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SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREG VEND E VIAJ DO COM NO ESTADO DO RS
SUSCITADO:  FEDERAÇÃO  DO COMÉRCIO DE BENS E  SERVIÇOS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL,  FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL, SIND COM ATAC DE GENEROS ALIMENTICIOS DE PORTO ALEGRE, SIND.
INTERM. COM. ATAC. MAT.CONSTR. LOUCAS, TINTAS, FERRAG. VID. PLANOS, CRISTAIS,
ESP. AGREG. CONCR. SUC. FERRO, FERROS PLANOS E NAO PLANOS RS, SIND COM ATAC
DE  PRODUTOS  QUIM  P  IND  LAV  E  DROG  MED  P  A,  SIND  COM  ATAC  DE  TECIDOS
VESTUARIO  E  ARMARINHO  DE  PA,  SINDICATO  DO  COMERCIO  VAREJISTA  DE  BAGE,
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CANOAS, SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA
DE CARAZINHO, SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE CAXIAS DO SUL, SINDICATO DO
COMERCIO VAREJISTA DE NOVO HAMBURGO, SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE
PASSO  FUNDO,  SINDICATO  DO  COMERCIO  VAREJISTA  DE  PELOTAS,  SINDICATO  DO
COMERCIO VAREJISTA DE SANTA ROSA, SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DE SANTA
CRUZ DO SUL,  SINDICATO DO COMERCIO DE VEICULOS E DE PECAS E ACESSORIOS
PARA VEICULOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DAS EMPRESAS DE
LOCACAO DE BENS MOVEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO EMPRESAS
SERV CONT ASSESS PERIC INF PESQ RS, SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES
DE CARGA E LOGISTICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SETCERGS, SINDICATO
DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
SINDICATO  DAS  EMPRESAS  VEICULOS  DE  CARGAS  DE  CAXIAS,  SINDICATO  DAS
INDÚSTRIAS  DE  ADUBOS  NO  ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL,  SINDICATO  DAS
INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL, SINDICATO INDUSTRIAS ALIMENTACAO
NO  ESTADO  RIO  G  DO  SUL,  SINDICATO  DA  INDÚSTRIA  DO  ARROZ  DE  PELOTAS,
SINDICATO DA INDUSTRIA DO ARROZ NO ESTADO RIO GRANDE SU, SIND. IND. ARROZ, DE
TORREFAÇÃO E MOAGEM DE CAFÉ, DE PANIFICAÇÃO E CONF., DE LATIC. E PROD. DERIV.,
DE CERV. E DE BEB. EM GERAL, DE CARNES E DERIV., DE FUMO, DOS CONG., DOS SORV.,
CONCENT. E LIOFILIZADOS E DE RAÇÕES BALANCEADAS DE BAGÉ - SINDAB, SINDICATO
DA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA NO RS, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE
ARTEFATOS DE COURO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DAS IND DE
ARTEF DE COURO DE SAO LEOPOLDO, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DO VESTUARIO E DO
CALCADO DO NORDESTE GAUCHO, SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALÇADOS DE CAMPO
BOM, SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS DE ESTANCIA VELHA,  SINDICATO DAS
INDUSTRIAS DE CALCADOS E ARTEFATOS DE FARROUPILHA, SINDICATO DA INDUSTRIA
DE  CALCADOS,  VESTUARIO  E  COMPONENTES  PARA  CALCADOS  DE  IGREJINHA,
SINDICATO  DA  INDUSTRIA  DE  CALCADOS  DE  NOVO  HAMBURGO,  SINDICATO  DA
INDUSTRIA DE CALCADOS DO ESTADO DO RS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS
DE SAPIRANGA, SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALÇADOS DE TAQUARA, SINDICATO DA
INDUSTRIA  DE  CALÇADOS  E  COMPONENTES  PARA  CALÇADOS  DE  TRÊS  COROAS,
SINDICATO DA INDUSTRIA DE CARNES E DERIVADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERVEJAS E BEBIDAS EM GERAL DO ESTADO RIO
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GRANDE DO SUL - SINDIBEBIDAS, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DE
CAXIAS DO SUL - SINDUSCON CAXIAS, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO
CIVIL,  DE  OLARIAS,  DE  LADRILHOS  HIDRÁULICOS  E  PRODUTOS  DE  CIMENTO,  DE
SERRARIAS  E  MARCENARIAS  DE  NOVO  HAMBURGO,  SINDICATO  DA  INDÚSTRIA  DA
CONSTRUÇÃO CIVIL DE PELOTAS, SIND DAS IND DA CONSTRUCAO CIVIL NO ESTADO DO
R G S, SINDICATO DAS INDS DA CONST E DO MOB DE BENTO GONCALVES, SINDICATO DA
INDUSTRIA  DA  CONSTR  E  DO  MOBILIARIO  ERECHI,  SINDICATO  DAS  INDÚSTRIAS  DA
CONSTRUÇÃO E DO MOBILIARIO DE LAGOA VERMELHA, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA
CONSTRUÇÃO  E  DO  MOBILIÁRIO  DE  PASSO  FUNDO,  SINDICATO  IND  CONSTRUCAO
MOBILIARIO  DE  SANTA  ROSA,  SINDICATO  DAS  INDÚSTRIAS  DA  CONSTRUÇÃO  E  DO
MOBILIÁRIO  DE  SÃO  LEOPOLDO,  SINDICATO  DAS  INDUSTRIAS  DE  ARTEFATOS  E  DE
CURTIMENTO DE COUROS E PELES DE ESTANCIA VELHA, SINDICATO DAS INDUSTRIAS
DE  ARTEFATOS  E  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 INDUSTRIAS TEXTEIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, SINDICATO DA INDÚSTRIA DO FUMO DA REGIÃO SUL DO BRASIL, SINDICATO DAS
INDUSTRIAS GRAFICAS DA REGIAO NORDESTE DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DA
INDUSTRIA GRAFICA NO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DA INDUSTRIA DE LATICINIOS
E PRODUTOS DERIVADOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DA IND DE
MAQ AGRICOLAS NO ESTADO DO RGS, SIND.IND.MAQ.E IMPLEM.IND.E AGRIC.DE NOVO
HAMBURGO,  SINDICATO  DAS  INDÚSTRIAS  DE  MATERIAL  PLÁSTICO  DO  NORDESTE
GAUCHO, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE MATE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,
SIND DAS INDS MET MEC E DE MAT ELET DE B GONCALVES, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS
METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE CACHOEIRA DO SUL, SIND
DAS INDS METAL-MECANICA E ELETRO-ELETRONICAS DE CANOAS E NOVA STA RITA-
SIMECAN,  SIND  IND  MET MEC MATERIAL  ELETRICO CAXIAS DO  SUL,  SINDICATO DAS
INDÚSTRIAS METALURGICAS MECÂNICAS E DE MATERIAL ELETRICO DE IJUÍ, SIND TRAB
IND  METALURGICAS  MEC  MAT  ELETRICO  DE  PELOTAS,  SINDICATO  DAS  INDUSTRIAS
METALURGICAS MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO SUL, SIND IND MET MEC E MAT ELETR E ELETRON DE S LEOPOLDO,
SINDICATO  IND  MET  MEC  MAT  ELETRICO  DE  SANTA  ROSA,  SINDICATO  DOS
TRABALHADORES  NAS  INDUSTRIAS  METALURGICAS,  MECANICAS  E  DE  MATERIAL
ELETRICO DE SANTA MARIA, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO MOBILIÁRIO DA REGIÃO
DAS HORTÊNSIAS, SINDICATO DAS INDS DE OLARIA E DE CERAMICA P/CONSTR RGS,
SIND  DA  IND  DE  OLEOS  VEGETAIS  NO  ESTADO  DO  RIO  G  DO  SUL,  SINDICATO  DAS
INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA E DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS
NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFICAÇÃO E
CONFEITARIA,  MASSAS  ALIMENTÍCIAS  E  BISCOITOS  DE  PELOTAS,  SINDICATO  DAS
INDUSTRIAS  DE  CELULOSE,PAPEL,  PAPELAO,  EMBALAGENS  E  ARTEFATOS  DE
PAPEL,PAPELAO E CORTICA DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DE
PROD AVICOLA DO ESTADO RGS, SINDICATO DA INDUSTRIA DE PRODUTOS SUINOS NO
ERGSUL, SINDICATO INDUSTRIAS QUIMICAS NO ESTADO RIO GRANDE SUL, SINDICATO
INTERMUNICIPAL DAS IND MAD SER CARP TAN ESQ MARC MOV MAD COMP LAM AGLOM
CHAP FIB MAD DO ESTADO DO RGS, SIND DA INDUSTRIA DO TRIGO NO ESTADO DO RIO
GRANDE  SUL,  SIND  DAS  INDS  DO  VESTUARIO  DO  ESTADO  DO  RS,  SINDICATO  DAS
INDUSTRIAS  DO  VESTUARIO  E  DO  CALCADO  DE  SAO  LEOPOLDO,  SINDICATO  DA
INDUSTRIA DO VINHO, DO MOSTO DE UVA, DOS VINAGRES E BEBIDAS DERIV. DA UVA E
DO VINHO DO EST. DO RIO GRANDE DO SUL - SINDIVINHO RS, SINDICATO DOS LOJISTAS
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DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE, SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DE SANTA
MARIA, SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE ALIMENTACAO ANIMAL, SINDICATO DA
INDUSTRIA NACIONAL DO CIMENTO - SNIC, SIND NACIONAL IND COMPONENTES PARA
VEICULOS  AUTOMOTORES,  SINDICATO  NACIONAL  DA  INDUSTRIA  DE  MAQUINAS,
SINDICATO  NACIONAL  DAS  INDUSTRIAS  SIDERÚRGICAS,  SINDICATO  NACIONAL  DA
INDUSTRIA DE TRATORES, CAMINHÕES, AUTOMÓVEIS E VEÍCULOS SIMILARES
RELATOR: FLAVIA LORENA PACHECO

EMENTA

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.

DISSÍDIO COLETIVO REVISIONAL. CLÁUSULA A CLÁUSULA. Em consonância com o teor dos

precedentes normativos do C. TST e deste Tribunal, bem como dos entendimentos prevalecentes

nesta  Seção de Dissídios Coletivos,  observadas as cláusulas contidas na sentença normativa

revisanda, defere-se parcialmente as vantagens postuladas na representação, limitadas ao poder

normativo desta Justiça Especializada.

ACÓRDÃO

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, determinar a reautuação

do presente processo, para que se faça constar como Suscitados os Sindicatos representantes

das  categorias  econômicas  nominados  na  relação  ID  e687f45.  Prelimnarmente,  ainda,  por

unanimidade,  rejeitar  a  prefacial  de  extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito  por

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. Preliminarmente, ainda, por unanimidade, rejeitar a prefacial

de ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. Preliminarmente, ainda, por maioria de votos, vencido

o Exmo. Desembargador João Pedro Silvestrin, rejeitar as prefaciais de AUSÊNCIA DE COMUM

ACORDO PARA O AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO/ DA AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO

PRÉVIA/  DO NÃO ESGOTAMENTO DA NEGOCIAÇÃO PRÉVIA.  Preliminarmente,  ainda,  por

unanimidade,  rejeitar  as  prefaciais  de  extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito,  POR

INSUFICIÊNCIA DE QUORUM PARA DELIBERAÇÃO E INSTAURAÇÃO DE INSTÂNCIA/  DA

IRREGULARIDADE  DA  ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDIÁRIA/  DA  FALTA  DE
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AUTENTICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Preliminarmente, ainda,

por unanimidade, rejeitar a preliminar de AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS EM RAZÃO DA FALTA

DE FUNDAMENTAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DA REPRESENTAÇÃO. Preliminarmente,  ainda,  por

unanimidade,  rejeitar  as  prefaciais  de  extinção  do  processo  sem  resolução  do  mérito  por

AUSÊNCIA DE REVISANDA/ DA SUSPENSÃO DO PROCESSO/ DA AUSÊNCIA DE INTERESSE

PROCESSUAL/  DA  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DOS  TERMOS  DO  DISSÍDIO.  Por

unanimidade, determinar que a presente sentença normativa alcança todos os trabalhadores da

categoria profissional suscitante (categoria diferenciada dos vendedores viajantes), empregados

nas empresas que integram as categorias econômicas dos Suscitados, observada a base territorial

do  Sindicato  Suscitante,  pertencentes  a  categoria  diferenciada  dos  vendedores  viajantes,

conforme decidido na preliminar 1.8, supra.

No mérito,  por maioria de votos, apreciando o item  CLÁUSULA 1.  REAJUSTE SALARIAL,

vencido o Exmo. Desembargador-Revisor, deferir em parte o pedido, na forma do entendimento

predominante  nesta  Seção  de  Dissídios  Coletivos,  para  conceder,  por  arbitramento,  aos

integrantes da categoria profissional  suscitante, a partir  de 1º de julho de 2016, o reajuste de

8,95% (oito vírgula noventa e cinco pontos percentuais), a incidir sobre os salários efetivamente

devidos  em  1º  de  julho  de  2015,  observado,  no  tocante  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 em se tratando 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.

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  2.  TAXA  DE

PRODUTIVIDADE, indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria própria para acordo entre as

partes.

No mérito, por maioria de votos, apreciando o item CLÁUSULA 3. DIÁRIAS DE REFEIÇÃO E

HOSPEDAGEM,  vencido  o  Exmo.  Desembargador-Revisor,  deferir  o  pedido,  em  parte,  com

fundamento na cláusula 3 da norma revisanda, onde foi adotado o princípio da razoabilidade como

razão de decidir, fixando como valor mínimo devido a título de diárias de viagem, decorrente da

aplicação do percentual deferido na cláusula 1, de 8,95 % (oito vírgula noventa e cinco pontos

percentuais), sobre os valores assegurados pela norma revisanda, efetuados os arredondamentos:
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R$ 13,76 (treze reais e setenta e seis centavos) para almoço; R$ 14,04 (quatorze reais e quatro

centavos)  para  jantar  e  R$  69,98  (sessenta  e  nove  reais  e  noventa  e  oito  centavos)  para

hospedagem.

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  4.  SALÁRIO

NORMATIVO, deferir o pedido, fixando como salário normativo o montante de R$ 1.154,68 (um mil

cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos), estabelecido pela Lei Estadual nº

14.841/16 (art.  1º,  III,  alínea "e"),  para os empregados no comércio em geral,  na vigência da

presente  sentença  normativa,  observados  os  reajustes  posteriores  concedidos  pela  legislação

estadual.

No mérito, por maioria de votos, apreciando o item CLÁUSULA 5. RESSARCIMENTO PELA

QUILOMETRAGEM  PERCORRIDA  EM  VEÍCULO  PRÓPRIO  -  "QUILÔMETRO  RODADO",

vencido  o  Exmo.  Desembargador-Revisor,  deferir  o  pedido,  em parte,  nos  termos da  decisão

revisanda (cláusula 5) e tendo em vista sua razoabilidade, para fixar valores, a título de quilômetro

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

benefício do empregador, a partir de 01.07.2016, decorrente da aplicação do percentual deferido

na  cláusula  1,  de  8,95% (oito  vírgula  noventa  e  cinco  pontos  percentuais),  sobre  os  valores

assegurados pela norma revisanda, efetuados os arredondamentos: R$ 1,35 (um real e trinta e

cinco centavos) para automóveis movidos à gasolina; R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos)

para automóveis movidos à álcool; R$ 1,07 (um real e sete centavos) para automóveis movidos a

GNV e R$ 0,37 (trinta e sete centavos) para motocicletas.

No  mérito,  por  unanimidade de  votos,  apreciando o  item  CLÁUSULA  6.  RELATÓRIO  DE

QUILOMETRAGEM,  deferir  nos  termos da revisanda,  com divergência  de  fundamentação  por

parte do Exmo. Desembargador-Revisor

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item CLÁUSULA 7. MÉDIA FÍSICA DAS

COMISSÕES, deferir nos termos da revisanda, com divergência de fundamentação por parte do

Exmo. Desembargador-Revisor

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item  CLÁUSULA 10. REMUNERAÇÃO

PELA  ATIVIDADE  DE  COBRANÇA,  deferir  nos  termos  da  revisanda,  com  divergência  de

fundamentação por parte do Exmo. Desembargador-Revisor

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  11.  CONDIÇÕES
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CONTRATUAIS, deferir nos termos da revisanda, com divergência de fundamentação por parte do

Exmo. Desembargador-Revisor

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando o  item  CLÁUSULA  12.  DISPENSA  DO

AVISO-PRÉVIO  NO  CASO  DE  NOVO  EMPREGO,  deferir  nos  termos  da  revisanda,  com

divergência de fundamentação por parte do Exmo. Desembargador-Revisor

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  13.  DELEGADO

SINDICAL,  deferir  nos termos da revisanda,  com divergência de fundamentação por  parte  do

Exmo. Desembargador-Revisor

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  14.  SALÁRIO  DO

SUBSTITUTO, deferir nos termos da revisanda, com divergência de fundamentação por parte do

Exmo. Desembargador-Revisor

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  15.  LICENÇA  AO

DIRIGENTE SINDICAL, deferir nos termos da revisanda, com divergência de fundamentação por

parte do Exmo. Desembargador-Revisor

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  17.  CORREÇÃO

MONETÁRIA, deferir nos termos da revisanda, com divergência de fundamentação por parte do

Exmo. Desembargador-Revisor

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item CLÁUSULA 20. ESTABILIDADE PELA

PROXIMIDADE DA APOSENTADORIA,  deferir  nos  termos  da  revisanda,  com divergência  de

fundamentação por parte do Exmo. Desembargador-Revisor

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item CLÁUSULA 21. INÍCIO DE FÉRIAS,

deferir  nos  termos  da  revisanda,  com  divergência  de  fundamentação  por  parte  do  Exmo.

Desembargador-Revisor

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item CLÁUSULA 22. AUXÍLIO CRECHE; "

CAPUT" E ITENS I E II, deferir nos termos da revisanda, com divergência de fundamentação por

parte do Exmo. Desembargador-Revisor

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item CLÁUSULA 16. PEDÁGIO, deferir o

pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 16, onde foi adotado como razão

de decidir o princípio da razoabilidade, ficando a cláusula assim redigida: As empresas ressarcirão
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seus empregados vendedores e viajantes dos valores por eles despendidos a título de pedágio,

sempre que tal despesa decorra do desempenho das atividades laborais.

No  mérito,  por  unanimidade  de  votos,  indeferir  os  pedidos:  CLÁUSULA  8.  ZONA  DE

TRABALHO,  CLÁUSULA  9.  PRESTAÇÕES  SUCESSIVAS,  CLÁUSULA  18.  AVISO-PRÉVIO

PROPORCIONAL, CLÁUSULA 19. GRATIFICAÇÃO NATALINA AO SEGURADO, CLÁUSULA 23.

AFASTAMENTO  POR  DOENÇA  -  REMUNERAÇÃO,  CLÁUSULA  24.  RELATÓRIO  DE

COMISSÕES.

No  mérito,  por  maioria  de  votos,  apreciando  o  item  CLÁUSULA  25.  CONTRIBUIÇÃO

ASSISTENCIAL, vencidos, parcialmente,  os Exmos. Desembargadores Luiz Alberto de Vargas,

Maria Cristina Schaan Ferreira e Cláudio Antônio Cassou Barbosa, deferir o pedido, em parte,

observando o entendimento Supremo Tribunal Federal  quanto ao particular,  esposado na ARE

1018459, que limitou os descontos das contribuições assistenciais,  em repercussão geral,  aos

empregados  filiados  ao  sindicato,  observados,  ainda,  os  limites  do  pedido  e  o  entendimento

prevalecente nesta Seção de Dissídios Coletivos, ficando a cláusula com a seguinte redação,:

Determinar que os empregadores obrigam-se, em nome do sindicato suscitante, a descontar dos

salários de seus empregados sindicalizados, 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 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  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 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 assistencial, manifestação a ser efetuada perante a empresa.

No mérito, por unanimidade de votos, apreciando o item CLÁUSULA 26. VIGÊNCIA, fixar a

vigência da presente sentença normativa a partir de 1º de julho de 2016.

Custas de R$ 300,00 (trezentos reais), calculadas sobre o valor arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze

mil reais), pelos suscitados.

Intime-se.

Porto Alegre, 07 de maio de 2018 (segunda-feira).
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RELATÓRIO

O  Sindicato  suscitante  ajuizou  ação  de  dissídio  coletivo  revisional,  em  face  dos  suscitados

nominados na relação ID e687f45 pretendendo o estabelecimento de condições de trabalho para o

período de 1º de julho de 2016 a 30 de junho de 2017.

Com a inicial (ID 312343b), juntou os seguintes documentos: procuração (ID 1028269), estatuto

social (ID 9483cb9), edital de convocação da AGE (ID ac1f7ba/2d9615f), informação quanto ao

número  de  sócios  (ID  73de60c),  lista  de  presenças  (ID  c53f066),  ata  da  AGE  (ID  2f6fe75),

comprovação  da  negociação  prévia  (ID  3148d9c/debc930/dfb9352/1ee700a/0bd3db4/12d5ee0

/05364ac/624c52a), norma revisanda - CCT (ID c7879ee).

Os Sindicatos suscitados 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25,

29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 68, 70, 71, 74, 75, 80,

81, 83, 84, 85, 86, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 e 97, contestaram a presente ação de dissídio coletivo

(IDs  49d4025,  af057cf,  a31d357,  415a4bc,  ce1e653,  bf17bd4,  804c7a8,  0681a1e,  31523e1,

812e0ed,  250672b,  2cf7f03,  bd7b1a9,  c0cbb19, c88d1c6, 3e6025a, dbda195, 8f994f1,  ddff111,

86c4141, dd3214e).

Encerrada a instrução, o presente processo foi distribuído na forma regimental (ID 8d7ba2b).

Remetidos os autos ao Ministério Público do Trabalho, foi emitido o parecer (ID ef508c3).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I - PRELIMINARMENTE

1. DA REAUTUAÇÃO.

Considerando que na autuação, relativamente aos Suscitados 73 e 77, se fez constar Sindicatos

representantes de categorias profissionais, determino a reautuação do presente processo, para

que se faça constar como Suscitados os Sindicatos representantes das categorias econômicas

nominados na relação ID e687f45.

I.2. DA ILEGITIMIDADE ATIVA.

Os Suscitados  20,  25,  47,  62,  70,  71,  74,  75,  81,  85,  86,  91 arguem a ilegitimidade ativado
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Sindicato  suscitante.  Alegam,  em síntese,  que  a  nova  ordem constitucional  -  art.  8º,  II  -  não

recepcionou  o  texto  consolidado  no  que  tange  as  categorias  diferenciadas,  as  quais  teriam

deixado  de  existir,  bem como deve  ser  observada,  para  enquadramento  sindical,  a  categoria

econômica preponderante do empregador, como forma de viabilizar o cumprimento do princípio da

unicidade sindical.

Examino.

A ilegitimidade de parte, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário,

ocorre quando não houver coincidência entre os sujeitos do conflito de interesses e os da relação

processual,  o  que  não  se  vislumbra  na  hipótese,  pois  o  suscitante  pretende  justamente  a

responsabilização  dos  empregadores  representados  pelos  suscitantes  e  que  mantenham

profissionais  vendedores  viajantes  nos  seus  quadros,  quanto  ao  cumprimento  da  sentença

normativa que busca.

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 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  polo  ativo  da  presente  demanda,  ajuizada  contra  os

correspondentes Sindicatos patronais Suscitados.

Rejeita-se a prefacial de ilegitimidade ativa ad causam.

I.3. DA ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM.

O Suscitante 94 (contestação ID af057cf) argui a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam.

Argumenta, em síntese, que o Sindicato suscitante, através de ilações grotescas tenta demonstrar

que detém direitos em reivindicar benefícios sobre categorias diferenciadas, o que não é correto,

querendo emprestar à Lei uma interpretação que ela não tem, o que alega ser um grande absurdo,

sendo evidente a sua ilegitimidade para integrar o polo passivo deste processo.

Examino.

Conforme referido no item anterior, os empregados motoristas constituem categoria de trabalhador
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diferenciada (art. 577 da CLT), condição que os exclui do enquadramento pela consideração da

atividade econômica preponderante explorada pelo  empregador.  Assim, as entidades sindicais

suscitadas,  independentemente  das  empresas  que  representam manterem  nos  seus  quadros

empregado motorista, face ao caráter abstrato das normas em geral,  cuja incidência exige um

caso  concreto  que  pode  existir  ou  não,  detém  legitimidade  para  figurar  no  polo  passivo  da

presente ação.

Por outro lado,  considerados os fundamentos supra,  não desfigura a legitimidade passiva dos

Suscitados, no caso sub judice, a inexistência de empresas representadas na base territorial do

Suscitante, mormente se está inserida na base territorial daqueles.

Rejeito a prefacial de ilegitimidade passiva ad causam.

I.4. DA AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO PARA O AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO/

DA  AUSÊNCIA  DE  NEGOCIAÇÃO  PRÉVIA/  DO  NÃO  ESGOTAMENTO  DA  NEGOCIAÇÃO

PRÉVIA.

Em sede de preliminar, os Sindicatos Suscitados 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 110, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31, 32, 34,, 37, 38, 39, 45, 47, 48,, 49, 54, 55, 59, 60, 61, 62, 65, 70,

71, 74, 75, 80, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 80, 83, 84, 86, 90, 91, 92, 93, 95, 96 e 97,

tecem considerações sobre o "comum acordo" exigido das partes para o ajuizamento de ação

coletiva, bem como os Suscitados 20, 25, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 48, 54, 55, 59, 62, 65,

70,  71,  74,  75,  80,  81, 83, 85, 86, 90, 96 e 97, entendem ausente o pressuposto referente a

negociação prévia ao ajuizamento do dissídio coletivo, por não esgotadas. Requerem a extinção

do processo sem resolução do mérito.

Examino.

Especificamente quanto à questão posta a debate pelos Sindicatos Suscitados, consistente na

exigência do "comum acordo" para o ajuizamento da ação, em que pese a clareza da redação do

dispositivo  constitucional  em  apreço,  tem  gerado  grande  controvérsia  e  as  mais  diversas

interpretações. Sem questionar, inicialmente, da intenção do legislador ao introduzir a expressão

"comum acordo" na redação do dispositivo constitucional em destaque, entendo que a mesma não

afronta o disposto no art. 5º, XXXV da Constituição Federal de 1988, eis que não está excluindo

do Poder Judiciário a apreciação do dissídio coletivo.  No entanto,  cabe analisar  se a referida

expressão efetivamente se configura em condição da ação e, neste caso, o Poder Normativo da
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Justiça do Trabalho somente poderia ser exercido com a concordância das partes, ou se a referida

expressão  se  trata  de  uma  faculdade  atribuída  às  partes  pelo  legislador.  Me  filio  a  corrente

doutrinária que interpreta a referida expressão como mera faculdade atribuída às partes. Justifico

tal posição, levando em consideração a natureza da própria ação em debate. O dissídio coletivo

trata-se de uma ação em que presente o conflito entre os interesses de categorias econômicas e

profissionais, o que, por si só, já é um empecilho para a existência do mencionado comum acordo,

em sua grande maioria. A convergência de vontades entre tais categorias dificilmente ocorrerá

neste caso. Portanto,  entender-se de forma diversa a acima mencionada, seria concluir que o

legislador pretendeu inviabilizar a própria solução do litígio,  autorizando a qualquer das partes

negar-se a  negociação  e  ao ajuizamento da ação coletiva,  condição que deixaria  uma delas,

certamente a hipossuficiente, a mercê da outra e fora do alcance do poder normativo da Justiça do

Trabalho, restringindo seu direito de ação constitucionalmente previsto. Tenho que tal não foi sua

intenção, pretendia sim, prestigiar mais ainda a livre negociação das partes, esgotar a capacidade

negocial, para, só em caso de malogro, levar a questão à apreciação do Poder Judiciário.

No caso vertente, a ausência do "comum acordo" entre as partes é inconteste, porém, provada a

tentativa de negociação prévia (ID 3148d9c/ debc930/ dfb9352/ 1ee700a/ 0bd3db4/ 12d5ee0/

05364ac/ 624c52a), que restou infrutífera, conforme consta nos documentos retro identificados,

resta assegurado ao Sindicato Suscitante o direito fundamental de postular do Estado a devida

prestação jurisdicional, inexistindo causa de irregularidade no ajuizamento da representação.

Destarte,  rejeito  as  prefaciais  de  ausência  de  comum acordo  para  ajuizamento  da  ação,  de

ausência de negociação prévia e de não esgotamento da negociação prévia.

I.5.  DA  INSUFICIÊNCIA  DE  QUORUM  PARA  DELIBERAÇÃO  E  INSTAURAÇÃO  DE

INSTÂNCIA/ DA IRREGULARIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA/ DA FALTA

DE AUTENTICAÇÃO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Os Suscitados nºs 20, 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 47, 54, 55, 59, 65, 70, 71, 74, 75, 86, 90, 96 e

97,  arguem a extinção do processo sem resolução do mérito,  sustentando ser  inexpressivo o

número de pessoas que compareceram à assembleia geral da categoria profissional, conforme a

lista  de  presenças,  não  tendo  sido  cumprido  o  disposto  nos  arts.  612  e859  da  CLT;  que  os

documentos juntados aos autos não permitem verificar que os participantes da assembleia sejam

sócios  do  Sindicato  Suscitante  e  que  de  fato  sejam  integrantes  da  categoria  profissional

diferenciada, que o suscitante alega representar.

https://pje.trt4.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/do...

11 de 35 15/05/2018 10:45



Ainda, o Sindicato Suscitado 91 refere que sequer o Sindicato Suscitante declarou a autenticidade

da ata da assembleia geral extraordinária.

Examino.

Registra-se,  inicialmente,  que  a  questão  pertinente  a  legitimidade  ativa  do  Suscitante,  para

representar a categoria profissional dos vendedores viajantes, já foi dirimida no item I.2., supra.

Por outro lado, o quorum estabelecido no art. 612 da CLT diz respeito à celebração de convenções

ou acordos coletivos de trabalho, o que não é o caso dos autos. No tocante a insuficiência do

quorum para instauração da instância, o entendimento desta Seção é no sentido de que, a teor do

disposto no art. 8º, I, da Constituição Federal, os sindicatos têm autonomia para fixar o quorum

necessário para as deliberações decorrentes de assembleias gerais, prevalecendo, na espécie, as

disposições estatutárias, o que foi observado pelo Suscitante, estando cumprida a exigência do

art. 859 da CLT. Frisa-se, ainda, que o Suscitante declara possuir 378 (trezentos e setenta e oito)

associados (ID 73de60c), dos quais compareceram à assembleia 131 (cento e trinta e um), não se

cogitando,  portanto,  da  alegação  quanto  a  ser  inexpressivo  o  número  de  participantes  na

assembleia  geral,  não se podendo levar  em conta,  para tanto,  a  presunção de que,  na base

territorial  do  Suscitante,  a  categoria  representada  congregue  maior  número  de  profissionais.

Ademais, nos termos dos editais IDs ac1f7ba e 2d9615f, foram convocados para a assembleia

geral todos os trabalhadores da categoria diferenciada dos vendedores viajantes empregados em

empresas sediadas na base territorial correspondente ao Estado do Rio Grande do Sul. Quanto a

suspeita no sentido de que os participantes da assembleia realizada pelo Suscitante não integrem

a categoria  profissional  por  este  representada,  a  presunção  pela  veracidade das  informações

contidas na ata da assembleia geral extraordinária e na lista de presenças favorece o suscitante,

haja vista a falta de indicação, pelos suscitados supra referidos, de evidências que confirmem suas

suspeitas.

No  que  diz  respeito  a  ausência  de  declaração  de  autenticidade  da  ata  da  assembleia  geral

extraordinária,  razão  não  assiste  ao  Sindicato  Suscitado  91,  uma vez  que  de  acordo  com a

normatização do processo judicial eletrônico, art. 13 da Resolução CSJT nº 94/2012 dispõe que

"Os documentos produzidos eletronicamente, os extratos digitais e os documentos digitalizados e

juntados aos autos pelos órgãos da Justiça do Trabalho e seus auxiliares,  pelos membros do

Ministério Público, pelas procuradorias e por advogados públicos e privados têm a mesma força

probante dos originais, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração."

Destarte, rejeito as prefaciais de extinção do processo por irregularidade da assembleia geral, por
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insuficiência  de  quorum  para  deliberação  e  instauração  de  instância  e  por  ausência  de

autenticação da ata da assembleia geral extraordinária.

I.6. DA FUNDAMENTAÇÃO DAS CLÁUSULAS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS.

Arguem, os Sindicatos Suscitados 60 e 84 que as cláusulas que integram a representação não se

encontram fundamentadas, razão pela qual requerem seja o processo extinto sem resolução do

mérito.

Examino.

Em que pese o entendimento esposado pelos Suscitados nºs 60 e 84, em suas contestações, a

fundamentar  a  pretensão  de  extinção  do  processo  sem resolução  do  mérito,  face  a  alegada

ausência de fundamentação dos pedidos contidos em cada uma das cláusulas que compõem a

pauta de reivindicação, razão não lhes assiste, porquanto as referidas cláusulas se encontram

fundamentadas,  uma  a  uma,  conforme  consignado  na  representação,  estando  presente  as

condições  da  ação,  nos  termos  da  legislação  vigente,  o  que  afastaria  a  inépcia  da  inicial

presumidamente pretendida pelos Suscitados supra referidos. Ademais, ainda que no caso em

apreço cada uma das pretensões estejam individualmente fundamentadas,  entende-se que tal

procedimento  não  é  exigível  em  sede  de  dissídio  coletivo,  cujo  fundamento  das  cláusulas

postuladas se assentam na negociação coletiva inexitosa ou na ausência da mesma por culpa dos

sindicatos representantes da categoria econômica, uma vez que não se tratam, as pretensões, de

direitos já adquiridos, mas de fixação de melhores condições de trabalho, fim precípuo do Poder

Normativo desta Justiça Especializada. Sinala-se que a alegada ausência de fundamentação aos

pedidos não impediu que os mesmos fossem contestados um a um pelos Suscitados, conforme se

verifica das suas contestações.

Destarte,  rejeito  a  preliminar  de  ausência  de  pressuposto  em  face  da  alegada  ausência  de

fundamentação às cláusulas.

Depreendo, da representação, que todas as cláusulas se encontram fundamentadas, estando o

processo de acordo com o Precedente Normativo nº 37 do TST, bem como com a OJ nº 32 da

SDC do TST. Ademais, das contestações dos ora Suscitantes, não verifico existência de prejuízos

às suas defesas.

Destarte, rejeito a preliminar de ausência de pressupostos em razão da falta fundamentação às

cláusulas da representação.
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I.7.  DA AUSÊNCIA DE REVISANDA/ DA SUSPENSÃO DO PROCESSO/ DA AUSÊNCIA DE

INTERESSE  PROCESSUAL/  DA  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DOS  TERMOS  DO

DISSÍDIO.

Como fundamento à pretensão de extinção do processo, sem resolução do mérito, os Suscitados

nºs 20, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 45, 54, 55, 59, 61, 65, 81, 85, 90, 96 e 97, aduzem que a

norma coletiva revisanda ainda se encontra sub judice, o que tornaria prejudicada sua respectiva

revisão, por impossibilidade jurídica (ausência de norma a ser revisada), impondo-se a suspensão

do processo, ex vi do art. 265, IV letra "a", do CPC.

Examina-se.

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 de

possível recurso ordinário que tenha sido interposto da decisão constituída na sentença normativa

RVDC 00021049-42.2015.5.04.0000 (ID c7879ee). Em consequência, não há falar, também, na

ausência de norma revisanda.

Destarte, rejeita-se as prefaciais de ausência de revisanda e de suspensão do processo.

I.8. DA ABRANGÊNCIA.

A presente sentença normativa alcança todos os trabalhadores da categoria profissional suscitante

(categoria diferenciada dos vendedores viajantes), empregados nas empresas que integram as

categorias  econômicas  dos  Suscitados,  observada  a  base  territorial  do  Sindicato  Suscitante,

pertencentes a categoria diferenciada dos vendedores viajantes, conforme decidido na preliminar

1.8, supra.

III - MÉRITO:

MÉRITO

CLÁUSULA 1. 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 2015 e 30 de junho de 2016, sobre:
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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: Defiro em parte o pedido, na forma do entendimento predominante nesta Seção de

Dissídios Coletivos,  para conceder,  por  arbitramento,  aos  integrantes da categoria  profissional

suscitante, a partir de 1º de julho de 2015, o reajuste de (nove vírgula trinta pontos percentuais),

9,30% a incidir sobre os salários efetivamente devidos em 1º de julho de 2014, 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 em se tratando

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.

PARECER: Reajuste salarial. Pelo deferimento parcial, para que seja garantido aos empregados

reajuste salarial em 1º de julho de 2016 no percentual de 8,98% (oito vírgula noventa e oito por

cento), equivalente à variação do IPCA-E/IBGE (índice de preços que melhor recompõe o valor da

moeda, conforme já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal - Súmula Vinculante nº 17 - e

pelo Tribunal Superior do Trabalho), ocorrida entre 1º de julho de 2015 a 30 de junho de 2016, a

incidir  sobre  os  salários  devidos  em 1º  de  julho  de  2015,  facultando-se  a  compensação  dos

reajustes  salariais  havidos  no  período  (exceto  os  provenientes  de  término  de  aprendizagem;

promoção por antiguidade ou merecimento; transferência de cargo, função, estabelecimento ou de

localidade e equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado), bem como a

proporcionalidade do reajuste para os admitidos após a data-base.

VOTO:  Defiro  em parte  o  pedido,  na  forma  do  entendimento  predominante  nesta  Seção  de

Dissídios Coletivos,  para conceder,  por  arbitramento,  aos  integrantes da categoria  profissional

suscitante, a partir de 1º de julho de 2016, o reajuste de 8,95% (oito vírgula noventa e cinco pontos
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percentuais), a incidir sobre os salários efetivamente devidos em 1º de julho de 2015, observado,

no tocante 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 em se tratando

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.

CLÁUSULA 2. TAXA DE PRODUTIVIDADE

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: Indefiro o pedido, por tratar de matéria própria para negociação entre as partes.

PARECER: Pelo indeferimento, por se tratar de matéria própria para acordo entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 3. 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$ 24,00 (vinte e quatro reais) para ALMOÇO, R$ 24,00 (vinte e

quatro reais) para JANTAR e R$ 110,00 (cento e dez reais) para HOSPEDAGEM.

REVISANDA: Defiro em parte o pedido, nos termos da decisão revisanda (cláusula 3) e tendo em

vista  sua  razoabilidade,  para  fixar  valor  mínimo  relativo  a  diárias  de  viagem,  decorrente  da

aplicação do percentual deferido na cláusula 1, de 9,30% (nove vírgula trinta pontos percentuais),
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sobre os valores assegurados pela norma revisanda, efetuados os arredondamentos: R$ 12,63

(doze reais  e sessenta e  três centavos)  para almoço; R$ 12,89 (doze reais  e  oitenta  e  nove

centavos)  para  jantar  e  R$  64,23  (sessenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  três  centavos)  para

hospedagem.

PARECER: Pelo deferimento parcial para que seja aplicado o índice preconizado na cláusula 1ª

(8,98%) sobre os valores fixados na sentença normativa revisanda ao mesmo título.

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na cláusula 3 da norma revisanda, onde foi

adotado o princípio da razoabilidade como razão de decidir, fixando como valor mínimo devido a

título de diárias de viagem, decorrente da aplicação do percentual deferido na cláusula 1, de 8,95

% (oito vírgula noventa e cinco pontos percentuais), sobre os valores assegurados pela norma

revisanda, efetuados os arredondamentos: R$ 13,76 (treze reais e setenta e seis centavos) para

almoço; R$ 14,04 (quatorze reais e quatro centavos) para jantar e R$ 69,98 (sessenta e nove reais

e noventa e oito centavos) para hospedagem.

CLÁUSULA 4. SALÁRIO NORMATIVO

PEDIDO: Estabelecimento de um salário normativo ou piso salarial no valor de R$ 1.154,68 (um

mil e cento e cinquenta e quatro reais e sessenta e oito centavos).

REVISANDA: Defiro em parte o pedido, nos termos da decisão revisanda (cláusula 4), para fixar,

como salário normativo, o montante de R$ 1.053,42 (um mil e cinquenta e três reais e quarenta e

dois  centavos),  estabelecido  pela  Lei  Estadual  nº  14.653/14  (art.  1º,  III,  alínea  "e"),  para  os

empregados no comércio em geral, na vigência da presente sentença normativa, observados os

reajustes posteriores concedidos pela legislação estadual.

PARECER: Pela observância do piso salarial legal fixado para os trabalhadores no comércio em

geral, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul.

VOTO: deferir o pedido, fixando como salário normativo o montante de R$ 1.154,68 (um mil cento

e  cinquenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  oito  centavos),  estabelecido  pela  Lei  Estadual  nº

14.841/16 (art.  1º,  III,  alínea "e"),  para os empregados no comércio em geral,  na vigência da

presente  sentença  normativa,  observados  os  reajustes  posteriores  concedidos  pela  legislação

estadual.

CLÁUSULA  5.  RESSARCIMENTO  PELA  QUILOMETRAGEM  PERCORRIDA  EM  VEÍCULO
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PRÓPRIO - "QUILÔMETRO RODADO"

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 2016 serão de R$ 1,38 (um real e

trinta  e  oito  centavos)  para automóveis  movidos  a  gasolina,  R$ 1,27  (um real  e  vinte  e  sete

centavos) para automóveis movidos a álcool, R$ 1,09 (um real e nove centavos) para automóveis

movidos a gás natural veicular (GNV) e R$ 0,45 (quarenta e cinco centavos) para motocicletas.

REVISANDA: Deferir em parte o pedido, nos termos da decisão revisanda (cláusula 5) e tendo em

vista sua razoabilidade, para fixar valores, a título de quilômetro rodado, aos empregados que, no

exercício de suas funções,  utilizem veículo particular em benefício do empregador,  a partir  de

01.7.2015, decorrente da aplicação do percentual deferido na cláusula 1, de 9,30% (nove vírgula

trinta  pontos  percentuais),  sobre os  valores  assegurados  pela  norma revisanda,  efetuados os

arredondamentos, observados os limites da : (um real e vinte e quatro pretensão inicial R$ 1,24

centavos)  para  automóveis  movidos  à  gasolina;  R$  1,11  (um  real  e  onze  centavos)  para

automóveis movidos à álcool; R$ 0,98 (noventa e oito centavos) para automóveis movidos a GNV

e R$ 0,34 (trinta e quatro centavos) para motocicletas.

PARECER: Pelo deferimento parcial para que seja aplicado o índice preconizado na cláusula 1ª

(8,98%) sobre os valores fixados na sentença normativa revisanda ao mesmo título.

VOTO: deferir o pedido, em parte, nos termos da decisão revisanda (cláusula 5) e tendo em vista

sua razoabilidade,  para fixar  valores,  a  título  de quilômetro  rodado,  aos empregados que,  no

exercício de suas funções,  utilizem veículo particular em benefício do empregador,  a partir  de

01.07.2016, decorrente da aplicação do percentual deferido na cláusula 1, de 8,95% (oito vírgula

noventa  e  cinco  pontos  percentuais),  sobre  os  valores  assegurados  pela  norma  revisanda,

efetuados os arredondamentos:  R$ 1,35  (um real  e  trinta  e  cinco  centavos)  para  automóveis

movidos à gasolina; R$ 1,21 (um real e vinte e um centavos) para automóveis movidos à álcool;

R$ 1,07 (um real  e sete centavos)  para automóveis movidos a GNV e R$ 0,37 (trinta  e  sete

centavos) para motocicletas.

CLÁUSULA 6. 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,
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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: Deferir os pedidos do caput e parágrafo único, nos termos da revisanda, Cl. 6, 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."

VOTO:  deferir  os  pedidos  consignados  no  "caput"  e  no  parágrafo  único,  em  parte,  com

fundamento na norma coletiva revisanda, cláusula 6, caput e parágrafo único, e tendo em vista sua

razoabilidade,  ficando  a  cláusula  com a  seguinte  redação:  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.

CLÁUSULA 7. MÉDIA FÍSICA DAS COMISSÕES

PEDIDO:  O pagamento  de  férias,  gratificações  natalinas,  aviso-prévio  e  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:  Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos  da  decisão  revisanda  (cláusula  7),  que

reproduz  entendimento  predominante  desta  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."
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VOTO: deferir  o pedido,  em parte,  com fundamento na norma revisanda, cláusula 7,  onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no entendimento prevalecente desta Seção de

Dissídios Coletivos, quanto ao particular,  in verbis:  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.

CLÁUSULA 8. 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  vendas  que  realizar  e  sobre  as  vendas  realizadas

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

REVISANDA: Indefiro o pedido, por tratar de matéria regulada em lei e, no que exceder, própria

para negociação entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria suficientemente regulada por lei e, no que

exceder, própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 9. 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: Indefiro o pedido, por tratar de matéria regulada em lei e, no que exceder, própria

para negociação entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria suficientemente regulada por lei e, no que

exceder, própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 10. REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE DE COBRANÇA

PEDIDO: Quando o empregado vendedor também estiver sujeito ao serviço de cobrança, ser-

lhe-á assegurado salário compatível com o 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.
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REVISANDA: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  10),  que

reproduz o Precedente Normativo 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."

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 10, onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo nº 15 do TST, in

verbis: Se não obrigado por contrato a efetuar cobranças, o vendedor receberá comissões por

esse serviço, respeitadas as taxas em vigor para os demais cobradores.

CLÁUSULA 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: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da  decisão revisanda  (cláusula  11),  que

reproduz o Precedente Normativo 5 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".

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 11, onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo nº 5 do TST,  in

verbis: O empregador é obrigado a anotar, na CTPS, o percentual das comissões a que faz jus o

empregado.

CLÁUSULA 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: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  12),  que

reproduz o Precedente Normativo 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."

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 12, onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo nº 24 do TST, in
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verbis:  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.

CLÁUSULA 13. DELEGADO SINDICAL

PEDIDO: Estabilidade provisória ao Delegado Sindical, à razão de um por empresa com mais de

dez empregados, pelo prazo de um ano e desde que eleito por assembleia da categoria.

REVISANDA: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  13),  que

reproduz o Precedente Normativo 86 do TST, acrescendo-se a expressão "integrantes da mesma

categoria  profissional  representada  pelo  suscitante",  ficando  a  cláusula  assim  redigida:  "Nas

empresas  com  mais  de  200  empregados,  integrantes  da  mesma  categoria  profissional

representada  pelo  suscitante,  é  assegurada  a  eleição  direta  de  um  representante,  com  as

garantias do art. 543, e seus parágrafos, da CLT."

VOTO: deferir  o pedido, em parte, com fundamento na norma coletiva revisanda, cláusula 13,

onde foi adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo nº 86 do

TST, com o acréscimo da expressão "integrantes da mesma categoria profissional representada

pelo suscitante", ficando a cláusula assim redigida: Nas empresas com mais de 200 empregados,

integrantes da mesma categoria profissional representada pelo suscitante, é assegurada a eleição

direta de um representante, com as garantias do art. 543, e seus parágrafos, da CLT.

CLÁUSULA 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: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  14),  que

reproduz o Precedente 63 do Tribunal, 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: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 14, onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente nº 63 deste Tribunal, in verbis:

Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias,

o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído.
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CLÁUSULA 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: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  15),  que

observa o Precedente Normativo 83 do TST, ficando a cláusula assim redigida: "Assegura-se a

frequência livre dos dirigentes sindicais, limitado a um por empresa, pelo período de cinco dias

úteis,  uma  vez  por  ano,  para  participarem de  assembleias  e  reuniões  sindicais  devidamente

convocadas e comprovadas, sem ônus para o empregador."

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 15, onde foi

adotado como razão de decidir  a orientação contida no Precedente Normativo nº  83 do TST,

ficando a cláusula assim redigida: Assegura-se a frequência livre dos dirigentes sindicais, limitado

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

assembleias  e  reuniões  sindicais  devidamente convocadas e  comprovadas,  sem ônus para  o

empregador.

CLÁUSULA 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: Defiro em parte o pedido, nos termos da decisão revisanda (cláusula 16) e tendo

em vista sua 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".

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 16, onde foi

adotado como razão de decidir o 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.
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CLÁUSULA 17. CORREÇÃO MONETÁRIA

PEDIDO:  O  pagamento  das  diferenças  salariais  decorrentes  desta  revisão  estará  sujeito  à

incidência da correção monetária aplicável aos débitos trabalhistas em geral.

REVISANDA: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  17),  que

reproduz entendimento desta 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 subsequente ao da publicação do acórdão, devidamente corrigidas".

VOTO: Deferir o pedido, em parte, nos termos da decisão revisanda, cláusula 17, onde foi adotada

como  razão  de  decidir  a  orientação  contida  no  entendimento  prevalecente  nesta  Seção  de

Dissídios Coletivos quanto ao particular, in verbis: 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 subsequente ao da publicação do acórdão,

devidamente corrigidas.

CLÁUSULA 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: Indefiro o pedido, por tratar de matéria regulada em lei e, no que exceder, própria

para negociação entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria suficientemente regulada por lei e, no que

exceder, própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 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: Indefiro o pedido, por tratar de matéria regulada em lei e, no que exceder, própria

para negociação entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria suficientemente regulada por lei e, no que
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exceder, própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 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: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  20),  que

reproduz  o  Precedente  21  do  Tribunal,  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: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 20, onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente nº 21 deste Tribunal, in verbis:

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.

CLÁUSULA 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: Defiro  em parte  o  pedido,  nos  termos da decisão  revisanda  (cláusula  21),  que

reproduz o Precedente Normativo 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."

VOTO: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 21, onde foi

adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo nº 100 do TST, in

verbis: O início das férias, coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo,

feriado ou dia de compensação de repouso semanal.

CLÁUSULA 22. AUXÍLIO CRECHE
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PEDIDO: As empresas garantirão a suas empregadas mulheres, por filho menor de 06 (seis) anos,

auxílio mensal em valor equivalente a 0,10 (um décimo) do salário normativo da categoria, a título

indenizatório, independentemente de qualquer comprovação de despesas.

Item 1º  -  As  empresas  que  mantenham  creches  junto  ao  seu  estabelecimento  ou  de  forma

conveniada estarão desobrigadas do pagamento do auxílio creche previsto no caput da presente

cláusula. As empresas deverão buscar celebrar convênios com creches acessíveis quanto ao local

e aos horários de funcionamento.

Item 2º - As empresas ficam isentas do pagamento referido no caput quando a empregada estiver

com seu contrato suspenso, durante o período de licença maternidade e nas férias, caso estas

sejam gozadas imediatamente após o período de licença maternidade.

REVISANDA:  Defiro  em parte  os  pedidos  do  caput  e  itens  1º  e  2º,  nos  termos  da  decisão

revisanda (cláusula 22),  que reproduz o  Precedente Normativo 22 do TST,  ficando a cláusula

assim redigida: "Determina-se a instalação de local destinado à guarda de crianças em idade de

amamentação,  quando  existentes  na  empresa  mais  de  30  (trinta)  mulheres  maiores  de  16

(dezesseis) anos, facultado o convênio com creches."

VOTO: deferir os pedidos consignados no "caput" e nos itens I e II, em parte, com fundamento na

norma revisanda, cláusula 22, onde foi adotada como razão de decidir a orientação contida no

Precedente Normativo nº 22 do TST, in verbis: Determina-se a instalação de local destinado à

guarda de crianças em idade de amamentação, quando existentes na empresa mais de 30 (trinta)

mulheres maiores de 16 (dezesseis) anos, facultado o convênio com creches.

CLÁUSULA 23. AFASTAMENTO POR DOENÇA - REMUNERAÇÃO

PEDIDO: Na hipótese de afastamento por doença do empregado, em que os primeiros 15 (quinze)

dias  sejam pagos  pelo  empregador,  o  salário  a  ser  considerado,  para  os  trabalhadores  que

recebam salário misto (fixo mais comissões e/ou prêmios), deverá observar todas as parcelas que

o compõe, inclusive a média das comissões e/ou prêmios percebidos pelo empregado nos últimos

12 (doze) meses do contrato de trabalho, ou no caso da relação não ter alcançado esse período,

de forma proporcional ao número de meses trabalhados.

REVISANDA: Indefiro o pedido, por tratar de matéria regulada em lei e, no que exceder, própria

para negociação entre as partes.
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VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria suficientemente regulada por lei e, no que

exceder, própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 24. RELATÓRIO DE COMISSÕES

PEDIDO: Ao final de cada mês, as empresas deverão fornecer aos trabalhadores que recebem

salário variável (comissões e/ou prêmios) um relatório das vendas realizadas durante o mês. Este

relatório deverá conter o total vendido e o total faturado, especificando os motivos das vendas que

deixaram de ser  faturadas e  os valores que o  vendedor receberá a  título de comissões e/ou

prêmios.

REVISANDA: Indefiro o pedido, por tratar de matéria regulada em lei e, no que exceder, própria

para negociação entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido, porquanto trata-se de matéria suficientemente regulada por lei e, no que

exceder, própria para acordo entre as partes.

CLÁUSULA 25. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

PEDIDO:  As  empresas  descontarão  de  todos  os  seus  empregados  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: Defiro em parte o pedido, considerando a recente decisão proferida pelo Supremo

Tribunal  Federal  (ARE 1018459),  que, limitou os descontos das contribuições em repercussão

geral  assistenciais  aos  empregados  filiados  ao  sindicato,  ficando  a  cláusula  assim  redigida,

observados os limites do pedido:

"Determinar que os empregadores obrigam-se, em nome do sindicato suscitante, a descontar dos

salários de seus empregados sindicalizados, beneficiados ou não pela presente decisão, a título
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de contribuição assistencial, o valor equivalente a 01 (um) dia de salário já reajustado. 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  do  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 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 assistencial, manifestação a ser efetuada perante a empresa."

PARECER:  Opina-se  no  sentido  de  determinar  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. O desconto deverá ser procedido na primeira 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. Se esgotado o

prazo, e caso não tiver sido efetuado o recolhimento, este será acrescido de multa de 2% (dois por

cento),  juros  de mora de  1% (um por  cento)  ao mês e atualização monetária.  O 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 feita perante a empresa.

VOTO: deferir o pedido, em parte, observando o entendimento Supremo Tribunal Federal quanto

ao  particular,  esposado  na  ARE  1018459,  que  limitou  os  descontos  das  contribuições

assistenciais, em repercussão geral, aos empregados filiados ao sindicato, observados, ainda, os

limites do pedido e o entendimento prevalecente nesta Seção de Dissídios Coletivos, ficando a

cláusula com a seguinte redação,: Determinar que os empregadores obrigam-se, em nome do

sindicato suscitante, a descontar dos salários de seus empregados sindicalizados, 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 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 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 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  assistencial,  manifestação  a  ser
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efetuada perante a empresa.

CLÁUSULA 26. VIGÊNCIA

PEDIDO: A vigência da presente revisão contar-se-á a partir de 01.07.2016.

REVISANDA: Fixo a vigência da presente sentença normativa a partir de 1º de julho de 2015.

PARECER: A sentença normativa terá vigência a contar de 1º de julho de 2016.

VOTO: Fixo a vigência da presente sentença normativa a partir de 1º de julho de 2016.

FLAVIA LORENA PACHECO

Relator

VOTOS

DESEMBARGADOR JOÃO PEDRO SILVESTRIN:

VOTO DIVERGENTE

PRELIMINARMENTE:

I.4. DA AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO PARA O AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO/

DA  AUSÊNCIA  DE  NEGOCIAÇÃO  PRÉVIA/  DO  NÃO  ESGOTAMENTO  DA  NEGOCIAÇÃO

PRÉVIA.

Data venia dos fundamentos expostos pela Ilustre Relatora, no tocante ao item "DA AUSÊNCIA

DE  COMUM  ACORDO  PARA  O  AJUIZAMENTO  DO  DISSÍDIO  COLETIVO",  divirjo  do

entendimento adotado no voto, com os seguintes fundamentos:

Desde a primeira vez que a matéria referente à necessidade de comum acordo para o ajuizamento

de dissídio coletivo foi  examinada por esta SDC, vinha me manifestando no sentido de que a

expressão "de comum acordo" não se trata de pressuposto de válido e regular desenvolvimento do

processo, mas de mera faculdade das partes de ajuizarem a ação coletiva, de forma consensual.

Inclusive, sustentava tal posicionamento em voto de várias laudas.

Este entendimento, contudo, já passados alguns anos, não encontra eco na E. SDC do TST, que

em reiterados acórdãos, tem decidido de forma diversa, no sentido de que a exigência trazida pelo

art.  114,  §  2º,  da  CF,  para  o  ajuizamento  do  dissídio  coletivo  de  natureza  econômica,  é
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pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, como é exemplo as

seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO ORDINÁRIO EM DISSÍDIO COLETIVO. "COMUM ACORDO".

I - A norma do § 2º do artigo 114 da Constituição Federal, com a redação dada pela
Emenda Constitucional nº 45/2004, não aboliu o poder normativo desta Justiça, nem
subtraiu sua função jurisdicional,  a desautorizar  a tese que se alardeara,  aqui  e
acolá, de que ele teria passado à condição de mero juízo arbitral.

II - É que a atividade jurisdicional inerente ao poder normativo identifica-se como
atividade atípica, à medida que, diferentemente da atividade judicante exercida no
processo comum, não tem por finalidade a aplicação de direito preexistente, mas a
criação  de  direito  novo,  detalhe  que  lhe  dá  feição  sui  generis  de  a  Justiça  do
Trabalho,  como  órgão  integrante  do  Poder  Judiciário,  desfrutar,  mesmo  que
comedidamente, da atividade legiferante afeta ao Poder Legislativo.

III - Tendo por norte essa singularidade da atividade jurisdicional cometida à Justiça
do Trabalho, em sede de dissídio coletivo, mais a constatação de o § 2º do artigo
114  da  Constituição  ter  erigido  a  negociação  como  método  privilegiado  de
composição  dos  conflitos  coletivos  de  trabalho,  não  se  divisa  nenhuma
inconstitucionalidade na exigência do comum acordo para o seu ajuizamento.

IV - Com efeito, se para a propositura do dissídio a Constituição exigiu a frustração
da negociação coletiva entre os contendores, não há como se vislumbrar a pretensa
vulneração do princípio  da inderrogabilidade da jurisdição com a exigência  de a
entidade suscitada não  se opor  à  sua promoção,  considerando  a atipicidade da
atividade jurisdicional subjacente ao poder normativo deste ramo do Judiciário.

V  -  Ressaltada  a  desnecessidade  de  a  instauração  do  dissídio  de  natureza
econômica ser precedida de petição conjunta dos dissidentes, como a princípio o
poderia sugerir  a expressão "comum acordo", interpretação teleológica da norma
constitucional induz à conclusão de a novel exigência não se configurar como mera
faculdade, mas como pressuposto de válido e regular desenvolvimento do processo,
a teor do artigo 267, inciso IV, do CPC.

VI - Efetivamente, descartada a exigibilidade de os contendores, para provocação da
atuação  do  poder  normativo  da  Justiça  do  Trabalho,  assim  o  tenham  ajustado
previamente, cabe verificar tão somente se a entidade sindical suscitada manifestou,
em defesa, expressa oposição ao ajuizamento do dissídio coletivo ou, ao contrário,
com ele consentira tacitamente, se acaso ali não a tenha veiculado.

VII  -  Essa  significativa  circunstância  dilucida,  a  seu  turno,  a  não  aplicação,  no
processo coletivo do trabalho, da ortodoxia do processo comum de a matéria ser
cognoscível de ofício pelo juiz, nos moldes do § 3º do artigo 267 do CPC, pelo que o
seu  acolhimento  dependerá  sempre  e  indeclinavelmente  da  iniciativa  da  parte
adversa.

VIII  - No particular,  há indicação explicita no acórdão regional sobre a recusa do
sindicato patronal à intervenção do Judiciário do Trabalho, contexto do qual emerge
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a higidez jurídica de decisão que deferira o efeito suspensivo ao recurso ordinário
em dissídio coletivo ajuizado pela parte, ante a ausência do pressuposto de válido e
regular desenvolvimento do processo.

IX - Ressalte-se, a propósito, terem sido ajuizadas as ADI's nos 3.392, 3.423, 3.431,
3.432, e 3.520, todas da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, nas quais se discute a
constitucionalidade da locução "comum acordo", estampada no artigo 114, § 2º, da
Constituição, com a redação dada pela EC nº 45/2004. Ocorre que não foi deferida a
liminar  requerida  naquelas  ações,  detalhe  a  partir  do  qual  ainda  subsiste  a
jurisprudência consolidada na Seção de Dissídios Coletivos do TST de a ausência
de comum acordo,  para instauração de dissídio coletivo de natureza econômica,
acarretar a sua extinção sem resolução do mérito.

X  -  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (TST-AgR-
ES-29359-82.2014.5.00.0000; Relator Ministro: Antonio José de Barros Levenhagen,
Seção  Especializada  em  Dissídios  Coletivos,  julgado  em  13/04/2015,  DEJT
24/04/2015)

DISSÍDIO COLETIVO. RECURSO ORDINÁRIO. ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017.
FALTA DO MÚTUO ACORDO. ARTIGO 114, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
DE 1988.  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.Com  a
edição da Emenda Constitucional nº 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 quanto à instauração do dissídio coletivo,  a qual  foi  feita em momento
oportuno,  o  que  resulta  na  extinção  do  processo,  sem resolução de  mérito,  em
relação  aos  recorrentes,  ante  a  falta  de  pressuposto  de  constituição  e  de
desenvolvimento válido e regular. Recurso ordinário a que se dá provimento. (RO -
3479-19.2010.5.04.0000, Data de Julgamento: 12/03/2018, Relatora Ministra: Kátia
Magalhães  Arruda,  Seção  Especializada  em  Dissídios  Coletivos,  Data  de
Publicação: DEJT 26/03/2018).

Assim, em que pese o entendimento que manifestei em diversos julgados anteriores ao ano de

2015,  onde não reconhecia  a  necessidade de comum acordo para o  ajuizamento do dissídio

coletivo, como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, entendo que manter

tal posicionamento, diante da jurisprudência consolidada da E. SDC do C. TST, não atende aos

princípios da razoável duração do processo e da economia processual. Além disso, cria uma falsa

expectativa na categoria profissional de que as relações trabalhistas com a categoria econômica

estariam  asseguradas  pelas  normas  fixadas  na  sentença  normativa  exarada  pelo  Tribunal

Regional, quando na verdade, a decisão será, como visto, em caso de recurso, diversa no âmbito

do Tribunal Superior do Trabalho.
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Em razão do exposto, adoto, por disciplina judiciária, o entendimento da SDC do C. TST a respeito

da matéria, razão pela qual voto por extinguir o processo, sem resolução de mérito, nos termos do

art. 485, IV, do CPC.

NO MÉRITO.

Cláusula 1. REAJUSTE SALARIAL:

Peço vênia a Ilustre Relatora para divergir no que se refere ao índice arbitrado de 8,95% a título de

reajuste salarial.

O pedido foi formulado nos seguintes termos:

"Reajuste de 100% (cem por cento) da inflação medida pelos índices oficiais do
Governo Federal no período compreendido entre 01 de julho de 2015 e 30 de junho
de 2016, 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."

O voto da Relatora foi lançado nos seguintes termos:

"Defiro em parte o pedido, na forma do entendimento predominante nesta Seção de
Dissídios Coletivos, para conceder, por arbitramento, aos integrantes da categoria
profissional suscitante, a partir de 1º de julho de 2016, o reajuste de 8,95% (oito
vírgula noventa e cinco pontos percentuais), a incidir sobre os salários efetivamente
devidos em 1º de julho de 2015, observado, no tocante 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 em se tratando 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."

O  índice  de  preço  por  mim  adotado  como  parâmetro  à  concessão  de  reajuste  salarial  é,

ordinariamente, o INPC/IBGE, arbitrando-se em percentual um pouco aquém daquele apurado no

período.
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Registro que o INPC/IBGE do período em discussão corresponde a 9,49%, razão pela qual defiro

em parte o pedido,  para conceder,  por  arbitramento,  aos integrantes da categoria  profissional

suscitante, a partir de 1º de julho de 2016, o reajuste de 9,45% (nove vírgula quarenta e cinco por

cento), a incidir sobre os salários efetivamente devidos em 1º de julho de 2015 observado, no que

se refere 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 em se tratando

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.

-  DIÁRIAS  DE  REFEIÇÃO  E  HOSPEDAGEM  (cl.  3);  e  RESSARCIMENTO  PELA

QUILOMETRAGEM PECORRIDA EM VEÍCULO PRÓPRIO - "QUILÔMETRO RODADO" (cl. 5)

Registro que em relação às cláusulas 3 e 5, divirjo somente em relação ao índice de reajuste

proposto, pois defiro, também por arbitramento, a incidência do índice de 9,45%.

- CLÁUSULAS DEFERIDAS PELA OBSERVÂNCIA DA NORMA REVISANDA.

Peço vênia ao Eminente Relator  para divergir  dos fundamentos adotados,  pelos quais  deferiu

cláusulas pela observância da norma revisanda quando esta se tratar  de sentença normativa,

como no caso presente.

O  entendimento  majoritário  desta  Seção  Especializada  era  no  sentido  de  que  se  a  norma

revisanda é uma sentença normativa, só cabe o deferimento do pedido se houver Precedentes (P

ou PN), ou Entendimento da SDC a respeito, ou ainda, no caso de razoabilidade, ou de efetiva

cláusula histórica.

Este entendimento, inclusive estava de acordo com a iterativa jurisprudência do C. TST, como se

observa da ementa abaixo transcrita:

CLÁUSULAS MANTIDAS COM FUNDAMENTO NA PREEXISTÊNCIA. ART. 114, §
2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

O  limite  mínimo  ao  exercício  do  poder  normativo  da  Justiça  do  Trabalho,
estabelecido no art. 114, § 2º, da CF, é o respeito às normas legais e convencionais
preexistentes,  entendendo-se como tais  as cláusulas constantes de instrumentos
negociais autônomos, celebrados no período imediatamente anterior ao do dissídio
coletivo, ou as cláusulas homologadas pelo Regional, no dissídio coletivo também
imediatamente anterior.
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[...] (TST Processo: RO - 212-50.2016.5.14.0000 Data de Julgamento: 09/10/2017,
Relatora  Ministra:  Dora  Maria  da  Costa,  Seção  Especializada  em  Dissíd'ios
Coletivos, Data de Publicação: DEJT 18/10/2017.)

Assim sendo, em relação às cláusulas 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 20, 21 e 22 divirjo  do

deferimento destas pela adoção das cláusulas contidas nas normas revisandas, mas defiro  os

mesmos pedidos com suporte na razoabilidade (cl. 6); Entendimento 2 da SDC (cl. 7); Precedente

Normativo  15  (cl.  10);  Precedente  5  (cl.  11);  Precedente  Normativo  24  (cl.  12);  Precedente

Normativo 86 (cl. 13); Precedente 63 (cl. 14); Precedente Normativo 83 (cl. 15); Entendimento 2 da

SDC (cl. 17); Precedente 21 (cl. 20); Precedente Normativo 100 (cl. 21); e Precedente Normativo

22 (cl. 22).

DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS:

Acompanho a divergência do Desembargador Cláudio Antonio Cassou Barbosa.

DESEMBARGADORA MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA:

Contribuição Assistencial

Acompanho a divergência do Desembargador Cláudio Antonio Cassou Barbosa.

DESEMBARGADOR CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA:

Cláusula 25. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Divirjo parcialmente com relação à cláusula 25.

Entendo que o encargo em questão deve ter a participação de todos os integrantes da categoria,

sendo irrelevante a condição de associado ao respectivo sindicato.

O artigo 513, alínea "e", da CLT, concede aos sindicatos a prerrogativa de instituir contribuição aos

que participam das respectivas categorias econômicas ou profissionais ou das profissões liberais

representadas, o que pressupõe necessariamente sua inclusão em normas coletivas, devidamente

aprovadas em assembleia pela categoria respectiva.

A contribuição assistencial tem como destino o custeio do passivo do sindicato no desempenho de

atividades  próprias  de  representação  e  negociação  coletiva,  que  implicam  em  conquistas

normativas que beneficiam todos os membros da categoria e não somente os associados. Assim,

considerando que os benefícios que são objeto de luta do sindicato se revertem em prol de toda a
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categoria profissional é coerente que tanto os associados quanto os não associados contribuam

para a manutenção do sindicato.

A  previsão  consolidada não ofende  a  regra  do inciso  V  do  artigo  8º  ou do artigo  5º,  XX da

Constituição Federal, porquanto que não se pode confundir filiação, e o decorrente do pagamento

de mensalidades associativas, com contribuições instituídas por convenções ou acordos coletivos

de trabalho.

Outrossim, não se desconhece a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos ARE

1018459 RG, de Relatoria do Min. Gilmar Mendes, publicada em 10/03/2017. Todavia, em consulta

ao site do Supremo Tribunal Federal, verifico que contra aquela houve a interposição e embargos

de declaração que pendem de julgamento.

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA FLÁVIA LORENA PACHECO (RELATORA)

DESEMBARGADOR JOÃO PEDRO SILVESTRIN (REVISOR)

DESEMBARGADORA TÂNIA ROSA MACIEL DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RICARDO CARVALHO FRAGA

DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS

DESEMBARGADORA MARIA CRISTINA SCHAAN FERREIRA

DESEMBARGADOR CLÁUDIO ANTÔNIO CASSOU BARBOSA

JUÍZA CONVOCADA MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a:

[FLAVIA LORENA PACHECO]
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