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SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREG VEND E VIAJ DO COM NO ESTADO DO RS
SUSCITADO: FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS E DE SERVICOS 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 DA INDUSTRIA DE ADUBOS NO ESTADO DO RGS, SINDICATO DAS
INDUSTRIAS DA ALIMENTACAO DE CAXIAS SUL, SINDICATO INDUSTRIAS ALIMENTACAO
NO ESTADO RIO G DO SUL, SINDICATO DA INDUSTRIA DO ARROZ DE PELOTAS,
SINDICATO DA INDUSTRIA DO ARROZ NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO
DAS IND. DO 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 - SINDICOURO-RS, 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 CALCADOS 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 CALCADOS DE TAQUARA, SINDICATO DA INDUSTRIA DE CALCADOS,
COMPONENTES PARA CALCADOS DE TRES COROAS-RS, 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 GRANDE DO SUL -
SINDIBEBIDAS, SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DE CAXIAS DO SUL -
SINDUSCON CAXIAS, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO
DE NOVO HAMBURGO, SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE PELOTAS,
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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 DAS INDUSTRIAS DA CONSTRUCAO E DO
MOBILIARIO DO NOROESTE DO RIO GRANDE DO SUL, SINDICATO DAS INDUSTRIAS DA
CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE SAO 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, SINDICATO DA INDUSTRIA
DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS INDUSTRIAIS E AGRICOLAS DE NOVO HAMBURGO E
REGIAO, 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 METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO DE PELOTAS -
SIMEP, 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 DO COMERCIO DE PORTO ALEGRE, SINDICATO DOS LOJISTAS
DO COMERCIO DE SANTA MARIA, SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE
ALIMENTACAO ANIMAL, SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DO CIMENTO, SIND
NACIONAL IND COMPONENTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES, SINDICATO NACIONAL
DA INDUSTRIA DE MAQUINAS, SINDICATO NACIONAL DAS INDUSTRIAS SIDERÚRGICAS,
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SINDICATO NACIONAL DA INDUSTRIA DE TRATORES, CAMINHOES, AUTOMOVEIS E
V E I C U L O S  S I M I L A R E S
RELATOR: ANA LUIZA HEINECK KRUSE

EMENTA

. Deferimento parcial de algumas vantagens conforme a normaDISSÍDIO COLETIVO REVISIONAL

coletiva revisanda, os precedentes deste Tribunal Regional e do TST e os entendimentos predominantes

desta Seção de Dissídios Coletivos. Indeferimento dos demais pedidos por tratarem de matérias

suficientemente reguladas por lei ou próprias para acordo entre as partes.

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 de votos, rejeitar a prefacial de extinção do

processo sem resolução do mérito por ILEGITIMIDADE ATIVA. CATEGORIA PROFISSIONAL

DIFERENCIADA. Preliminarmente, ainda, por maioria de votos, vencido o Exmo. Desembargador João

Pedro Silvestrin, rejeitar a prefacial de extinção do processo sem resolução do mérito por AUSÊNCIA DE

COMUM ACORDO. Preliminarmente, ainda, por unanimidade de votos, rejeitar a prefacial de extinção

do processo sem resolução do mérito por AUSÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL E ESTATUTÁRIO.

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

INEXISTÊNCIA DE NORMA COLETIVA REVISANDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA

DE INTERESSE PROCESSUAL. 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 NÃO DELIMITAÇÃO DAS BASES DE CONCILIAÇÃO.

A presente sentença normativa abrange todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional

diferenciada representada pelo Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado

do Rio Grande do Sul que exerçam suas atividades profissionais, com vínculo de emprego, em empresas

integrantes das categorias econômicas representadas pelas entidades suscitadas, nos âmbitos territoriais de

abrangência recíprocas.

No mérito,  1. REAJUSTE SALARIAL, deferir em partepor unanimidade de votos, apreciando o item
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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 2017, o

reajuste de 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento), a incidir sobre os salários vigentes em

1º/7/2016, 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."

No mérito,  4. SALÁRIO NORMATIVO, deferir empor unanimidade de votos, apreciando o item

parte o pedido para assegurar aos integrantes da categoria profissional suscitante, abrangidos por esta

decisão normativa, como piso salarial, o valor de R$ 1.229,47 (um mil, duzentos e vinte e nove reais e

quarenta e sete centavos) por mês, a partir de 1º de julho de 2017, forte no artigo 1º, III, "e", da Lei nº

14.987, de 3 de maio de 2017, do Estado do Rio Grande do Sul.

No mérito,  5. RESSARCIMENTO PELApor unanimidade de votos, apreciando o item

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM VEÍCULO PRÓPRIO - "QUILÔMETRO RODADO", deferir

em parte o pedido nos termos da norma revisanda, cláusula 5, 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 1º/7/2017, decorrente da aplicação do percentual deferido na cláusula 1, de 3,5%

(três inteiros e cinco centésimos por cento), sobre os valores assegurados pela norma revisanda, efetuados

os arredondamentos: R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) para automóveis movidos à gasolina; R$

1,25 (um real e vinte e cinco centavos) para automóveis movidos à álcool; R$ 1,10 (um real e dez

centavos) para automóveis movidos a GNV e R$ 0,38 (trinta e oito centavos) para motocicletas.

No mérito,  3. DIÁRIAS DE REFEIÇÃOpor unanimidade de votos, deferir nos termos da revisanda:

E HOSPEDAGEM, 6. RELATÓRIO DE QUILOMETRAGEM, 7. MÉDIA FÍSICA DAS COMISSÕES,

10. REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE DE COBRANÇA, 11. CONDIÇÕES CONTRATUAIS, 12.

DISPENSA DO AVISO PRÉVIO NO CASO DE NOVO EMPREGO, 13. DELEGADO SINDICAL, 14.

SALÁRIO DO SUBSTITUTO, 15. LICENÇA AO DIRIGENTE SINDICAL, 16. PEDÁGIO, 17.

CORREÇÃO MONETÁRIA, 20. ESTABILIDADE PELA PROXIMIDADE DA APOSENTADORIA,

21. INÍCIO DE FÉRIAS, 22. AUXÍLIO CRECHE; CAPUT E PARÁGRAFOS 1º E 2º.

No mérito,  2. TAXA DE PRODUTIVIDADE, 8.por unanimidade de votos, indeferir os pedidos:

ZONA DE TRABALHO, 9. PRESTAÇÕES SUCESSIVAS, 18. AVISO-PRÉVIO PROPORCIONAL,

19. GRATIFICAÇÃO NATALINA AO SEGURADO, 23. AFASTAMENTO POR DOENÇA -

REMUNERAÇÃO, 24. RELATÓRIO DE COMISSÕES.
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No mérito,  25. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, vencidospor maioria de votos, apreciando o item

parcialmente os Exmos. Desembargadores Revisora, Flávia Lorena Pacheco e João Pedro Silvestrin,

deferir o pedido segundo o entendimento prevalecente nesta Seção de Dissídios Coletivos, observados os

limites do postulado, 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

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 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,  26. VIGÊNCIA, fixar a vigência da presentepor unanimidade de votos, apreciando o item

sentença normativa a partir de 1º de julho de 2017.

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, 18 de março de 2019 (segunda-feira).

RELATÓRIO

O Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado do Rio Grande do Sul

ajuíza ação de dissídio coletivo revisional contra as seguintes entidades sindicais, listadas no documento

anexo à petição inicial (ID fd302d4): Federação do Comércio de Bens e de Serviços do Estado do Rio

Grande do Sul (01); Federação das Empresas de Transporte Rodoviário do Estado do Rio Grande do Sul

(02); Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (03); Sindicato do Comércio Atacadista

de Gêneros Alimentícios de Porto Alegre (04); Sindicato do Comércio Atacadista de Louças, Tintas e

Ferragens de Porto Alegre (05); Sindicato do Comércio Atacadista de Produtos Químicos para a Indústria
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e Lavoura de Drogas e Medicamentos de Porto Alegre (06); Sindicato do Comércio Atacadista de

Tecidos, Vestuário e Armarinho de Porto Alegre (07); Sindicato do Comércio Varejista de Bagé (08);

Sindicato do Comércio Varejista de Canoas (09); Sindicato do Comércio Varejista de Carazinho (10);

Sindicato do Comércio Varejista de Caxias do Sul (11); Sindicato do Comércio Varejista de Novo

Hamburgo (12); Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo (13); Sindicato do Comércio Varejista

de Pelotas (14); Sindicato do Comércio Varejista de Santa Rosa (15); Sindicato do Comércio Varejista de

Santa Cruz do Sul (16); Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos

no Estado do Rio Grande do Sul (17); Sindicato das Empresas de Locação de Bens Móveis do Estado do

Rio Grande do Sul (18); Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, Assessoramento, Perícias,

Informações e Pesquisas do Estado do Rio Grande do Sul (19); Sindicato das Empresas de Transporte de

Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (20); Sindicato das Empresas de Transportes

Rodoviários do Estado do Rio Grande do Sul (21); Sindicato das Empresas de Veículos de Carga de

Caxias do Sul - SIVECARGA (22); Sindicato das Indústrias de Adubos no Estado do Rio Grande do Sul -

SIARGS (23); Sindicato das Indústrias da Alimentação de Caxias do Sul (24); Sindicato das Indústrias da

Alimentação do Estado do Rio Grande do Sul (25); Sindicato das Indústrias do Arroz de Pelotas -

SINDAPEL (26); Sindicato das Indústrias do Arroz do Estado do Rio Grande do Sul (27); Sindicato das

Indústrias de 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 (28); Sindicatos das

Indústrias de Artefatos de Borracha no Estado do Rio Grande do Sul (29); Sindicato das Indústrias de

Artefatos de Couro do Estado do Rio Grande do Sul - SINDICOURO (30); Sindicato das Indústrias de

Artefatos de Couro de São Leopoldo - SINDARTCOURO (31); Sindicato das Indústrias do Vestuário e

do Calçado do Nordeste Gaúcho - SINDVEST (32); Sindicato da Indústria de Calçados de Campo Bom

(33); Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha - SICEV (34); Sindicato das Indústrias de

Calçados de Farroupilha (35); Sindicato da Indústria de Calçados, Vestuário e Componentes para

Calçados de Igrejinha - SICI (36); Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo - SIC-NH (37);

Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do Rio Grande do Sul - SICERGS (38); Sindicato da

Indústria de Calçados de Sapiranga - SICS (39); Sindicato das Indústrias de Calçados de Taquara (40);

Sindicato da Indústria de Calçados e Componestes para Calçados de Três Coroas (41); Sindicato das

Indústrias de Carnes e Derivados do Estado do Rio Grande do Sul (42); Sindicato das Indústrias de

Cervejas e Bebidas em Geral do Estado do Rio Grande do Sul (43); Sindicato das Indústrias da

Construção Civil de Caxias do Sul (44); Sindicato das Indústrias da Construção Civil, de Olarias, de

Ladrilhos Hidráulicos e Produtos de Cimento, de Serrarias e Marcenarias de Novo Hamburgo -

SINDUSCON-NH (45); Sindicato da Indústria da Construção Civil de Pelotas (46); Sindicato das

Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul - SINDUSCON-RS (47); Sindicato das

Indústrias da Construção e do Mobiliário de Bento Gonçalves - SINDMOVEIS (48); Sindicato da
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Indústria da Construção e do Mobiliário de Erechim (49); Sindicato das Indústrias da Construção e do

Mobiliário de Lagoa Vermelha - SICOM-LV (50); Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário

de Passo Fundo (51); Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de Santa Rosa -

SINDUSCONSR (52); Sindicato das Indústrias da Construção e do Mobiliário de São Leopoldo -

SINDUSCON/SL (53); Sindicato das Indústrias de Artefatos e de Curtimento de Couros e Peles de

Estância Velha - SICCPEV (54); Sindicato das Indústrias de Artefatos e de Curtimento de Couros e Peles

de Novo Hamburgo (55); Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas (56);

Sindicato da Indústria de Doces e Conservas Alimentícias do Estado do Rio Grande do Sul (57);

Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem de Farroupilha (58); Sindicato das Indústrias Têxteis do

Estado do Rio Grande do Sul (59); Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco - SINDITABACO (60),

atual denominação do Sindicato da Indústria do Fumo da Região Sul do Brasil e do Sindicato das

Indústrias do Fumo no Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato das Indústrias Gráficas da Região

Nordeste do Rio Grande do Sul (61), atual denominação do Sindicato das Indústrias Gráficas de Caxias

do Sul - SINGRAF; Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado do Rio Grande do Sul (62); Sindicato das

Indústrias de Laticínios e Derivados do Estado do Rio Grande do Sul (63); Sindicato da Indústria de

Máquinas e Implementos Agrícolas no Estado do Rio Grande do Sul - SIMERS (64); Sindicato da

Indústria de Máquinas e Implementos Industriais e Agrícolas de Novo Hamburgo - SINMAQSINOS (65);

Sindicato das Indústrias de Material Plástico do Nordeste Gaúcho (66); Sindicato das Indústrias do Mate

do Estado do Rio Grande do Sul (67); Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material

Elétrico de Bento Gonçalves - SIMMME (68); Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

Material Elétrico de Cacheira do Sul (69); Sindicato das Indústrias Metal-Mecânicas e Eletroeletrônicas

de Canoas e Nova Santa Rita - SIMECAN (70); Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

Material Elétrico de Caxias do Sul - SIMECS (71); Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

Material Elétrico de Pelotas - SIMEP (72); Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de

Material Elétrico e Eletrônico do Estado do Rio Grande do Sul (73); Sindicato das Indústrias

Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico e Eletrônico de São Leopoldo (74); Sindicato das

Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santa Rosa - SIMMMESR (75); Sindicato

das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Santa Maria - SIMMAMAE (76);

Sindicato das Indústrias do Mobiliário da Região das Hortênsias (77); Sindicato das Indústrias de Olarias

e de Cerâmicas para a Construção no Estado do Rio Grande do Sul (78); Sindicato da Indústria de Óleos

Vegetais no Estado do Rio Grande do Sul - SIOLEO (79); Sindicato das Indústrias de Panificação e

Confeitaria e de Massas Alimentícias e Biscoitos no Estado do Rio Grande do Sul - SINDIPAN-RS (80);

Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria, Massas Alimentícias e Biscoitos de Pelotas -

SINDIPPEL (81); Sindicato das Indústrias do Papel, Papelão e Cortiça no Estado do Rio Grande do Sul -

SINPASUL (82); Sindicato das Indústrias de Produtos Avícolas no Estado do Rio Grande do Sul -

SIPARGS (83); Sindicato da Indústria de Produtos Suínos no Estado do Rio Grande do Sul - SIPS (84);
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Sindicato das Indústrias Químicas no Estado do Rio Grande do Sul (85); Sindicato Intermunicipal das

Indústrias Madeireiras, Serrarias, Carpintarias, Tanoarias, Esquadrias, Marcenarias, Móveis, Madeiras

Compensadas e Laminadas, Aglomeradas e Chapas de Fibras de Madeiras do Estado do Rio Grande do

Sul - SINDIMADEIRA (86); Sindicato das Indústrias do Trigo do Estado do Rio Grande do Sul (87);

Sindicato das Indústrias do Vestuário do Estado do Rio Grande do Sul (88); Sindicato das Indústrias do

Vestuário e do Calçado de São Leopoldo (89); Sindicato da Indústria do Vinho, do Mosto de Uva, dos

Vinagres e Bebidas Derivados da Uva e do Vinho do Estado do Rio Grande do Sul - SINDIVINHOS RS

(90), atual denominação do Sindicato da Indústria do Vinho do Estado do Rio Grande do Sul; Sindicato

dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (91); Sindicato dos Lojistas do Comércio de Santa Maria (92);

Sindicato Nacional da Indústria de Alimentação Animal - SINDIRAÇÕES (93); Sindicato Nacional da

Indústria do Cimento - SNIC (94); Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos

Automotores - SINDIPEÇAS (95); Sindicato Nacional da Indústria de Máquinas - SINDIMAQ (96);

Sindicato Nacional das Indústrias Siderúrgicas (97); e Sindicato Nacional da Indústria de Tratores,

Caminhões, Automóveis e Veículos Similares (98). O suscitante busca a revisão das condições de

trabalho estabelecidas em norma coletiva anteriormente vigente com relação aos suscitados. Junta os

seguintes documentos: procuração (ID a78843d); declaração da quantidade de associados ao sindicato (ID

8071763); carta sindical (ID f9a208e); estatuto social da entidade (IDs 9b8fd1c e 5e377c9); rol dos

suscitados (ID fd302d4); ata de assembleia geral extraordinária (IDs b24553f e 74aad72); lista de

presenças à assembleia geral extraordinária (IDs d26db44 e a453cbb); ata de posse da diretoria do

sindicato (ID b01b790); edital convocatório à assembleia geral extraordinária (ID 2ceaa3d; c7d2c56); rol

de reivindicações (ID cd346e1); comprovantes de tentativas de negociação direta com os suscitados (IDs

9cfcaaa, a6f7018, 476713b, 55ad60e, e1b7a9c, c013c5b, 17a45a0, 8b762e1, ee76662, 2b63666, 5c59465,

d6c640c, 04d9bb7, 93f0615, d4f1bbc e 78ec8f2); comprovantes de negociação intermediada por Órgão

do Ministério do Trabalho (IDs d01ff64, 814d410, afd6a19, 5fe5808, 3b53608, e150cf2 e daac032);

comunicados recebidos de alguns dos suscitados (ID 25d5312); e laudo emitido por contador sobre a

apuração do quilômetro rodado (IDs 97fcfec e ac7568b).

Intimado a apresentar documentos (ID 8cab7f6), o suscitante junta procuração (ID 1bf3e58) e pede a

suspensão do processo até o julgamento do dissídio coletivo que originaria a norma revisanda, processo nº

0021169-51.2016.5.04.0000 (ID 029f0d5).

É determinada a suspensão do processo (ID 17cee5e).

O suscitante junta a sentença normativa proferida nos autos do dissídio coletivo nº

0021169-51.2016.5.04.0000 (ID 554e37b).

É designada audiência (ID 1d21376).
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Os suscitados 47, 70, 71 e 85 Apresentam contestação (ID 8e48641). Arguem preliminares de ausência de

comum acordo; ausência de negociação prévia; ausência de quórum estatutário e legal e não realização de

assembleia em todos os municípios que integram a base territorial do suscitante; e impossibilidade de

concessão de reajustes salariais mediante dissídio coletivo. No mérito, impugnam as postulações do

suscitante.

O suscitado 68 contesta a ação sob o ID ac09cec. Argui preliminar de extinção do processo sem

julgamento do mérito devido à inexistência de comum acordo. No mérito, refuta as postulações da petição

inicial.

O suscitado 48 apresenta contestação sob o ID 4de9cdd. Alega a ausência de comum acordo como óbice

ao processamento da representação coletiva.

Em sua contestação (ID 965c9a0), o suscitado 78 argui prefaciais de ilegitimidade passiva; inexistência de

comum acordo; não esgotamento das tratativas negociais; e insuficiência de quórum.

Os suscitados 79 e 82 contestam a ação (ID 5e1f42c) arguindo, preliminarmente, a extinção do feito por

ausência de comum acordo e o não esgotamento da negociação prévia.

O suscitado 84 apresenta contestação (ID 2dc48f3) alegando, em preliminar, a ausência de comum

acordo; o não esgotamento da negociação prévia; a ausência de interesse processual; e a ilegitimidade

ativa.

O suscitado 23 contesta sob o ID c182dfe e argui prefaciais de ilegitimidade passiva e ausência de comum

acordo.

O suscitado 22 apresenta contestação sob o ID 30b31d4 dos autos digitais.

A contestação dos suscitados 24, 63, 67, 86, 87 e 88 consta sob o ID 7f1e6a8. Há preliminares de

ausência de comum acordo e ausência de bases de conciliação.

O suscitado 62 apresenta contestação (ID be9d236). Argui preliminares de ausência de negociação prévia;

ausência de comum acordo; e ilegitimidade ativa.

Os suscitados 03 e 49 arguem preliminares de não esgotamento da negociação prévia e inobservância de

quórum legal. Requerem a suspensão deste feito até o julgamento do processo nº

0021169-51.2016.5.04.0000 (ID 67a2fe5).

A contestação do suscitado 35 (ID 2c419c2) traz preliminar de ausência de comum acordo.
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O suscitado 20 contesta a ação e pugna pela extinção do processo por ilegitimidade ativa; falta de comum

acordo; não esgotamento das tratativas negociais; e ausência de quórum legal. Requer a suspensão do

processo até o julgamento dos dissídios coletivos 0021049-42.2015.5.04.0000 e

0021169-51.2016.5.04.0000 (ID bbdfeea).

Os suscitados 60 e 83 arguem prefaciais de falta de comum acordo; não esgotamento das tratativas

negociais; e ausência de fundamentação das cláusulas pretendidas (ID f8f07fa).

Os suscitados 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 91 e 92 contestam a ação

arguindo preliminar de ausência de comum acordo (ID fce704e).

Em sua contestação sob o ID 86744e8, o suscitado 17 alega a ausência de comum acordo.

Os suscitados 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 53, 54, 55, 59, 65, 73, 74, 89, 95 e 96 arguem ausência de

comum acordo; ausência de quórum em assembleia; não esgotamento da negociação prévia; e inexistência

de norma coletiva revisanda (ID 7790879).

Os suscitados 61 e 32 arguem prefaciais de ausência de comum acordo e inexistência de norma coletiva

revisanda (ID 3c2dbc2).

Quanto ao mérito das postulações da petição inicial, os suscitados contestantes impugnam as cláusulas

pretendidas.

É realizada audiência (ID 0907267).

O suscitante apresenta manifestação sobre as defesas (ID 5881401).

Encerrada a instrução processual, os autos são distribuídos para julgamento

O Ministério Público do Trabalho emite seu parecer sob o ID 7352075.

Sem outras manifestações e requerimentos das partes, vêm os autos digitais para julgamento.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

PRELIMINARMENTE

1. ILEGITIMIDADE ATIVA. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA
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Os suscitados 84 (2dc48f3), 22 (ID 30b31d4), 62 (ID be9d236) e 20 (ID bbdfeea) arguem a ilegitimidade

ativa da parte autora. Sustentam que o enquadramento sindical se dá conforme a atividade preponderante

do empregador. O suscitado 84 defende que a Constituição da República não recepcionou a norma

contida na CLT acerca das categorias profissionais diferenciadas, na medida em que eleva a unicidade

sindical à categoria de princípio constitucional. O suscitado 62 argumenta não haver nenhuma

justificativa para que os trabalhadores vendedores tenham tratamento diferenciado de qualquer outro

trabalhador nas empresas em que atuam. Pugnam pela extinção do processo sem resolução do mérito.

Ao exame.

É inequívoco que os trabalhadores vendedores viajantes, representados pelo sindicato suscitante,

constituem categoria profissional diferenciada nos termos do artigo 511, § 3º, da CLT. De outro lado,

diversamente do que alegam os suscitados, a Constituição da República não veda de nenhum modo a

existência de categorias profissionais diferenciadas, mas assegura a livre associação profissional ou

sindical em seu artigo 8º, vedando unicamente "a criação de mais de uma organização sindical, em

qualquer grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial (...)"

(inciso II).

Acolho, no particular, o parecer do Ministério Público do Trabalho (ID 7352075), nos seguintes termos:

O enquadramento sindical dos empregados se faz, via de regra, na categoria profissional
simétrica, no quadro das categorias, à da empresa. Como exceção, terá o empregado

  enquadramento próprio, independentemente do da empresa, se sua atividade
  Esta últimaprofissional corresponder a uma das denominadas categorias diferenciadas.

hipótese ventilada se aplica com perfeição ao caso dos autos. A Constituição da
República de 1988 assegurou a unicidade sindical, sem extinguir, no entanto, a
representação dos sindicatos constituídos por profissionais liberais e categorias
diferenciadas. Os art. 511 e 570 da CLT foram recepcionados pela Magna Carta. Os

  vendedores e viajantes do comércio constituem categoria diferenciada, cujo
 enquadramento é efetuado pela função efetivamente exercida, independentemente da

 atividade preponderante da empresa. Não se lhes aproveita, portanto, as normas
  coletivas aplicáveis aos demais trabalhadores, enquadrados conforme a regra geral da

simetria.

Conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permanece vigente a legislação
no que respeita aos sindicatos de categorias diferenciadas:

"Destarte, já aqui concluo que as normas da Consolidação das Leis do Trabalho
envolvidas neste caso - artigos 511 e 570 - estão em pleno vigor, especialmente no que
definem o que se entende como categoria diferenciada a possibilidade de agrupamento de
categorias que, pelo pequeno número de integrantes, não possam se sindicalizar
eficientemente pelo critério da especificidade, sendo-lhes assegurada a constituição de
sindicato específico tão logo fique viabilizado." Proc. STF-R-MS nº21.305-1, Relator
Ministro Marco Aurélio, in Revista LTr 56.01/13"

Não há que se falar, desse modo, em ilegitimidade ativa do suscitante, pois é incontroverso que detém a
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representatividade sindical da categoria profissional diferenciada constituída pelos trabalhadores

vendedores viajantes do comércio no âmbito territorial do estado do Rio Grande do Sul.

Preliminar que se rejeita.

2. AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO

Em contestação, os suscitados 47, 70, 71 e 85 (ID 8e48641); 68 (ID ac09cec); 48 (ID 4de9cdd); 78 (ID

965c9a0); 79 e 82 (ID 5e1f42c); 84 (ID 2dc48f3); 23 (ID c182dfe); 24, 63, 67, 86, 87 e 88 (ID 7f1e6a8);

62 (ID be9d236); 35 (ID 2c419c2); 20 (ID bbdfeea); 60 e 83 (ID f8f07fa); 01, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,

11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 91 e 92 (ID fce704e); 17 (ID 86744e8); 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 53,

54, 55, 59, 65, 73, 74, 89, 95 e 96 (ID 7790879); e 61 e 32 (ID 3c2dbc2) alegam, em síntese, não ter sido

atendido o pressuposto de ajuizamento de dissídio coletivo originário consubstanciado na regra do artigo

114, § 2º, da Constituição da República.

O Ministério Público do Trabalho opina pela declaração incidental da inconstitucionalidade da expressão

"de comum acordo", acrescentada pela EC n° 45/2004 ao § 2°, do art. 114 da CF, com a consequente

rejeição da prefacial.

Analisa-se.

O parágrafo segundo do artigo 114 da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda

Constitucional nº 45, de 30/12/2004, estabelece o seguinte: "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".

Na questão, adoto o entendimento majoritário da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do

Trabalho da 4ª Região no sentido de que não é obrigatória a demonstração da existência de "comum

acordo" entre as entidades sindicais representantes das categorias profissional e econômica para

ajuizamento de dissídio coletivo, mas trata-se de mera faculdade.

Sob o norte do princípio da inafastabilidade da jurisdição, a expressão "comum acordo" inserida no texto

constitucional deve ser interpretada como uma necessidade de esgotamento das tentativas de negociação

previamente à instauração de instância em dissídio coletivo, não podendo ser apreendida na sua

literalidade, de modo a configurar pressuposto de válido e regular desenvolvimento do processo ou

mesmo uma condição da ação. Uma interpretação sistemática das normas constitucionais, em especial
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observado o direito fundamental consubstanciado no artigo 5º, inciso XXXV, da Lei Maior, leva ao

entendimento de que não é exigível efetivo acordo entre as partes litigantes para ajuizamento de dissídio

coletivo, bastando que as prévias tentativas de negociação tenham sido estéreis.

Cumpre registrar que há nos autos prova de que as partes esgotaram a via negocial.

Não se acolhe, portanto, a preliminar.

3. AUSÊNCIA DE QUÓRUM LEGAL E ESTATUTÁRIO

Os suscitados 47, 70, 71 e 85 (ID 8e48641); 78 (ID 965c9a0); 3 e 49 (ID 67a2fe5); 20 (ID bbdfeea); e 29,

30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 53, 54, 55, 59, 65, 73, 74, 89, 95 e 96 (ID 7790879) pugnam pela extinção do

processo devido à não observância, pelo suscitante, do quórum previsto na lei e no estatuto da entidade

suscitante para a instalação e a deliberação para instauração da instância. Os suscitados 47, 70, 71 e 85

asseveram, ainda, que não houve pelo suscitante a necessária realização de assembleia em todos os

municípios que integram a sua base territorial.

Analiso.

No tocante ao quórum e à observância às normas dos artigos 612, 615 e 616 da CLT, acolho o parecer do

Ministério Público do Trabalho (ID 7352075), nos seguintes termos:

Conforme se observa da ata (ID. b24553f), a assembleia da categoria profissional foi
instaurada em segunda convocação, não prevendo o estatuto social (art. 21 - ID. 9b8fd1c)
ou mesmo o art. 859 da CLT (que é específico em relação ao "quórum" para instauração
da instância) número mínimo de participantes.

O item relativo à autorização para o ajuizamento do dissídio coletivo foi aprovado por
unanimidade. A lista de presenças encontra- se juntada, sendo que, pelo princípio da
boa-fé, presume-se, até prova em contrário, que as assinaturas dela constantes são de
membros da categoria representada pelo suscitante.

Sinale-se, ainda, que o "quorum" previsto no art. 612 da CLT somente se aplica às
hipóteses de acordo coletivo ou convenção coletiva, o que não é o caso dos autos.

Por fim, a categoria profissional foi convocada para a assembleia geral através de editais
publicados em jornal de circulação estadual, além de outros periódicos que tem
circulação em regiões específicas do estado. Quanto à realização de assembleia dos
trabalhadores em cada município, não há previsão legal neste sentido. Ademais, no caso
dos autos, o edital de convocação da assembleia geral dos trabalhadores atingiu seu
objetivo, tanto que da totalidade dos associados, em nº de 379, consoante declaração ID.
8071763, 119 compareceram à assembleia, o que lhe confere legitimidade quanto à
representação da vontade dos trabalhadores, distribuídos nos diversos municípios que
compõem a base territorial do suscitante.

Foram devidamente observados os ditames legais e as regras contidas no estatuto social do sindicato

suscitante, que é parte plenamente legítima para a instauração da instância em dissídio coletivo. Não há
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vício processual capaz de levar à extinção do processo sem resolução do mérito.

Acolho o parecer do Ministério Público do Trabalho no aspecto e rejeito a prefacial arguida pelos

aludidos suscitados.

4. NÃO ESGOTAMENTO DA NEGOCIAÇÃO PRÉVIA

Os suscitados 47, 70, 71 e 85 (ID 8e48641); 78 (ID 965c9a0); 79 e 82 (ID 5e1f42c); 84 (ID 2dc48f3); 62

(ID be9d236); 20 (ID bbdfeea); e 60 e 83 (ID f8f07fa); 03 e 49; 29, 30, 31, 34, 37, 38, 39, 45, 53, 54, 55,

59, 65, 73, 74, 89, 95 e 96 (ID 7790879) alegam não ter sido observado o pressuposto relativo à

necessidade de demonstração do esgotamento da negociação prévia ao ajuizamento do dissídio coletivo.

Diversamente do que alegam os suscitados, há nos autos prova de que as partes esgotaram a via negocial,

como se vê dos convites e do termo de reunião de negociação direta marcada (IDs 9cfcaaa, a6f7018,

476713b, 55ad60e, e1b7a9c, c013c5b, 17a45a0, 8b762e1, ee76662, 2b63666, 5c59465, d6c640c,

04d9bb7, 93f0615, d4f1bbc e 78ec8f2), além de comprovantes de negociação intermediada por Órgão do

Ministério do Trabalho (IDs d01ff64, 814d410, afd6a19, 5fe5808, 3b53608, e150cf2 e daac032).

Em seu parecer (ID 7352075), o Ministério Público do Trabalho nota terem sido atendidas as disposições

do art. 616, § 4º, da CLT, e do § 2º do art. 114 da Constituição da República, diante da juntada aos autos

de documentação indicativa de que o suscitante tomou a iniciativa no sentido de agendar reuniões de

negociações prévias e diretas com os suscitados, e, também, com a mediação do Ministério do Trabalho e

Emprego.

Demonstradas nos autos as negociações prévias ao ajuizamento do dissídio coletivo, mediante

documentos apropriados, não há que se falar na extinção do processo por ausência de negociação prévia.

Acolho o parecer do Ministério Público do Trabalho e rejeito a prefacial.

5. INEXISTÊNCIA DE NORMA COLETIVA REVISANDA. SUSPENSÃO DO PROCESSO.

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

Nas contestações sob os IDs 2dc48f3, 67a2fe5, bbdfeea, 7790879 e 3c2dbc2, há arguição de inexistência

de norma coletiva revisanda, sob o fundamento de que a sentença normativa proferida no dissídio coletivo

nº 0021169-51.2016.5.04.0000 não teve trânsito em julgado. Alguns dos suscitados contestantes requerem

a suspensão do processo até o trânsito em julgado do processo que originará a norma coletiva revisanda.

Sem razão.

A sentença normativa proferida por esta Seção de Dissídios Coletivos nos autos do processo nº
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0021169-51.2016.5.04.0000, que envolve as mesmas partes, foi devidamente apresentada pelo suscitante

(ID 554e37b).

A teor do artigo 14 da Lei nº 10.192/2001, "O recurso interposto de decisão normativa da Justiça do

Trabalho terá efeito suspensivo, na medida e extensão conferidas em despacho do Presidente do Tribunal

Superior do Trabalho".

Na espécie, não há indicativo nos autos de que tenha sido interposto recurso ordinário contra a sentença

normativa revisanda, tampouco de que lhe tenha sido atribuído efeito suspensivo. Os suscitados sequer

alegam esta circunstância.

Com efeito, ainda que pendente de julgamento de eventual recurso contra ela interposto, a sentença

normativa é passível de revisão para o período posterior, não havendo que se cogitar da suspensão deste

processo pelo não julgamento do mérito de possível recurso ordinário que tenha sido interposto da decisão

proferida no dissídio coletivo revisional nº 0021169-51.2016.5.04.0000.

Preliminar que se rejeita.

6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS CLÁUSULAS

Os suscitados 60 e 83 (ID. f8f07fa) alegam não terem sido fundamentadas as cláusulas pretendidas pelo

suscitante. Alega que, na forma em que registradas na petição inicial, as justificativas das cláusulas não

correspondem à exigência processual, que diz respeito à fundamentação Econométrica. Refere que deve

ser demonstrado com clareza que o setor econômico (ou a empresa) revela condições

econômico-financeiras para suportar os pedidos, o que não está presente, definitivamente, com o pedido,

razão que torna a inicial inepta.

Sem razão.

As cláusulas enumeradas na petição inicial estão devidamente acompanhadas da sua necessária

fundamentação, estando atendido o pressuposto indispensável à constituição válida e regular da ação

coletiva a teor do entendimento consolidado na Orientação Jurisprudencial 32 da SDC do Tribunal

Superior do Trabalho.

Não há exigência legal de que as cláusulas econômicas contem com fundamentação econométrica, como

alegam os mencionados suscitados.

A petição inicial não carece de vício formal que obste o julgamento do mérito das postulações do

suscitante.
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Rejeita-se a prefacial.

7. NÃO DELIMITAÇÃO DAS BASES DE CONCILIAÇÃO

Os suscitados 24, 63, 67, 86, 87 e 88 alegam não haver delimitação das bases de conciliação, em afronta

ao disposto no art. 858, "b", da CLT (ID 7f1e6a8).

Os suscitados não têm razão. Nos termos do parecer do Ministério Público do Trabalho, "a reivindicação

da categoria é baliza para a negociação que, no caso, não prosperou".

Não há, nesses termos, inobservância à norma do art. 858 da CLT.

Rejeita-se.

ABRANGÊNCIA

A presente sentença normativa abrange todos os trabalhadores integrantes da categoria profissional

diferenciada representada pelo Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio no Estado

do Rio Grande do Sul que exerçam suas atividades profissionais, com vínculo de emprego, em empresas

integrantes das categorias econômicas representadas pelas entidades suscitadas, nos âmbitos territoriais de

abrangência recíprocas.

MÉRITO

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 2016 e 30 de junho de 2017, 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: Defiro em parte o pedido, na forma do entendimento predominante nesta Seção de
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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.

PARECER: Pelo deferimento parcial da pretensão, para que seja garantido aos empregados reajuste

salarial em  no percentual de  a incidir sobre os salários devidos em 1º de julho1º de julho de 2017 2,56%

de 2016, 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: 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 2017, o reajuste de 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento), a incidir sobre os

salários vigentes em 1º/7/2016, 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."

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;
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d) quantia fixa por duplicata cobrada;

e) prêmios fixos de produção;

f) ajudas-de-custo fixas.

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

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

VOTO: indeferir por se tratar de matéria própria para acordo entre as partes.

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$ 25,00 (vinte e cinco reais) para ALMOÇO, R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para

JANTAR e R$ 115,00 (cento e quinze reais) para HOSPEDAGEM.

REVISANDA: 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.

PARECER: Pelo deferimento parcial para que seja aplicado o índice preconizado no item 2 do presente

parecer (2,56%) sobre os valores fixados na sentença normativa revisanda ao mesmo título.

VOTO: deferir em parte o pedido, nos termos da norma revisanda e também com base na razoabilidade,

de modo a fixar como valor mínimo devido a título de diárias de viagem, decorrente da aplicação do

percentual deferido na cláusula 1ª, de 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento), sobre os valores

assegurados pela norma revisanda, efetuados os arredondamentos: R$ 14,24 (quatorze reais e vinte e

quatro centavos) para almoço; R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) para jantar e R$ 72,42

(setenta e dois reais e quarenta e dois centavos) para hospedagem.

4. SALÁRIO NORMATIVO

PEDIDO: Estabelecimento de um salário normativo ou piso salarial no valor de R$ 1.247,05 (um mil,

duzentos e quarenta e sete reais e cinco centavos).
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REVISANDA: 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.

PARECER: Pela observância da legislação estadual que fixa o piso salarial para os empregados no

comércio em geral.

VOTO: deferir em parte o pedido para assegurar aos integrantes da categoria profissional suscitante,

abrangidos por esta decisão normativa, como piso salarial, o valor de R$ 1.229,47 (um mil, duzentos e

vinte e nove reais e quarenta e sete centavos) por mês, a partir de 1º de julho de 2017, forte no artigo 1º,

III, "e", da Lei nº 14.987, de 3 de maio de 2017, do Estado do Rio Grande do Sul.

5. RESSARCIMENTO PELA QUILOMETRAGEM PERCORRIDA EM VEÍCULO 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 20176 serão de R$ 1,44 (um real e quarenta e quatro centavos)

para automóveis movidos a gasolina, R$ 1,33 (um real e trinta e três centavos) para automóveis movidos

a álcool, R$ 1,14 (um real e quatorze centavos) para automóveis movidos a gás natural veicular (GNV) e

R$ 0,47 (quarenta e sete centavos) para motocicletas.

REVISANDA: 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.

PARECER: Pelo deferimento parcial para que seja aplicado o índice preconizado no item 2 do presente

parecer (2,56%) sobre os valores fixados na sentença normativa revisanda ao mesmo título.

VOTO: deferir em parte o pedido nos termos da norma revisanda, cláusula 5, 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 1º/7/2017, decorrente da aplicação do percentual deferido na cláusula

1, de 3,5% (três inteiros e cinco centésimos por cento), sobre os valores assegurados pela norma
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revisanda, efetuados os arredondamentos: R$ 1,39 (um real e trinta e nove centavos) para automóveis

movidos à gasolina; R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos) para automóveis movidos à álcool; R$

1,10 (um real e dez centavos) para automóveis movidos a GNV e R$ 0,38 (trinta e oito centavos) para

motocicletas.

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,

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 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.

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

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: deferir o pedido, em parte, com fundamento na norma revisanda, cláusula 7, onde foi
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adotada como razão de decidir a orientação contida no entendimento prevalecente desta Seção de

Dissídios Coletivos, quanto ao particular, : No pagamento das parcelas rescisórias, dain verbis

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: deferir em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 7, em que foi adotada

como razão de decidir o entendimento prevalecente desta Seção de Dissídios Coletivos quanto ao

particular, ficando assim redigida a cláusula: 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.

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

que exceder, própria para acordo entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido por tratar de matéria suficientemente regulada por lei e, no que exceder,

própria para acordo entre as partes.

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

que exceder, própria para acordo entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido por tratar de matéria suficientemente regulada por lei e, no que exceder,

própria para acordo entre as partes.

10. REMUNERAÇÃO PELA ATIVIDADE DE COBRANÇA
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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.

REVISANDA: 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, : Sein verbis

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 em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 10, que está de acordo

com o Precedente Normativo 15 do TST: "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: 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, : Oin verbis

empregador é obrigado a anotar, na CTPS, o percentual das comissões a que faz jus o empregado.

VOTO: deferir em o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 11, que está em conformidade

com o Precedente Normativo 5 do TST: "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: 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, : Oin verbis

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.
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VOTO: deferir em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 12, que está de acordo

com o Precedente Normativo 24 do TST, com a seguinte redação: "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 empresa com mais de dez

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

REVISANDA: 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.

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

adoção da orientação contida no Precedente Normativo 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".

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: 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.

VOTO: deferir em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 14, nos termos do

Precedente 63 deste Tribunal, com a seguinte redação: "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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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: 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.

VOTO: deferir em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 15, nos termos do

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".

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: 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.

VOTO: deferir em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 16, em que 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".

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.
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REVISANDA: 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, : Determinar que as diferenças salariais devidas emin verbis

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, em que foi adotado o

entendimento prevalecente nesta Seção de Dissídios Coletivos quanto ao particular, nos seguintes termos:

"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".

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

que exceder, própria para acordo entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido por tratar de matéria suficientemente regulada por lei e, no que exceder,

própria para acordo entre as partes.

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

que exceder, própria para acordo entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido por tratar de matéria suficientemente regulada por lei e, no que exceder,

própria para 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.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ANA LUIZA HEINECK KRUSE
http://pje.trt4.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18121712385575700000030659670
Número do documento: 18121712385575700000030659670 Num. a90774a - Pág. 25



REVISANDA: 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, : Ficain verbis

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 em parte o pedido com fundamento na norma revisanda, cláusula 20, que está em

conformidade com o Precedente 21 deste Tribunal, nos seguintes termos: "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: 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, : Oin verbis

início das férias, coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de

compensação de repouso semanal.

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

como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo 100 do TST, nos seguintes termos:

"O início das férias, coletivas ou individuais não poderá coincidir com sábado, domingo, feriado ou dia de

compensação de repouso semanal".

22. AUXÍLIO CRECHE

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.

Parágrafo 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.

Parágrafo 2º - As empresas ficam isentas do pagamento referido no "caput" quando a empregada estiver
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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: 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, : Determina-se a instalação de local destinado à guarda de crianças emin verbis

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

(dezesseis) anos, facultado o convênio com creches.

VOTO: Caput e parágrafos 1º e 2º - deferir em parte os pedidos com fundamento na norma revisanda,

cláusula 22, em que adotada como razão de decidir a orientação contida no Precedente Normativo nº 22

do TST: "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".

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

que exceder, própria para acordo entre as partes.

VOTO: indeferir o pedido por tratar de matéria suficientemente regulada por lei e, no que exceder,

própria para acordo entre as partes.

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

que exceder, própria para acordo entre as partes.

Assinado eletronicamente. A Certificação Digital pertence a: ANA LUIZA HEINECK KRUSE
http://pje.trt4.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=18121712385575700000030659670
Número do documento: 18121712385575700000030659670 Num. a90774a - Pág. 27



VOTO: indeferir o pedido por tratar de matéria suficientemente regulada por lei e, no que exceder,

própria para acordo entre as partes.

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: 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.

VOTO: deferir o pedido segundo o entendimento prevalecente nesta Seção de Dissídios Coletivos,

observados os limites do postulado, 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 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 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),
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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.

26. VIGÊNCIA

PEDIDO: A vigência da presente revisão contar-se-á a partir de 01.07.2017.

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

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 2017.

A N A  L U I Z A  H E I N E C K  K R U S E

Relator

VOTOS

DESEMBARGADORA DENISE PACHECO:

25. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Peço vênia a Exma. Relatora para divergir.

Defiro em parte o pedido, observados os limites da pretensão, considerando a decisão proferida pelo

Supremo Tribunal Federal (ARE 1018459), que, , limitou os descontos dasem repercussão geral

contribuições assistenciais aos empregados  ao sindicato, para "associados Determinar que os

 empregadores obrigam-se, em nome do sindicato, a descontar dos salários de seus empregados,

  , beneficiados ouassociados 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.
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DESEMBARGADORA FLÁVIA LORENA PACHECO:

Pedindo vênia ao Exma. Desembargadora Relatora, divirjo do voto condutor no tocante a Cláusula 25ª,

pelos seguintes fundamentos :

CLÁUSULA 25ª - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Com a devida  dos fundamentos expostos pela Exma. Desembargadora Relatora, no tópico, entendovenia

que a contribuição assistencial, fixada por assembleia da categoria profissional, é exigível apenas dos

trabalhadores associados ao sindicato profissional.

Como fundamento, aplico o Precedente Normativo 119 da SDC do TST:

A Constituição da República, em seus arts. 5º, XX, e 8º, V, assegura o direito de livre associação e

sindicalização. É ofensiva a essa modalidade de liberdade cláusula constante de acordo, convenção

coletiva ou sentença normativa estabelecendo contribuição em favor de entidade sindical a título de taxa

para custeio do sistema confederativo, assistencial, revigoramento ou fortalecimento sindical e outras da

mesma espécie, obrigando trabalhadores não sindicalizados. Sendo nulas as estipulações que inobservem

tal restrição, tornam-se passíveis de devolução os valores irregularmente descontados.

Por outro, recentemente, esta mesma matéria foi julgada pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal

Federal, no ARE 1018459 RG, Min. GILMAR MENDES, pub DJ 10-03-2017, que fixou tese jurídica no

tema n.º 935 de repercussão geral, nos seguintes temos: "é inconstitucional a instituição, por acordo,

convenção coletiva ou sentença normativa, de contribuições que se imponham compulsoriamente a

empregados da categoria não sindicalizados".

Como razão de decidir, o Plenário Virtual do STF adotou, em síntese, os seguintes fundamentos:

" , por ter carátersomente a contribuição sindical prevista especificamente na CLT
tributário,  [...] é exigível de toda a categoria, independentemente de filiação. a
contribuição confederativa, à luz do disposto no art. 8º, IV, da Carta Magna, por não se
revestir de caráter tributário, somente pode ser cobrada pelas entidades sindicais de

. seus respectivos filiados Esse mesmo raciocínio aplica-se às contribuições assistenciais
que, em razão da sua natureza jurídica não tributária, não podem ser exigidas
indistintamente de todos aqueles que participem das categorias econômicas ou
profissionais, ou das profissões liberais, mas tão somente dos empegados filiados ao
sindicato respectivo. [...] A parte recorrente equivoca-se ao afirmar que, por força da
CLT, o exercício de atividade ou profissão, por si só, já torna obrigatória a contribuição
para entidade sindical, independentemente da vontade pessoal do empregador ou do
empregado. Isso aplica-se apenas para as contribuições sindicais. A interpretação do
artigo 513, e, da Consolidação das Leis do Trabalho (de 1943) deve ser feita à luz da
Constituição da República de 1988, que consagra os princípios da liberdade de

 (art. 5º, inciso XX; e art. 8º, inciso V). [...] Portanto, aindaassociação e de sindicalização
que a Constituição reconheça, em seu art. 7º, XXVI, a força das convenções e acordos
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coletivos de trabalho, com base nos princípios constitucionais da livre associação ou
sindicalização, é impossível a cobrança de contribuição assistencial dos empregados

, pelos motivos já expostos. [...] Finalmente, consigno que, não filiados ao sindicato por
violação ao princípio da legalidade tributária, é manifesta a inconstitucionalidade da
instituição de nova contribuição compulsória, por meio de acordo ou convenção

." (grifei ecoletiva, a empregados não filiados ao sindicado beneficiário da exação
sublinhei)

Portanto, quanto ao pedido consignado nesta cláusula, em face dos fundamentos supra, limito aos

empregados associados ao sindicato profissional a determinação quanto aos descontos a título de

contribuição assistencial.

No mais, acompanho o judicioso voto da Relatora.

DESEMBARGADOR JOÃO PEDRO SILVESTRIN:

PRELIMINARMENTE

2. AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO.

Data vênia dos fundamentos expostos pela Ilustre Relatora, no tocante ao item "2. AUSÊNCIA DE

", divirjo do entendimento adotado no voto, com os seguintes fundamentos:COMUM ACORDO

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

dissídio coletivo foi examinada por esta Seção de Dissídios Coletivos - SDC, vinha me manifestando no

sentido de que a expressão " " não se trata de pressuposto de válido e regularde comum acordo

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 "de comum acordo"

trazida pelo art. 114, § 2º, da CF, para o ajuizamento do dissídio coletivo de natureza econômica, é

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
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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 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)
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DISSÍDIO COLETIVO . RECURSO ORDINÁRIO. 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, ante a falta de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular. Recurso ordinário a
que se dá provimento. (RO - 21209-67.2015.5.04.0000 Data de Julgamento: 13/08/2018,
Relatora Ministra: Kátia Magalhães Arruda, Seção Especializada em Dissídios Coletivos,
Data de Publicação: DEJT 24/08/2018.).

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 de natureza

econômica, 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.

Em razão do exposto, adoto, por politica 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.

25. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Peço vênia a Ilustre Relatora para divergir do voto, no que se refere ao pedido consignado na cláusula 25.

O pedido foi formulado nos seguintes termos:

"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.
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"

O voto da Relatora foi lançado no seguinte sentido:

"deferir o pedido segundo o entendimento prevalecente nesta Seção de Dissídios
Coletivos, observados os limites do postulado, 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 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 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. ".

Entendo que os descontos das contribuições assistenciais devem ser limitados aos empregados filiados -

associados - ao sindicato, em razão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (ARE 1018459),

que, em repercussão geral, determinou tal limite, ficando a cláusula assim redigida:

"Defiro em parte o pedido nos termos do entendimento predominante nesta SDC, ficando
a cláusula assim redigida: '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.' ".

DESEMBARGADOR LUIZ ALBERTO DE VARGAS:

Com a Relatora.

DEMAIS MAGISTRADOS:

Acompanham o voto do(a) Relator(a).

PARTICIPARAM DO JULGAMENTO:

DESEMBARGADORA ANA LUIZA HEINECK KRUSE (RELATORA)

DESEMBARGADORA DENISE PACHECO (REVISORA)
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DESEMBARGADOR RICARDO CARVALHO FRAGA
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