pelotas, 

Sindicato das Industrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material Elétrico e 

Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias 

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São

Leopoldo, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas Mecânicas e de Material 

Elétrico de Santa Rosa, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e 

de Material Elétrico de Santa Maria, Sindicato das Indústrias do Mobiliário 

da Região das Hortênsias, Sindicato das Indústrias de Olaria e Cerâmica 

Para A Construção do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Indústrias Óleos Vegetais do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Indústrias de Panificação Confeitaria Massas, Sindicato das Indústrias de 

Panificação e Confeitaria, Massas Alimentícias e Biscoitos de Pelotas, 

Sindicato das Indústrias de Papel, Papelão e Cortiça do Estado do Estado 

do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas do 

Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos 

do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das Indústrias Químicas do 

Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato Intermunicipal das Indústrias 

Madeireiras, de Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Esquadrias, 

Marcenaria, Móveis, Madeiras Compensadas e Laminadas, Aglomerados e 

Chapas de Fibras de Madeira ,do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato 

das Indústrias do Trigo do Estado No Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato das 

Industrias do Vestuário de São Leopoldo, Sindicato das Indústrias do Vinho 

do Estado do Rio Grande do Sul, Sindicato dos Lojistas do Comércio de 

Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria, 

Sindicato Nacional da Indústria Alimentação Animal, Sindicato Nacional da 

Indústria do Cimento, Sindicato Nacional da Indústria de Componentes Para 

Veículos Automotores, Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas,
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Sindicato Nacional das Indústrias Siderúrgicas e o Sindicato Nacional da 

Indústria de Tratores, Caminhões, Automóveis e Veículos Similares.

O suscitante junta com a inicial os seguintes documentos: procuração (fl. 

28), ata de eleição e posse da diretoria (fls. 30/39), carta sindical (fl. 41), 

estatuto social (fls. 43/59), edital convocatório para assembleia geral 

extraordinária (fls. 61/66), ata de assembleia geral extraordinária (fls. 

68/72), lista de presenças (fls. 74/96), convites para negociação direta (fls. 

98/197 e 218/271) e intermediada (fls. 277/376), ata de reunião para 

negociação direta (fl. 273) e intermediada (fls. 443/444).

Durante a instrução, o suscitante juntou cópia da inicial do processo 

revisando (fls. 580/531), declaração do número de associados (fl. 476) e 

norma revisanda (fls. 710/756).

É realizada audiência de instrução e conciliação (fls. 784/789).

Os suscitados apresentam defesas às fls. 548/552v (suscitados nº 25, 26, 

28, 33, 36, 43, 44, 59, 64, 68, 82, 88 e 89); fls. 559/563 (nº 72); fls. 599/600 

(nº 02); fls. 612/627 (nº 85); fls. 632/656v (nº 92); fls. 669/685 (nº 61); fls. 

757/770 (nº 81); fls. 779/783 (nº 62); 790/799 (nº 86); 824/839 (nº 20);  fls. 

863/879 (nº 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 60, 66, 75, 76, 91, 97 

e 98); fls. 1071/1106 (nº 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 18, 19, 93 e 94); fls. 1125/1128 (nº 22); fls. 1159/1172 (nº 49); fls. 

1217/1236 (nº 63); fls. 1240/1248 (nº 80) e  fls. 1263/1268v (nº 48, 71, 72 e 

87)

O suscitante manifestou-se sobre as defesas e documentos (fls. 

1305/1311).

O suscitante requer a homologação da desistência da ação em relação ao 
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suscitado nº 02, Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do 

Estado do Rio Grande do Sul (fl. 1405).

O Ministério Público emite parecer (fl. 1390), complementado às fls. 

1507/1514.

Encerrada a instrução, os autos são remetidos conclusos a este Relator (fl. 

1515).É o relatório

É o relatório. 

V O T O

DESEMBARGADOR FRANCISCO ROSSAL DE ARAÚJO (RELATOR):

I - PRELIMINARMENTE

1. Ausência de bases para conciliação

Os suscitados nº 25, 26, 28, 33, 36, 43, 44, 59, 64, 68, 82, 88 e 89 (fls. 

548v/549) apresentam a preliminar de ausência de pressuposto processual 

consistente na ausência de bases de conciliação. Refere violação ao 

disposto na alínea "b", do artigo 858, da CLT. Aduz que a apresentação da 

pauta de reivindicações da categoria profissional não é o suficiente para 

suprir o requisito, em razão desta representam a totalidade das postulações 

do suscitante. Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos em que dispõe o artigo 267, inciso IV, do CPC. 

Os pedidos formulados na inicial coincidem com as pretensões da 

categoria constantes da pauta de reivindicações, que acompanhou os

convites enviados aos suscitados para as reuniões agendadas (de acordo 

com informação constante dos convites), a partir das quais o suscitante 
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propôs-se a entabular negociações com os sindicatos suscitados. Tem-se, 

portanto, por atendido o requisito previsto no artigo 858, "b", da CLT

Afasta-se a preliminar.

2. Não esgotamento da negociação prévia

Os suscitados nº 72 (fls. 559/560), 85 (fls. 619/620), 92 (fls. 640v/641), 61 

(fls. 676/677), 81 (fls. 759/761), 20 (fls. 828/829),  30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 

46, 54, 55, 56, 60, 66, 75, 76, 91, 97 e 98 (fls. 868/869), 49 (fls. 1159/1160), 

63 (fls. 1217/1219), 80 (fls.1241/1242),  48, 71, 72 e 87 (fls. 1264v/1265) 

apresentam a preliminar de carência da ação pelo não esgotamento da 

negociação prévia. Afirmam que o suscitante não cumpriu o requisito de 

exaurimento da livre negociação coletiva, nos termos em que determina o 

artigo 114, § 2º, da CF/88, bem como artigo 616, § 1º, da CLT. Aduzem que 

não houve comprovação, na esfera extrajudicial, do esgotamento das

negociações, o que inviabilizaria o processamento do presente dissídio 

coletivo. Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, nos 

termos em que dispõe o artigo 267, inciso IV, do CPC. 

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fl. 1509) opinando pela 

rejeição da preliminar.  

O §1º, do art. 114 da Constituição, que regula a competência material da 

Justiça do Trabalho, estabelece apenas que "frustrada a negociação

coletiva, as partes poderão eleger árbitros". 

Por outro lado, o art. 616 da CLT, ao disciplinar sobre as convenções 

coletivas de trabalho, dispõe em seus §§1º e 2º que os sindicatos 

representativos da categoria não podem se recusar a participar de 

negociação coletiva, sempre que provocados. Em caso de recusa, o 
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sindicato interessado na negociação deve dar ciência ao Ministério do 

Trabalho e Emprego para que haja convocação compulsória do sindicato 

recusante. E, por fim, caso o sindicato convocado insista em recusar 

negociação ou caso a negociação seja infrutífera, é facultado ao sindicato 

interessado a instauração de dissídio coletivo.

O suscitante comprovou a tentativa de negociação prévia direta (fls. 98/197, 

201 e 218/271 - comunicações enviadas - e 273 - ata de reunião na qual 

consta o registro de não comparecimento dos representantes dos 

suscitados) e intermediada (fls. 277/376 e 391/441 - comunicações 

enviadas - e 443 - ata de reunião). 

Assim, tem-se como caracterizada a situação prevista no § 2º, do art. 114 

da Constituição:

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. Pelo exposto, rejeita-se a preliminar de ausência 

de negociação prévia.

Afasta-se a preliminar. 

3. Ilegitimidade ativa e passiva. Categoria diferenciada. Inexistência 

de empregados representados pelo suscitante.

Os suscitados nº 72 (fls. 561/560), 92 (fls. 632v/636v), 81 (fls. 758/759), 62 

(fl. 780), 86 (fls. 790/792), 20 (fls. 825/826), 63 (fls. 1220/1222), 80 (fls. 

1240/1241) e 48, 71, 72 e 87 (fl. 1265) apresentam a preliminar de carência 
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da ação por ilegitimidade ativa do suscitante. Dizem que, nos termos em 

que dispõe o artigo 8º, inciso II, da CF/88, que estabeleceu as diretrizes 

para criação de sindicatos, bem como o artigo 516 da CLT, apenas 

existem sindicatos das categorias econômica e profissional, sendo que os 

profissionais liberais, embora possam organizar-se em sindicato, não 

representam categoria profissional. Alegam não haver o preenchimento do 

que dispõe o artigo 511 da CLT. Acrescentam que o suscitante congrega 

todos os profissionais, independentemente da atividade econômica em que 

trabalham. Referem que o enquadramento por atividades desempenhas 

representa a ideia do trabalho em comum em determinada empresa, 

mesmo que em diferentes profissões, o que corresponde a enquadramento 

horizontal, diferente do enquadramento por profissões isoladas, 

correspondente a posição vertical. Alegam que não mais sobrevivem as 

categorias diferenciadas e a dos profissionais liberais em face da CF/88. 

Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos em 

que dispõe o artigo 267, inciso IV, do CPC.  

Os suscitados nº 22 (fls. 1125/1127 e 1500), 80 (fls. 1240/1241) e 62 (fl. 

780) apresentam preliminar de carência da ação por ilegitimidade passiva, 

defendendo que não possui, nos quadros das empresas por ele 

representadas, empregados integrantes da categoria profissional do

suscitante. Dizem que a categoria profissional deve estar diretamente 

vinculada à atividade econômica do empregador. Dissertam acerca dos 

critérios para enquadramento sindical. Apresenta jurisprudência.

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fls. 1510/1511) opinando 

pelo afastamento da preliminar. Defende que o suscitante representa a 

categoria diferenciada dos vendedores e viajantes. Refere jurisprudência 
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do STF. 

Acolhendo-se o parecer da Procuradoria Regional do Trabalho, e em 

conformidade com o entendimento predominante nesta Seção de Dissídios 

Coletivos, tem-se que a Constituição da República de 1988, ao prever, em 

seu artigo 8º, II, o princípio da unicidade sindical, não exclui a possibilidade 

excepcional de enquadramento sindical por categoria profissional ou 

categoria diferenciada.

Tem-se, portanto, como recepcionado pelo texto constitucional o 

regramento trabalhista que dispõe acerca da organização sindical, 

especificamente quanto à categoria diferenciada, entre eles os artigos 511, 

§ 3º, e 570 da CLT. Nesse sentido:

REPRESENTAÇÃO POR SINDICATO DE CATEGORIA 

DIFERENCIADA. ART. 8º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO. A 

diretriz constitucional enfocada não enseja óbice à organização 

de sindicatos de categoria diferenciada, consoante o disposto no 

artigo 511, §3º, da CLT. (RODC - 425200-

4.2001.5.04.0000,Relator Ministro: Carlos Alberto Reis de Paula, 

Data de Julgamento: 16/08/2007, Seção Especializada em 

Dissídios Coletivos, Data de Publicação: DJ 05/10/2007).

Não há óbice, portanto, a que o sindicato suscitante congregue vários 

profissionais, independentemente da atividade econômica preponderante 

da empresa em que trabalhem, pois é essa a característica da atuação 

sindical em favor de categoria profissional diferenciada.

Os trabalhadores vendedores viajantes constituem categoria diferenciada, 

constando do quadro do artigo 577 da CLT, sendo que o suscitante possui 

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pelo Exmo. Desembargador Francisco 
Rossal de Araújo.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.3886.0449.5912.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0004934-48.2012.5.04.0000 DC Fl. 18

Registro Sindical perante o MTE (fl. 41).

Esclarecendo o alcance da representação de tais entidades sindicais, 

ensina Maurício Godinho Delgado: 

Esse tipo de associação tem recebido o epíteto de sindicatos 

horizontais, porque se estendem no mercado de trabalho em 

meio a várias e distintas empresas, atingindo apenas certos 

trabalhadores dessas entidades econômicas, exatamente 

aqueles que guardam e exercem a mesma profissão. Sua 

extensão no mercado laborativo é horizontal em relação aos 

inúmeros empregadores existentes, uma vez que, raramente, 

eles abrangem todos os trabalhadores de uma mesma empresa 

ou estabelecimento. (Curso de Direito do Trabalho, 5ª ed., 

Editora LTr, São Paulo, 2006, pág. 1326).

Observa-se que a legitimidade ativa do suscitante em face dos sindicatos 

representantes de categorias econômicas configura-se pela possibilidade 

de estas empresas poderem valer-se, ao menos potencialmente, do 

trabalho dos empregados representados na ação. 

Este foi o entendimento desta Seção de Dissídios Coletivos quando do 

julgamento do dissídio coletivo que originou a norma revisanda da presente 

ação:

A ordem constitucional vigente, no seu art. 8º, assegura a livre 

associação profissional ou sindical, restando vedada apenas a 

existência de dois sindicatos representativos de idêntica 

categoria profissional ou econômica na mesma base territorial. 

Além disso, é pacífica a recepção dos arts. 551,570 e 577 da 
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CLT pela Constituição Federal. Sinale-se, ainda, que os 

vendedores viajantes são profissionais que compõem o quadro 

das categorias diferenciadas a que se refere o art. 577 da CLT, o 

que confere legitimidade à entidade sindical suscitante para 

figurar no pólo ativo da presente demanda, ajuizada contra os 

correspondente sindicatos patronais suscitados (TRT da 4ª 

Região, 0004788-41.2011.5.04.0000 DC, em 20/08/2012, 

Desembargadora Flávia Lorena Pacheco)

A ilegitimidade passiva dos suscitados, configura-se, por sua vez, pela 

possibilidade das empresas por eles representadas poderem valer-se, ao 

menos potencialmente, do mão de obra dos trabalhadores representados 

através da presente ação. 

Afasta-se a preliminar.

4. Natureza do dissídio coletivo. Impossibilidade de processamento. 

Ausência de norma revisanda. 

Os suscitados nº 85 (fl. 617), 61 (fls. 674/675), 62 (fl. 780v),  30, 31, 32, 35, 

38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 60, 66, 75, 76, 91, 97 e 98 (fls. 869/871), 01, 04, 

05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 93 e 94 (fls. 

1086/1088) apresentam a preliminar de impossibilidade de processamento 

regular do dissídio, consistente na ausência de pressuposto necessário à 

constituição da ação, pois a norma revisanda ainda não haveria transitado 

em julgado, não se prestando à finalidade pretendida pelo sindicato autor. 

Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos em 

que dispõe o artigo 267, inciso IV, do CPC. 

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fl. 1509) opinando pelo 
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afastamento da preliminar. Diz que decisão revisanda decorre do 

julgamento do dissídio coletivo nº 0004788-41.2011.5.04.0000, julgado em 

20/08/2012, juntado às fls. 710/752. Aduz que a interposição de recurso 

sem efeito suspensivo em face da sentença normativa não impede a 

revisão ou o cumprimento da norma.

Acolhendo o parecer do MPT, tem-se que a sentença normativa proferida 

nos autos do dissídio coletivo nº 0004788-41.2011.5.04.0000 (fls. 710/756), 

embora impugnada via recurso ordinário, pode servir de norma revisanda. 

Isso porque não há notícia de que o recurso ordinário interposto possua 

efeito suspensivo. 

Este foi o entendimento desta Seção especializada quando do julgamento 

da própria norma revisanda:

As sentenças normativas, ainda que pendentes de julgamento 

recursos  interpostos contra as elas, não provada a concessão 

de efeito suspensivo  pelo Tribunal ad quem, são válidas e 

eficazes enquanto não reformadas. Portanto, não há falar em 

suspensão do processo face a ausência de  julgamento do 

mérito quanto ao recurso ordinário interposto da decisão  

constituída na sentença normativa RVDC 0016127-

31.2010.5.04.0000 (doc.  de fls. 556/578). Em consequência, não 

há falar, também, na ausência de  norma revisanda (TRT da 4ª 

Região, 0004788-41.2011.5.04.0000 DC, em 20/08/2012, 

Desembargadora Flávia Lorena Pacheco)

Afasta-se a preliminar.

5. Ausência de fundamentação das cláusulas 
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Os suscitados nº 85 (fls. 617/618) e 61 (fls. 675/676), apresentam a 

preliminar de ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 

válido e regular do processo, qual seja, a ausência de fundamentação das 

cláusulas. Dizem que as cláusulas estão apenas justificadas, não 

fundamentadas. Acrescentam que, ausente norma revisanda, careceriam, 

inclusive, da justificativa individual os pedidos. Requerem a extinção do 

processo sem resolução do mérito, nos termos em que dispõe o artigo 267, 

inciso IV, do CPC. 

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fl. 1510) opinando pelo 

afastamento da preliminar. Diz que os pedidos formulados na inicial estão 

acompanhados de fundamentação. 

Todas as cláusulas possuem fundamentação própria (fls. 02/13), razão 

porque deve ser acolhido o parecer do MPT, com o afastamento da 

preliminar.

Afasta-se a preliminar.

6. Irregularidades na assembleia geral

Os suscitados nº 85 (fl. 618), 92 (637/638), 61 (fl. 676), 62 (fl. 780), 20 (fls. 

829/831),  30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 60, 66, 75, 76, 91, 97 e 

98 (fls. 865/868), 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 93 e 94 (fls. 1083/1084), 80 (fl. 1242),  48, 71, 72 e 87 (fl. 1264v) 

apresentam a preliminar de extinção do processo em face de vícios 

ocorridos na assembleia que originou o dissídio coletivo. Dizem que não foi 

apresentada lista de presentes à assembleia. Aduzem que a "simples

assertiva" de que houve autorização, em assembleia para instauração de 

instância não basta para confirmar o quorum exigido pela legislação. 

Referem a aplicação da Instrução Normativa nº 04/1993, do TST que 
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estabelece a apresentação, junto da representação, de cópia o livro ou das 

listas de presenças dos associados presentes à assembleia. Apresentam 

jurisprudência. Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, 

nos termos em que dispõe o artigo 267, inciso IV, do CPC. 

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fl. 1510) opinando pelo 

afastamento da preliminar. Alega que os documentos apresentados pelo 

suscitante indicam que houve o comparecimento de expressivo número de 

trabalhadores às assembleias da categoria, tendo as votações sido 

realizadas em segunda convocação e aprovadas por unanimidade. Refere 

que o artigo 2º do Estatuto do suscitante prevê, em seu artigo 22, quórum 

de votação de maioria simples, obedecido pelo sindicato. Conclui ser 

desnecessária a realização de múltiplas assembleias nos diversas 

localidades do Estado do Rio Grande do Sul, pois o autor teria sede em 

Porto Alegre, tendo os editais sido publicados em jornais de ampla

circulação no Estado. 

Os sindicatos possuem autonomia para estabelecer o quórum necessário 

acerca das decisões a serem tomadas em assembleias gerais. No caso, o 

Estatuto do sindicato suscitante (fls. 43/59) estabelece, em seu artigo 22, 

que as deliberações  das assembleias serão válidas quando tomadas pela 

maioria de votos dos presentes.

Observa-se que referida exigência foi cumprida, nos termos da declaração 

de fl. 69 e na medida em que a assembleia promovida pelo suscitante foi 

realizada em segunda chamada e os integrantes da categoria profissional 

nelas presentes (fls. 74/96 - lista de presentes) aprovaram, por 

unanimidade, a autorização para o presidente do sindicato ajuizar a ação 

de revisão de dissídio coletivo.
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Ainda, refiro que a OJ nº 14 da SDC do TST foi cancelada, não havendo, 

assim, necessidade de se realizar múltiplas audiências. 

Já a pauta de reivindicações foi registrada na própria ata da assembleia 

geral extraordinária (fls. 69/72).

7. Ausência de comum acordo para ajuizamento do dissídio coletivo.

Artigo 114, § 2º, da CF/88.

Os suscitados nº 25, 26, 28, 33, 36, 43, 44, 59, 64, 68, 82, 88 e 89 (fl. 548v), 

85 (fls. 613/617), 92 (fls. 638/640v), 61 (fls. 671/674), 81 (fls. 757/758), 62 

(fls. 779v/780), 20 (fls. 826/828), 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 

60, 66, 75, 76, 91, 97 e 98 (fls. 864/865), 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 93 e 94 (fls. 1072/1083), 22 (fls. 1127/1128), 49 

(fls. 1160/1167), 63 (fls. 1219/1220), 80 (fl. 1241), 48, 71, 72 e 87 (fls. 

1263/1264v) apresentam preliminar de ausência de pressuposto 

constitucional para ajuizamento de dissídio coletivo, qual seja, o comum 

acordo. Referem a modificação trazida pela Emenda Constitucional nº 45, 

que alterou o artigo 114 da CF/88, exigindo o comum acordo das partes 

para a instauração de instância. Indicam jurisprudência favorável. Dizem 

não terem anuído com o ajuizamento do presente dissídio coletivo. 

Requerem a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos em 

que dispõe o artigo 267, inciso IV, do CPC.

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fls. 1508/1509) opinando 

pela rejeição da preliminar, salientando que a expressão "de comum

acordo", acrescentada pela Emenda Constitucional nº 45/2004 ao artigo 

114 da CF/88, obstacularizou o acesso ao Poder Judiciário, pois 

condicionou o direito de ação à concordância da parte contrária. Discorre 

acerca da norma do artigo 5º, inciso XXXV, da CF/88, que estabelece a 
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inafastabilidade da jurisdição, acrescentando que ela constitui-se como 

cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, § 4º, inciso IV, da CF/88. 

O § 2º do artigo 114 da Constituição Federal, alterado pela Emenda

Constitucional nº 45/2004, estabelece:

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.

Apesar das discussões sobre o alcance e a extensão de seus 

dizeres,consolidou-se o entendimento jurisprudencial e doutrinário no 

sentido de que a exigência prevista pelo legislador constitucional

caracteriza mera faculdade das partes, sob pena de ofender o direito de 

ação previsto nos incisos XXXIV e XXXV, do art. 5º, da Constituição 

Federal.

Por outro lado, o art. 616 da CLT, ao disciplinar sobre as convenções 

coletivas de trabalho, dispõe em seus §§1º e 2º que os sindicatos 

representativos da categoria não podem se recusar a participar de 

negociação coletiva, sempre que provocados. Em caso de recusa, o 

sindicato interessado na negociação deve dar ciência ao Ministério do 

Trabalho e Emprego para que haja convocação compulsória do sindicato 

recusante. E, por fim, caso o sindicato convocado insista em recusar 

negociação ou caso a negociação seja infrutífera, é facultado ao sindicato 

interessado a instauração de dissídio coletivo.
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Este Tribunal Regional assim tem decidido:

AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA. NECESSIDADE DE 

"COMUM ACORDO". A expressão "comum acordo", inserta no 

§ 2º, do art. 114 da Constituição Federal, com a redação 

introduzida pela Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, 

trata-se de mera faculdade das partes em, consensualmente, 

ajuizarem ação coletiva, e não conflita com o direito de ação 

assegurado nos incisos XXXIV e XXXV, do art. 5º, também da 

Constituição Federal. Preliminar de extinção do feito, sem 

resolução do mérito, rejeitada. (TRT da 4ª Região, Seção de 

Dissídios Coletivos, 0165500-73.2009.5.04.0000 DC, em 

25/07/2011, Desembargadora Flávia Lorena Pacheco - Relatora. 

Participaram do julgamento: Juíza Convocada Maria Madalena 

Telesca)

Oportuno registrar que o suscitante comprovou a tentativa de negociação 

prévia direta (fls. 98/197, 201 e 218/271 - comunicações enviadas - e 273 -

ata de reunião na qual consta o registro de não comparecimento dos

representantes dos suscitados) e intermediada (fls. 277/376 e 391/441 -

comunicações enviadas - e 443 - ata de reunião ), razão porque estão 

atendidos os requisitos necessários para ajuizar dissídio coletivo

trabalhista. Dessa forma, por considerar que uma interpretação literal do 

artigo 114 da Constituição Federal pode inviabilizar o exercício do direito 

fundamental de acesso à Justiça, rejeita-se a preliminar de extinção do feito 

por carência de ação.

Afasta-se a preliminar. 
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8. Exclusão de suscitado. Souza Cruz. 

O suscitado nº 61, Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco (fl. 670), 

requer a exclusão da empresa Souza Cruz S/A do alcance da presente

sentença normativa. Refere a existência de acordo coletivo firmado e com 

vigência entre 01/03/2012 e 28/02/2014. Alega que o instrumento coletivo 

foi registrado perante o Ministério do Trabalho e Emprego sob o nº

RS0000485/2012, em 05/04/2012. 

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fls. 1511/1512) opinando 

pela exclusão da empresa Souza Cruz S/A da abrangência da presente

sentença normativa. Diz que foi firmado acordo coletivo de trabalho da 

pessoa jurídica em questão com os seus trabalhadores vendedores, cuja 

vigência corresponde ao período de 01/02/2012 a 28/02/2014. Acrescenta 

que não houve oposição do suscitante. 

Foi juntado pelo SINDITABACO, às fls. 687/704v, acordo coletivo de

trabalho firmado com o suscitante, referente ao período de 2012/2014, cuja 

abrangência compreende os empregados viajantes. 

Ressalte-se que idêntico acontecimento ocorreu nos autos do processo nº 

0004788-41.2011.5.04.0000, tendo sido extinto o processo em relação aos 

empregados viajantes da Souza Cruz. 

Assim, merece ser acolhida a preliminar, nos termos do parecer do MPT, 

com a exclusão da abrangência do presente dissídio os empregados da 

empresa Souza Cruz S/A.

9. Homologação de pedido de desistência. Suscitado nº 02. 

O suscitante postulou a homologação da desistência da ação em relação 

ao suscitado nº 02, Federação das Empresas de Transportes Rodoviários 
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do Estado do Rio Grande do Sul (fl. 1405).

O Ministério Público do Trabalho manifesta-se (fl. 1507) opinando pela 

homologação do pedido. 

Homologa-se a desistência do feito em relação do suscitante nº 02,  

Federação das Empresas de Transportes Rodoviários do Estado do Rio

Grande do Sul, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 267, inciso VIII, do CPC. 

10. Abrangência. 

A decisão destina-se a regular as relações de trabalho de todos os 

trabalhadores representados pela categoria profissional do suscitante 

(categoria diferenciada dos vendedores viajantes) empregados nas 

empresas representadas pelos suscitados, com base territorial em todo o 

Estado do Rio Grande do Sul, com exceção dos empregados vendedores

viajantes da empresa Souza Cruz S/A, nos termos do item 8, pois regidos 

por instrumento coletivo próprio.

II - MÉRITO

01. REAJUSTE SALARIAL

PEDIDO: 

Reajuste de 100% (cem por cento) da inflação medida pelos  índices

oficiais do Governo Federal no período compreendido entre 01 de  julho de 
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2011 e 30 de junho de 2012, sobre:

 a) salário nominal fixo;  

b) diárias de viagem;  

c) quantia fixa por unidade vendida;  

d) quantia fixa por duplicata cobrada;  

e) prêmios fixos de produção; 

 f) ajudas-de-custo fixas.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos do entendimento  

majoritário da SDC, concedendo, por arbitramento, aos integrantes da  

categoria profissional suscitante, a partir de 1º de julho de 2011, o reajuste  

de 6,85% (seis vírgula oitenta e cinco por cento), a incidir sobre os salários 

praticados em 1º.07.2010, observado, no que pertine às compensações, o  

que segue: ressalvadas as situações decorrentes de término de  

aprendizagem, promoção por merecimento e antiguidade, transferência de  

cargo, função, estabelecimento ou de localidade, bem como de  

equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado, na  

hipótese de empregado admitido após a database, ou em se tratando de  

empresa constituída e em funcionamento depois da database, o 

reajustamento será calculado de forma proporcional em relação a data de  

admissão, e com preservação da hierarquia salarial.

PARECER: Pela concessão, por arbitramento, de reajuste salarial de 

4,90% (quatro vírgula noventa por cento), a contar de 1º de julho de 2012, 

equivalente à variação do INPC-IBGE ocorrida entre 1º de julho de 2011 e 

30 de junho de 2012, facultando-se a compensação dos reajustes salariais 
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havidos no período revisando, ressalvadas as situações decorrentes dos 

reajustes salariais havidos no período revisando, ressalvadas as situações 

decorrentes de término de aprendizagem, promoção por merecimento e

antiguidade, transferência de cargo, função, estabelecimento ou de

localidade, bem como equiparação salarial determinada por sentença

transitada em julgado, sendo que, na hipótese de empregado admitido 

após a data-base, ou se tratando de empresa constituída e em 

funcionamento depois da data-base, o reajustamento deverá ser calculado 

de forma proporcional em relação à data de admissão, com preservação 

da hierarquia salarial. 

VOTO: Defere-se em parte o pedido, nos termos do entendimento 

predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, para conceder, por 

arbitramento, aos integrantes da categoria profissional suscitante, a partir 

de 01/07/2012, o reajuste de 4,95% (quatro vírgula noventa e cinco por 

cento), a incidir sobre os salários devidos em  01/07/2011, observado, no 

que pertine às compensações, o que segue: ressalvadas as situações

decorrentes de término de aprendizagem, promoção por merecimento e

antiguidade, transferência de cargo, função,estabelecimento ou de 

localidade, bem como de equiparação salarial determinada por sentença 

transitada em julgado, na hipótese de empregado admitido após a data-

base, ou tratando-se de empresa constituída e em funcionamento depois da 

data-base, o reajustamento será calculado de forma proporcional em 

relação à data de admissão e com preservação da hierarquia salarial.

02.TAXA DE PRODUTIVIDADE
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PEDIDO: 

Taxa de produtividade de 4% (quatro por cento), a incidir sobre  os salários 

reajustados na forma da cláusula anterior, sobre:  

a) salário nominal fixo;  

b) diárias de viagem; 

c) quantia fixa por unidade vendida;  

d) quantia fixa por duplicata cobrada;  

e) prêmios fixos de produção;

f) ajudas-de-custo fixas.

REVISANDA: Indefere-se o pedido, eis que trata de matéria própria para 

acordo  entre as partes.

PARECER: Pelo indeferimento do pedido, em razão da ausência de 

indicadores objetivos para demonstrar o crescimento dos setores 

econômicos, nos termos do artigo 13, § 2º, da Lei nº 10.192/2001.

VOTO: Indefere-se o pedido, por trata-se de matéria própria para o acordo 

entre as partes. 

03. DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E HOSPEDAGEM

PEDIDO: 

Fixação de um valor mínimo para as Diárias de Viagem, que 

compreendem: almoço, jantar e hospedagem, sendo de R$ 14,35 (quatorze  
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reais e trinta e cinco centavos) para ALMOÇO, 14,35 (quatorze  reais e 

trinta e cinco centavos) para JANTAR e R$ 58,03 (cinquenta e oito reais e 

três centavos) para HOSPEDAGEM.

REVISANDA: Defere-se o pedido, em parte, nos termos da decisão 

revisanda, cláusula 03, considerando a razoabilidade da pretensão e a 

peculiaridade  das atividades exercidas pelos vendedores e viajantes, para 

fixar um valor  mínimo relativo a diárias de refeições e hospedagem, pela 

aplicação do reajuste de 6,85% (seis vírgula oitenta e cinco por cento) 

concedido na cláusula 01 sobre os valores assegurados pela norma 

revisanda, com  arredondamentos: R$ 9,70 (nove reais e setenta centavos) 

para almoço; R$ 9,89 (nove reais e oitenta e nove centavos) para jantar, e R

$ 49,32 (quarenta e nove reais e trinta e dois centavos) para hospedagem.

PARECER: Pelo deferimento, consistente na aplicação do índice de 

reajuste sobre os valores estipulados na norma revisanda, correspondente 

a: 

- almoço: R$ 10,18

- jantar: R$ 10,38

- hospedagem: R$ 51,74

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, com 

base no princípio da razoabilidade, para fixar valor mínimo relativo a diárias 

e hospedagem, correspondente à aplicação do reajuste de 4,95% (quatro 

vírgula noventa e cinco por cento), nos termos da cláusula 01, sobre os 

valores assegurados pela revisanda, com arredondamentos: R$ 10,18 (dez 

reais e dezoito centavos) para almoço; R$ 10,38 (dez reais e trinta e oito 

centavos) para jantar e R$ 51,76 (cinquenta e um reais e setenta e seis 
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centavos) para hospedagem.

04. SALÁRIO NORMATIVO

PEDIDO: Estabelecimento de um salário normativo ou piso salarial no valor 

de R$ 732,36 (setecentos e trinta e dois reais e trinta e seis centavos).

REVISANDA: Defere-se o pedido, em parte, para fixar a título de salário 

normativo  para os integrantes da categoria profissional suscitante, a partir 

de 01.07.2011, o valor de R$ 638,20 (seiscentos e trinta e oito reais e vinte  

centavos) mensais (piso salarial dos empregados no comércio em geral -

Lei Estadual nº 13.715, de 20.04.2011 - (art. 1º, III, letra “e” - empregados no  

comércio em geral), observados os reajustes posteriores concedidos por  

lei.

PARECER: Pela fixação de salário normativo no valor de R$ 732,36 

mensais pela aplicação do previsto na Lei Estadual nº 13.960/2012, artigo 

1º, inciso III, letra "e". 

VOTO: Defere-se em parte o pedido, para fixar salário normativo aos 

integrantes da categoria profissional representada pelo suscitante, a partir 

de 01/07/2012, como sendo no valor de R$ 732,36 (setecentos e trinta e 

dois reais e trinta e seis centavos) mensais correspondente à aplicação do 

previsto no artigo 1º, inciso III, alínea "e", da Lei Estadual nº 13.960/2012.

05. RESSARCIMENTO PELA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM 

VEÍCULO PRÓPRIO - QUILÔMETRO RODADO

Documento digitalmente assinado, nos termos da Lei 11.419/2006, pelo Exmo. Desembargador Francisco 
Rossal de Araújo.

Confira a autenticidade do documento no endereço: w w w .trt4.jus.br. Identificador: E001.3886.0449.5912.



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

ACÓRDÃO
0004934-48.2012.5.04.0000 DC Fl. 33

PEDIDO: Sempre que o empregado, no desempenho de suas atividades 

laborais, utilizar seu próprio veículo em favor do empregador, fará jus ao  

pagamento de uma verba denominada “quilômetro rodado”, cujos valores  

para a data de 01 de julho de 2012 serão de R$ 1,02 (um real e dois 

centavos) para automóveis movidos a gasolina, R$ 0,95 (noventa e cinco 

centavos)  para automóveis movidos a álcool, R$ 0,81 (oitenta e um

centavos) para automóveis movidos a gás natural veicular (GNV) e R$ 0,34 

(trinta e quatro centavos) para motocicletas.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da decisão 

revisanda,  cláusula 05, considerando a razoabilidade da pretensão e a  

peculiaridade  das atividades exercidas pelos vendedores e viajantes, para 

fixar um valor  aos empregados que, no exercício de suas funções laborais, 

utilizam veículo  próprio, em proveito do empregador, a título de “quilômetro 

rodado”, a partir  de 1º/7/2011, os valores praticados em período anterior 

reajustados em 6,85% (seis vírgula oitenta e cinco por cento), com

arredondamentos,  ficando eles assim definidos: R$ 0,97 (noventa e sete 

centavos) para  automóveis movidos à gasolina, R$ 0,85 (oitenta e cinco 

centavos) para  automóveis movidos a álcool, R$ 0,77 (setenta e sete 

centavos) para  automóveis movidos a gás natural veicular (GNV) e R$ 0,26 

(vinte e seis  centavos) para motocicleta.

PARECER: Pela fixação dos valores a título de quilômetro rodado: R$ 1,02 

para automóveis movidos à gasolina; R$ 0,89 para automóveis movidos à 

álcool; R$ 0,80 para automóveis movidos a GNV e R$ 0,27 para 

motocicletas, decorrentes da aplicação do percentual de reajuste 

concedido no item 01.

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, com 
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base no princípio da razoabilidade, para fixar valor, a título de quilômetro 

rodado, aos empregados que, no exercício de suas funções, utilizem veículo 

particular em benefício do empregado, a partir de 01/07/2012, 

correspondente à aplicação do reajuste de 4,95% (quatro vírgula noventa e 

cinco por cento), com arredondamentos, ficando assim definidos: R$ 1,02 

(um real de dois centavos) para automóveis movidos à gasolina; R$ 0,89 

(oitenta e nove centavos) para automóveis movidos à álcool; R$ 0,81 

(oitenta e um centavos) para automóveis movidos a GNV e R$ 0,27 (vinte e 

sete centavos) para motocicletas.

06. RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM

PEDIDO: Sempre que o empregado estiver sujeito à utilização de seu  

próprio veículo em favor do empregador, será obrigatória a confecção de 

"relatório de quilometragem" onde constarão, especificadamente, as  

cidades ou localidades visitadas, o total de quilometragem por ele  

percorrida para fins de pagamento do "quilômetro rodado", bem como  

deverá, necessariamente, estar rubricado pelo empregado e pelo  

empregador. 

Parágrafo único - A fiscalização, a orientação para o correto  

preenchimento e a responsabilidade sobre tais relatórios constituem-se  

ônus do empregador.

REVISANDA: Defere-se os pedidos consignados no caput e no parágrafo 

único, em parte, nos termos da norma revisanda, cláusula 06, caput e 

parágrafo único, considerando a razoabilidade da pretensão e a 

peculiaridade das atividades exercidas pelos vendedores e viajantes, 
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ficando a cláusula assim  redigida: “Sempre que o empregado estiver 

sujeito à utilização de seu próprio veículo em favor do empregador, será 

obrigatória a confecção de "relatório de quilometragem" onde constarão, 

especificadamente, as cidades ou localidades visitadas, o total de 

quilometragem por ele percorrida para fins de pagamento do "quilometro 

rodado", bem como deverá, necessariamente, estar rubricado pelo 

empregado e pelo empregador.

Parágrafo único: A fiscalização, a orientação para o correto preenchimento

e a responsabilidade sobre tais relatórios constituem-se ônus do

empregador.”

VOTO: Defere-se os pedidos do caput e parágrafo único, conforme a 

norma revisanda, com base no princípio da razoabilidade, ficando a

cláusula assim redigida: “Sempre que o empregado estiver sujeito à

utilização de seu próprio veículo em favor do empregador, será obrigatória 

a confecção de "relatório de quilometragem" onde constarão, 

especificadamente, as cidades ou localidades visitadas, o total de

quilometragem por ele percorrida para fins de pagamento do "quilometro 

rodado", bem como deverá, necessariamente, estar rubricado pelo 

empregado e pelo empregador. 

Parágrafo único: A fiscalização, a orientação para o correto preenchimento 

e a responsabilidade sobre tais relatórios constituem-se ônus do 

empregador.”

07. MÉDIA FÍSICA DAS COMISSÕES

PEDIDO: O pagamento de férias, gratificações natalinas, aviso-prévio e 
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outras vantagens de natureza salarial, cuja composição inclua a média de  

comissões do empregado, deverá ser efetuado utilizando-se a média física  

das comissões por ele percebidas nos últimos doze meses.

REVISANDA: Defere-se o pedido, em parte, nos termos da norma 

revisanda,  cláusula 07, em consonância com o entendimento majoritário da 

SDC,  ficando a cláusula assim redigida: “No pagamento das parcelas

rescisórias, da gratificação natalina e das férias dos comissionistas, os

cálculos observem a média atualizada dos últimos 12 (doze) meses, com

ressalva do 13o salário e férias proporcionais, relativamente aos quais

deverão ser computados, para efeito da média, os meses inseridos nas

respectivas proporcionalidades, e adotado o INPC/IGBE ou outro índice

que vier a substituí-lo.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, 

ficando a cláusula assim redigida: “No pagamento das parcelas rescisórias, 

da gratificação natalina e das férias dos comissionistas, os cálculos 

observem a média atualizada dos últimos 12 (doze) meses, com ressalva 

do 13º salário e férias proporcionais, relativamente aos quais deverão ser 

computados, para efeito da média, os meses inseridos nas respectivas 

proporcionalidades, e adotado o INPC/IGBE ou outro índice que vier a 

substituí-lo.”  

08. ZONA DE TRABALHO

PEDIDO: No caso de ser reservada, ainda que tacitamente, zona de 

trabalho ao vendedor, terá ele direito à comissão contratada sobre as  
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vendas que realizar e sobre as vendas realizadas diretamente pela 

empresa, quando se tratar de cliente por ele atendido ou visitado.

REVISANDA: Indefere-se pedido, por versar sobre matéria regulada em  

lei, sendo que maiores vantagens somente podem ser obtidas por meio de  

acordo.

VOTO:  Indefere-se o pedido por tratar de matéria própria para o acordo 

entre as partes. 

09. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS

PEDIDO: Nas transações em que a empresa se obriga por prestações 

sucessivas, o pagamento das comissões será exigível de acordo com a  

ordem de recebimento das mesmas, salvo em casos de rescisão contratual  

sem justa causa, quando serão pagas antecipadamente.

REVISANDA: Indefere-se pedido, por versar sobre matéria regulada em 

lei, sendo que maiores vantagens somente podem ser obtidas por meio de  

acordo.

VOTO: Indefere-se o pedido por tratar de matéria suficientemente 

regulamentada em lei e, no que exceder, própria para o acordo entre as 

partes. 

10. REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE DE COBRANÇA

PEDIDO: Quando o empregado vendedor também estiver sujeito ao  

serviço de cobrança, ser-Ihe-á assegurado salário compatível com o  
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empregado que exerça igual função dentro da empresa ou, se inexistente o  

parâmetro, pelo valor pago pelo empregador à rede bancária para igual  

serviço, independentemente de haver pré-contratação em relação a esta  

atividade.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma  

revisanda, cláusula 10, que reproduz o PN 15 do C. TST, ficando a cláusula  

assim redigida: "Se não obrigado por contrato a efetuar cobranças, o

vendedor receberá comissões por esse serviço, respeitadas as taxas em

vigor para os demais cobradores.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº 15 do TST, ficando a cláusula assim 

redigida: "Se não obrigado por contrato a efetuar cobranças, o vendedor 

receberá comissões por esse serviço, respeitadas as taxas em vigor para 

os demais cobradores.”

11. CONDIÇÕES CONTRATUAIS

PEDIDO: As condições para o exercício da atividade do vendedor, a forma  

de remuneração e o percentual de comissões serão ajustados prévia e  

expressamente e deverão estar consignados em instrumento de contrato,  

constituindo-se este o único meio de prova, por parte do empregador, dos  

termos em que as partes se obrigaram.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma  

revisanda, cláusula 11, que reproduz o PN 05 do C. TST, ficando a cláusula  

assim redigida: "O empregador é obrigado a anotar, na CTPS, o
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percentual das comissões a que faz jus o empregado".

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº  05 do TST, ficando a cláusula assim 

redigida: "O empregador é obrigado a anotar, na CTPS, o percentual das 

comissões a que faz jus o empregado".

12. DISPENSA DO AVISO PRÉVIO NO CASO DE NOVO EMPREGO

PEDIDO: No decurso do aviso-prévio trabalhado, uma vez conseguido novo  

emprego, não será necessário o cumprimento do restante do aviso-prévio.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma  

revisanda, cláusula 12, que reproduz o PN 24 do C. TST, ficando a cláusula  

assim redigida: “O empregado despedido fica dispensado do

cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo

emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias não

trabalhados.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº  24 do TST, ficando a cláusula assim 

redigida: “O empregado despedido fica dispensado do cumprimento do

aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo emprego, desonerando 

a empresa do pagamento dos dias não trabalhados.”

13. DELEGADO SINDICAL

PEDIDO: Estabilidade provisória ao Delegado Sindical, à razão de um por  
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empresa com mais de dez empregados, pelo prazo de um ano e desde que 

eleito por assembleia da categoria.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma  

revisanda, cláusula 13, que reproduz o PN 86 do C. TST, ficando a cláusula  

assim redigida: "Nas empresas com mais de 200 (duzentos) empregados

da categoria ora apreciada, é assegurada a eleição direta de um

representante, com as garantias do artigo 543 e seus parágrafos, da CLT".

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº  86 do TST, ficando a cláusula assim 

redigida: "Nas empresas com mais de 200 (duzentos) empregados da 

categoria ora apreciada, é assegurada a eleição direta de um 

representante, com as garantias do artigo 543 e seus parágrafos, da CLT".

14. SALÁRIO DO SUBSTITUTO

PEDIDO: O substituto terá direito ao mesmo salário do substituído, desde  

que a substituição não seja em caráter eventual. Ficam excluídas as  

vantagens pessoais.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma  

revisanda, cláusula 14, que reproduz o P 63 deste Regional, ficando a 

cláusula assim redigida: "Enquanto perdurar a substituição que não tenha

caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto

fará jus ao salário contratual do substituído".

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº  63 deste Tribunal, ficando a cláusula 
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assim redigida: "Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter 

meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado substituto fará jus ao 

salário contratual do substituído".

15. LICENÇA AO DIRIGENTE SINDICAL

PEDIDO: Será concedida licença remunerada aos dirigentes sindicais  

(Presidente, Secretário, Tesoureiro, Diretor de Patrimônio e Diretor Social  

e Relações Públicas) e aos Delegados Representantes junto à Federação  

para participação em congressos, cursos, conferências e seminários que  

forem ligados à sua categoria profissional, pelo período de cinco dias úteis,  

uma vez por ano e um empregado por empresa, com prévia comunicação à  

empresa, com pelo menos cinco dias de antecedência.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma 

revisanda, cláusula 15, em consonância com o PN 83 do C. TST, face às  

limitações da pretensão, ficando a cláusula assim redigida: "Assegura-se a

freqüência livre dos dirigentes sindicais, limitado a um por empresa, pelo 

período de cinco dias úteis, uma vez por ano, para participarem de

assembléias e reuniões sindicais devidamente convocadas e

comprovadas, sem ônus para o empregador.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº  83 do TST, ficando a cláusula assim 

redigida: "Assegura-se a freqüência livre dos dirigentes sindicais, limitado a 

um por empresa, pelo período de cinco dias úteis, uma vez por ano, para 

participarem de assembléias e reuniões sindicais devidamente convocadas 

e comprovadas, sem ônus para o empregador.”
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16. PEDÁGIO

PEDIDO: As empresas ressarcirão seus empregados vendedores e  

viajantes dos valores por eles despendidos a título de pedágio, sempre que  

tal despesa decorra do desempenho das atividades laborais.

REVISANDA: Defere-se, em parte, o pedido, nos termos da norma 

revisanda, cláusula 16, considerando a razoabilidade da pretensão e a  

peculiaridade das atividades exercidas pelos vendedores e viajantes,  

ficando a cláusula assim redigida: “As empresas ressarcirão seus

empregados vendedores e viajantes dos valores por eles despendidos a

título de pedágio, sempre que tal despesa decorra do desempenho das 

atividades laborais"

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, com 

base no princípio da razoabilidade, ficando a cláusula assim redigida: “As 

empresas ressarcirão seus empregados vendedores e viajantes dos 

valores por eles despendidos a título de pedágio, sempre que tal despesa 

decorra do desempenho das atividades laborais".

17. CORREÇÃO MONETÁRIA

PEDIDO: O pagamento das diferenças salariais decorrentes desta revisão 

estará sujeito a incidência da correção monetária aplicável aos débitos  

trabalhistas em geral.

REVISANDA: Defere-se o pedido, em parte, nos termos da norma 

revisanda,  cláusula 17, em consonância com o entendimento majoritário da 
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SDC, ficando a cláusula assim redigida: “Determinar que as diferenças 

salariais devidas em decorrência da aplicação das cláusulas de conteúdo

econômico da presente decisão normativa sejam pagas na primeira folha

de pagamento do mês subseqüente ao da publicação do acórdão,

devidamente corrigidas.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do entendimento predominante neste Seção de Dissídios Coletivos, 

ficando a cláusula assim redigida: “Determinar que as diferenças salariais 

devidas em decorrência da aplicação das cláusulas de conteúdo 

econômico da presente decisão normativa sejam pagas na primeira folha 

de pagamento do mês subseqüente ao da publicação do acórdão, 

devidamente corrigidas”.

18. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL

PEDIDO: Fica assegurado um aviso-prévio de 30 (trinta) dias acrescido de 

mais 5 (cinco) dias por ano de serviço ou fração superior a 6 (seis)  meses.

REVISANDA: Indefere-se o pedido, eis que trata de matéria 

suficientemente regulada em lei e, no que exceder, própria para acordo 

entre as partes.

VOTO: Indefere-se o pedido por tratar de matéria suficientemente 

regulamentada em lei e, no que exceder, própria para o acordo entre as 

partes. 
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19. GRATIFICAÇÃO NATALINA AO SEGURADO

PEDIDO: Fica assegurada a gratificação natalina integral correspondente 

ao respectivo ano quando o empregado gozar de benefício previdenciário  

por mais de 15 (quinze) dias e menos de 6 (seis) meses.

REVISANDA: Indefere-se o pedido, eis que trata de matéria 

suficientemente regulada em lei e, no que exceder, própria para acordo 

entre as partes.

VOTO: Indefere-se o pedido por tratar de matéria suficientemente 

regulamentada em lei e, no que exceder, própria para o acordo entre as 

partes. 

20. ESTABILIDADE PELA PROXIMIDADE DA APOSENTADORIA

PEDIDO: Fica assegurada a estabilidade de um ano no período 

imediatamente anterior à aquisição do direito à aposentadoria por tempo  

de serviço, desde que o empregado tenha trabalhado por período igual ou 

superior a cinco anos na mesma empresa.

REVISANDA: Defere-se o pedido, em parte, nos termos da norma 

revisanda, cláusula 20, que reproduz o P 21 deste Regional, ficando a 

cláusula assim  redigida: “Fica vedada a despedida sem justa causa, no 

período de 12 (doze) meses anteriores à aquisição do direito à 

aposentadoria voluntária ou por idade, junto à previdência oficial, do 

empregado que trabalhar há mais de 5 (cinco) anos na mesma empresa, 

desde que comunique o fato, formalmente, ao empregador.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 
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termos do Precedente Normativo nº  21 deste TRT, ficando a cláusula assim 

redigida: “Fica vedada a despedida sem justa causa, no período de 12 

(doze) meses anteriores à aquisição do direito à aposentadoria voluntária 

ou por idade, junto à previdência oficial, do empregado que trabalhar há 

mais de 5 (cinco) anos na mesma empresa, desde que comunique o fato, 

formalmente, ao empregador.”

21. INÍCIO DE FÉRIAS

PEDIDO: O início das férias, coletivas ou individuais, integrais ou não, não  

poderá coincidir com domingos, feriados, sábados ou dias já  

compensados.

REVISANDA: Defere-se o pedido, em parte, nos termos da norma 

revisanda,  cláusula 21, que reproduz o PN 100 do C. TST, ficando a 

cláusula assim  redigida: "O início das férias, coletivas ou individuais não 

poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação 

de repouso semanal.”

VOTO: Defere-se em parte o pedido, conforme a norma revisanda, nos 

termos do Precedente Normativo nº  100 do TST, ficando a cláusula assim 

redigida: "O início das férias, coletivas ou individuais não poderá coincidir 

com sábado, domingo, feriado ou dia de compensação de repouso 

semanal.”

22. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

PEDIDO: As empresas descontarão de todos os seus empregados 
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integrantes da categoria profissional representada pelo Sindicato-

Suscitante, beneficiados ou não pela presente revisão, o equivalente a um 

dia de salário atualizado (incluindo salário fixo mais comissões auferidas no 

mês anterior ao do recolhimento, bem como toda e qualquer parcela 

variável de natureza salarial recebida pelo empregado), no mês 

subsequente ao da publicação do Acórdão. O valor deverá ser recolhido 

aos cofres do Sindicato beneficiado no prazo de dez dias, a contar do 

desconto das contribuições assistenciais determinadas pela decisão

normativa, acompanhada de uma relação nominal, onde conste o salário e  

a importância descontada. O não-recolhimento implicará acréscimo de 

juros  moratórias de 1% (um por cento) ao mês e de multa de 10% (dez por  

cento), sem prejuízo da atualização do débito.

REVISANDA: Deferem-se o pedido, em parte, nos termos do 

entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, observado 

o limite do  pleito, para determinar que os empregadores obrigam-se, em 

nome do  sindicato suscitante, a descontar dos salários de seus 

empregados, sindicalizados ou não, beneficiados ou não pela presente 

decisão, a título  de contribuição assistencial, o valor equivalente a 1 dia de 

salário já  reajustado. O desconto deverá ser realizado em uma parcela, na 

1ª folha  de pagamento imediatamente subsequente ao mês da publicação 

do  presente acórdão, devendo ser repassado aos cofres do sindicato  

suscitante no prazo de 30 (trinta) dias contados do desconto. Se esgotado  

o prazo, e não tiver sido efetuado o recolhimento, este será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e  

atualização monetária. Qualquer trabalhador integrante da categoria  

profissional suscitante poderá, no prazo de até 10 (dez) dias após o  

primeiro pagamento reajustado, opor-se ao desconto da contribuição  
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assistencial, manifestação a ser efetuada perante a empresa.

PARECER: Pela determinação de que os empregadores fiquem obrigados 

a descontar dos salários de seus empregados, sindicalizados ou não, 

beneficiados ou não pela presente decisão, a título de contribuição 

assistencial, o valor equivalente a 1 (um) dia de salário, já reajustado. 

Ainda, entende que o desconto deverá ser realizado na 1ª folha de 

pagamento imediatamente subsequente ao mês da publicação do presente 

acórdão, devendo ser repassado aos cofres do sindicato suscitante no 

prazo de 30 (trinta) dias contados da data do desconto, sendo que, caso 

esgotado o prazo e não sido feito o recolhimento, este deverá ser acrescido 

de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) e 

atualização monetária. Subordina-se o desconto assistencial à não-

oposição do trabalhador, manifestada por escrito perante a empresa até 10 

(dez) dias após o primeiro pagamento reajustado.

VOTO: Defere-se o pedido, nos termos do entendimento predominante 

neste Seção de Dissídios Coletivos, ficando a cláusula assim redigida: 

"Determinar que os empregadores obrigam-se, em nome do sindicato 

suscitante, a descontar dos salários de seus empregados, sindicalizados 

ou não, beneficiados ou não pela presente decisão, a título de contribuição 

assistencial, o valor equivalente a 01 (um) dia de salário já reajustado. O 

desconto deverá ser realizado em duas parcelas, nas 1ª e 2ª folhas de 

pagamento imediatamente subsequentes ao mês da publicação do 

presente acórdão, devendo ser repassado aos cofres do sindicato 

suscitante no prazo de 30 (trinta) dias contados de cada desconto. Se 

esgotados os prazos, e não tiver sido efetuado o recolhimento, este será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um

porcento) ao mês e atualização monetária. Qualquer trabalhador integrante 
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da categoria profissional suscitante poderá, no prazo de até 10 (dez) dias 

após o primeiro pagamento reajustado, opor-se ao desconto da 

contribuição assistencial, manifestação a ser efetuada perante a empresa".

23. VIGÊNCIA

PEDIDO: A vigência da presente revisão contar-se-á a partir de 

01/07/2012.

REVISANDA: Fixa-se a vigência de presente sentença normativa a partir  

de 1º de julho de 2010.

PARECER: A vigência da sentença normativa contar-se-á a partir de 1º de 

julho de 2012.

VOTO: Fixa-se a vigência de presente sentença normativa a partir de 

01/07/2012.

DESEMBARGADOR JOÃO GHISLENI FILHO:

Pedindo venia ao nobre Relator e aos demais integrates da Seção, acolho 

a preliminar levantada pelos suscitados nº 85 (fls. 613/617), 92 (fls. 

638/640v), 61 (fls. 671/674), 81 (fls. 757/758), 62 (fls. 779v/780), 20 (fls. 

826/828), 30, 31, 32, 35, 38, 39, 40, 46, 54, 55, 56, 60, 66, 75, 76, 91, 97 e 

98 (fls. 864/865), 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 

19, 93 e 94 (fls. 1072/1083), 22 (fls. 1127/1128), 49 (fls. 1160/1167), 63 (fls. 

1219/1220), 80 (fl. 1241), 48, 71, 72 e 87 (fls. 1263/1264v) de ausência de 

pressuposto constitucional para ajuizamento de dissídio coletivo, qual seja, 
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o comum acordo.

A ausência de comum acordo entre as partes que compõe o dissídio 

coletivo de natureza econômica, contrariando o disposto no § 2º do art. 114 

da Constituição Federal, impõe a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Neste aspecto, destaco que o comum acordo não se trata de mera 

faculdade das partes ao ajuizamento da ação coletiva, mas sim, 

pressuposto específico de constituição regular do processo coletivo.

Assim dispõe a Emenda Constitucional nº 45, de 08.12.2004, que introduziu 

o § 2º o art. 114 da Constituição Federal nos seguintes termos:

"§ 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.”

A matéria não comporta mais discussões ante a remansosa jurisprudência 

do TST no sentido de que a expressão “comum acordo” constitui-se em 

condição da ação, de modo que o Poder Normativo da Justiça do Trabalho 

somente pode ser exercido com a concordância das partes que compõe o 

conflito coletivo.

Nesse sentido as decisões que seguem:

DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. 

AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO. ART. 114, § 2º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 

45/2004. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 
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MÉRITO. A discordância dos Suscitados com o ajuizamento do 

dissídiocoletivo, oportunamente manifestada em contestação, 

determina o decreto de extinção do processo sem resolução do 

mérito, por ausência de  pressupostoprocessual:  

comumacordoprevisto no art. 114, § 2º, da Constituição Federal, 

com a redação conferida pela Emenda Constitucional nº 

45/2004. Inconstitucionalidade dessa exigência, ante o disposto 

no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, que não se verifica. 

Precedentes desta Corte. Recursos ordinários a que se dá 

provimento, a fim de se decretar a extinção do processo sem 

resolução do mérito, na forma do art. 267, VI, do CPC. 

Processo: RO - 5333-34.2012.5.02.0000 Data de Julgamento: 

09/12/2013, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 

DEJT 13/12/2013. 

DISSÍDIO COLETIVO. RECURSOS ORDINÁRIOS

INTERPOSTOS PELO SINDICATO DOS HOSPITAIS, 

CLÍNICAS, CASAS DE SAÚDE, LABORATÓRIOS DE 

PESQUISAS E ANÁLISES CLÍNICAS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SINDHOSP, SINDICATO NACIONAL DAS 

EMPRESAS DE ODONTOLOGIA DE GRUPO - SINOG, 

SINDICATO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST E SERVIÇO 

SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI (FLS. 728/738). MATÉRIA EM 

COMUM. ANÁLISE EM CONJUNTO. MÚTUO ACORDO. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ARTIGO 114, § 2º, DA 
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CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 

Com a edição da Emenda Constitucional n.º 45/2004, 

estabeleceu-se novo requisito para o ajuizamento de dissídio 

coletivo de natureza econômica, qual seja, que haja  comum 

acordo entre as partes. Trata-se de requisito constitucional para 

instauração do dissídio coletivo e diz respeito à admissibilidade 

do processo. A expressão "comum acordo", de que trata o 

mencionado dispositivo constitucional, não significa, 

necessariamente, petição conjunta das partes, expressando 

concordância com o ajuizamento da ação coletiva, mas a não 

oposição da parte, antes ou após a sua propositura, que se pode 

caracterizar de modo expresso ou tácito, conforme a sua 

explícita manifestação ou o seu silêncio. No caso dos autos, 

houve a recusa expressa dos suscitados quanto à instauração 

do  dissídio coletivo, a qual foi feita em momento oportuno, ao 

teor do art. 301, X, do CPC, o que resulta na extinção do 

processo, sem resolução de mérito, ante a falta de  pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular. 

Processo: RO - 9194-62.2011.5.02.0000 Data de Julgamento: 

09/12/2013, Relatora Ministra:  Kátia Magalhães Arruda, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 

DEJT 13/12/2013. 

RECURSO ORDINÁRIO. DISSÍDIO COLETIVO DE 

NATUREZA ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE COMUM 

ACORDO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL NÃO 
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OBSERVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. Pacífico o 

entendimento desta Corte segundo o qual a exigência do 

comum acordo representa pressuposto específico de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo 

coletivo de natureza econômica. Caso em que o Suscitado, em 

preliminar apresentada na defesa, arguiu ausência de comum 

acordo, não havendo ato por ele até então praticado que, com tal 

desiderato, seja incompatível. Processo extinto, sem resolução 

de mérito. Recurso Ordinário a que se nega provimento.

Processo: RO - 436-65.2012.5.09.0000 Data de Julgamento: 

09/12/2013, Relatora Ministra:  Maria de Assis Calsing, Seção 

Especializada em Dissídios Coletivos, Data de Publicação: 

DEJT 13/12/2013. 

Na linha do entendimento acima exposto, considero que a expressão 

“comum acordo” trata-se de pressuposto indispensável para o ajuizamento 

de ação coletiva de natureza econômica e não colide com o direito de ação 

previsto no art. 5° da Constituição. A inobservância, portanto, do comum 

acordo como pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do

dissídio coletivo de natureza econômica importa na extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 267 do CPC.

DEMAIS MAGISTRADOS: 

Acompanham o voto do Relator. 

______________________________
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