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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO
PROCESSO Nº 1002159-82.2021.5.02.0000
DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA
DATA BASE/VIGÊNCIA: 01.01.2021 a 31.12.2021
SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA,
SEGURANÇA E SIMILARES DE SÃO PAULO - SEEVISSP
SUSCITADO: SINDICATO PATRONAL DOS CONDOMÍNIOS DE PRÉDIOS E EDIFÍCIOS
COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, RESIDENCIAIS E MISTOS INTERMUNICIPAL DO ESTADO DE
SÃO PAULO - SINDICOND

Ementa:
DO COMUM ACORDO. O pressuposto do "comum
acordo" somente pode ser considerado presente ou
ausente quando se dá voz ao próprio titular do direito, não
ao titular da ação coletiva. Na hipótese, os suscitados nada
comprovaram, pois não trouxeram aos autos a deliberação
da Assembleia sobre afirmar ou negar o "comum acordo".
No particular, rejeito a preliminar de ausência de comum
acordo.

Trata-se

de

Dissídio

Coletivo

Econômico

ajuizado

pelo

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE VIGILÂNCIA, SEGURANÇA E
SIMILARES DE SÃO PAULO - SEEVISSP, objetivando o estabelecimento de cláusulas
normativas, no período de 01/01/2021 a 31/12/2021, para a regência dos contratos individuais
de trabalho de seus representados que trabalham em "departamentos específicos de
condomínios e empresas de outros ramos de atividade".
O suscitante alega representar categoria profissional diferenciada
dos vigilantes e seguranças no Estado de São Paulo, tanto os que trabalham diretamente para
empresas especializadas em vigilância e segurança privadas, quanto aos que se ativam em
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departamentos específicos de empresas de ramos econômicos diversos e condomínios.
O SEEVISP sustentou, em resumo, que:
(a) procurou o SINDICOND para buscar a conciliação prévia por
tratativas virtuais, mas todas as tentativas de acordo foram infrutíferas;
(b) provocou um procedimento de mediação pré-processual junto a
este TRT-2, autuado sob o número 1001361-24.2021.5.02.0000, mas este também não resultou
em acordo;
(c) a data base da categoria é 1º de janeiro;
(d) a categoria não pode prosseguir sem normas para a data-base
em 1º de janeiro, e ante a recusa do SINDICOND em negociar, se torna imprescindível a
fixação; por meio do presente dissídio coletivo, das cláusulas econômicas e sociais constantes
do rol de reivindicações aprovado em assembleia;
(e) deverão ser aplicadas ao suscitado as normas e condições
mínimas fixadas para a categoria econômica simétrica, invocando para tanto as normas
coletivas firmadas entre ele (SEEVISP) e o SESVESP (SINDICATO DAS EMPRESAS DE
SEGURANÇA PRIVADA, SEGURANÇA ELETRÔNICA, SERVIÇOS DE ESCOLTA E CURSOS
DE FORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO), bem como a pauta de reivindicações enviada
ao suscitado.

O SEEVISP/SP juntou:
(a) registro sindical (ID. 578db52, fls. 32/33);
(b) termo de posse da diretoria para o mandato de 01/02/2017 a
31/01/2022(ID. 67c3538, fls. 35/42);
(c) procuração (ID. 5d7ebae, fls. 44/45) e substabelecimento (ID.
a5b0edf, fls. 46);
(d) pauta de reivindicações (ID. c8066fe8, fls. 49/68);
(e) edital de convocação (ID. 5645e36, fls. 92 e 95),
(f) ata de assembleia geral (ID. 977ef60, fls. 167/213),
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(g) lista de votos (ID. d7461c5, fls. 206/213),
(h) comunicações eletrônicas (e-mails) com o suscitado buscando
a negociação da data-base (ID. ef8abd2, fls. 47/90);
(i) convenção coletiva de trabalho 2020, celebrada com o
suscitado, com vigência de 01/01/2020 a 31/12/2020 (ID. 72db3d2, fls. 214/232);
(j) convenção coletiva de trabalho 2021, celebrado pelo suscitante
com

o

SINDICATO

DAS

EMPRESAS

DE

SEGURANÇA

PRIVADA,

SEGURANÇA

ELETRÔNICA E CURSOS DE FORMAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO, com vigência de
01/01/2021 a 31/12/2021 (ID. a0b74fc, fls. 233/272); e
(k) termos de reunião no procedimento de mediação préprocessual nº 1001361-24.2021.5.02.0000 (ID. 7f5c9fa, fls. 273/277).
Decisão da vice-presidência judicial deste E. TRT-2, na pessoa do
D. Desembargador VALDIR FLORINDO, concedendo prazo para que o suscitante juntasse seu
estatuto social e informasse os contatos telefônicos e e-mailsdo suscitado, bem como
determinando a citação deste para apresentar defesa no prazo de 15 dias (ID. d720285, fls.
278/270).
Estatuto social apresentado pelo SEEVISSP (ID. afced72,fls.
286/333).
Manifestação do suscitado, SINDICOND (ID. 7300f70, fls. 337/351),
juntando procuração (ID. ec040e5, fls. 339), ata de posse da diretoria para o mandato de
01/03/2018 a 28/02/2026(ID. 3d1260c, fls. 340/341) e estatuto social (ID. e50fdac, fls. 342/351).
Contestação do suscitado, SINDICOND (ID. 0b9ed7e, fls. 352/365),
alegando preliminarmente que o dissídio foi instaurado sem seu conhecimento, autorização ou
anuência, de forma que a ele faltaria o requisito constitucional do comum acordo. Impugnou a
lista de presença juntada com a inicial, alegando tratar-se de um relatório eletrônico, sem
assinaturas e identificação dos associados e, assim, não ser meio idôneo para demonstrar a
efetiva participação da categoria. No mérito, impugna a pauta de reivindicações, em especial o
reajuste proposto, indicando como limite para tal a reposição inflacionária pelo INPC do período
sem outros acréscimos. Juntou edital de convocação (ID. af7e6f2, fls. 366), ata da assembleia
geral de 11/01/2021(ID. 581fd2c, fls. 367/369), parte de convenções coletivas celebradas no
mesmo período com outras entidades sindicais de empregados (ID. 18765e9, fls. 370/375) e
convenção coletiva celebrada com o suscitante em 2020 (ID. 82e4acb, fls. 376/394).
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Manifestação do suscitante, SEEVISP, sobre a contestação (ID.
678f021, fls. 397/403).
Audiência de conciliação realizada por videoconferência, na vicepresidência judicial, em 30/06/2021 (ID. 9842080, fls. 462/464). Nela, suscitante reiterou dois
pontos da pauta de reivindicações, a saber, a limitação dos descontos em contracheque a título
de convênio médico e o valor do vale-refeição. O suscitado, de seu turno, afirmou que os
condomínios também enfrentam dificuldades econômicas decorrentes da pandemia e, assim,
não podem concordar com as duas reivindicações, ante a grande oneração que elas
representam. Dada a palavra ao representante do D. MPT, este opinou pela rejeição das
preliminares, pela adoção do critério da isonomia em relação à assistência médica e pelo
acolhimento do valor pleiteado a título de vale-refeição.
Frustrada a tentativa de conciliação, foi determinada a distribuição
do dissídio a esta SDC.
É o relatório.

VOTO

I - DO COMUM ACORDO
O

suscitado alegou faltar o

comum acordo exigido

pela

Constituição para a instauração de um dissídio coletivo. Afirmou que não concordou e nem
concorda com a instauração do presente dissídio. Postulou a extinção da ação, sem apreciação
do mérito, nos termos do inciso IV do artigo 485 do CPC.
O pressuposto do "comum acordo" somente pode ser considerado
presente ou ausente quando se dá voz ao próprio titular do direito, não ao titular da ação
coletiva.
No caso, foram realizadas rodadas de tratativas, consoante
demonstram e-mails trocados entre os Sindicatos suscitante e suscitado (ID. ef8abd2, fls.
47/90) e os termos de reunião no procedimento de mediação pré-processual nº
1001361-24.2021.5.02.0000 (ID. 7f5c9fa, fls. 273/277). Daí, comprovado o interesse na
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negociação pelos membros da categoria.
Registro que somente é possível concluir pela ausência do "comum
acordo" por meio de Assembleia, com participação dos representados pelos Sindicatos
suscitados. Na hipótese, os suscitados nada comprovaram, pois não trouxeram aos autos a
deliberação da Assembleia sobre afirmar ou negar o "comum acordo".
Finalmente, o examinado está em consonância com a decisão do
STF que declarou a constitucionalidade do art. 114, § 2º, da Constituição Federal, alterado pela
EC 45/2004, sobre a necessidade de comum acordo (RE 1002295), pois, conforme exposto no
voto vencedor, do Ministro Gilmar Mendes, o que se busca não é o afastamento da jurisdição:
"Em relação à exigência de 'mútuo acordo' entre os litigantes para o ajuizamento do dissídio
coletivo, tal previsão consubstancia-se em norma de procedimento, condição da ação, e não
em barreira a afastar a atuação da jurisdição".
Rejeito.

II - DA LISTA DE PRESENÇA
O Sindicato suscitado impugnou a lista de presença (ID. d7461c5,
fls. 206/213), sob o fundamento de que não há qualquer prova da efetiva participação das
pessoas mencionadas.
Sem razão.
Consoante demonstram documentos colacionados aos autos, a
assembleia da categoria (ID. 977ef60, fls. 167/213) foi precedida de ampla divulgação de seu
edital de convocação em jornais de grande circulação, nos sites do Sindicato e em sua sede.
Ainda, a lista de presença colacionada aos autos pelo suscitante
comprova a efetiva participação dos membros da categoria na assembleia geral, não cabendo
ao suscitado a ingerência acerca de como a assembleia geral é conduzida, tratando-se de
matéria interna corporis.
Rejeito.

III - DO MÉRITO - DA PAUTA DE REIVINDICAÇÕES
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Nos termos do artigo 114, § 2º da Constituição Federal[1], na
apreciação de dissídio coletivo deverão ser observadas as "disposições mínimas legais de
proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente".
No presente caso, houve convenção coletiva anterior, com vigência
de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Assim, para fins de julgamento serão
considerados os percentuais oferecidos pelo suscitado, a convenção anterior e os Precedentes
Normativos do TRT da 2ª Região e do TST.
Passo, assim, à análise da pauta reivindicatória.

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de
Trabalho no período de 01º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da
categoria em 01º de janeiro.
Julgamento: Embora o artigo 616, § 3º, da CLT, reze que o dissídio
coletivo deva ser instaurado dentro dos sessenta dias anteriores ao respectivo termo final para
que o novo instrumento possa ter vigência no dia imediato a esse termo, não há qualquer óbice
a ser considerado, porquanto as partes estavam em processo de intensa negociação, o que
justifica o atraso no ajuizamento da demanda.
Ainda, as partes mantiveram um consenso quanto à manutenção
da data-base em 1º de janeiro, o que dispensa maiores digressões. Defiro e mantenho a
redação da cláusula, apenas ajustando para que, onde se lê "Convenção Coletiva de Trabalho"
passe a constar "Sentença Normativa".

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s)
categoria(s) dos empregados que prestam serviços de vigilância orgânica, nos termos da Lei Nº
7102/83 e Nº 8863/94 e seu Regulamento, as sociedades civis e aos Condomínios
Residenciais e comerciais. O Município deste Instrumento Coletivo que está sendo
representado pelo Sindicatos Convenentes: São Paulo/SP.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois não
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há divergência entre as partes, apenas ajustando para que, onde se lê "Convenção Coletiva de
Trabalho" passe a constar "Sentença Normativa".

Salários, Reajustes e Pagamento Piso Salarial
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS
Ficam estabelecidos os pisos das categorias para vigilante e/ou
segurança conforme abaixo:
- R$ 1.688,62 - valor atual com um reajuste conforme o índice
apurado do IPCA ou INPC, ambos do IBGE, sendo adotado o que for maior, acumulado no
período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020, acrescido de um aumento salarial real de 5% (cinco
por cento) - para jornada de trabalho de 220 (duzentas e vinte) horas mensais;
- R$ 845,45 - valor atual com um reajuste conforme o índice
apurado do IPCA ou INPC, ambos do IBGE, sendo adotado o que for maior, acumulado no
período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020, acrescido de um aumento salarial real de 5% (cinco
por cento) - para jornada de trabalho parcial/proporcional de 110 (cento e dez) horas mensais;
Guarda Patrimonial - piso salarial fixado no valor de R$ 1.439,39 valor atual com um reajuste conforme o índice apurado do IPCA ou INPC, ambos do IBGE,
sendo adotado o que for maior, acumulado no período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020,
acrescido de um aumento salarial real de 5% (cinco por cento).
Julgamento: O suscitante pretendeu aumento dos pisos salariais
em 5,44%, referente ao INPC acumulado em dezembro de 2020, acrescido de 5% de aumento
real, totalizando 10,44% de reajuste.
O suscitado, de seu turno, ofertou reajuste no máximo pelo índice
acumulado (INPC), ou seja, 5,44%.
Indefiro o aumento salarial real de 5% pretendido pelo suscitante,
uma vez que se trata de condição contratual a ser negociada entre as partes. Ademais, não há
nos autos indicadores econômicos aptos a embasar a pretensão (Lei nº 10.192/01, art. 13, §
2º)[2].
Sem embargo, defiro a correção do piso salarial no mesmo
percentual do reajuste salarial, nos termos do Precedente Normativo nº 1 desta SDC, qual seja,
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5,44%.

CLÁUSULA QUARTA - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
DO REDINO (REGIME ESP. DE DIREITOS NORMATIVOS)
Com a finalidade de adequar os direitos normativos à Lei 13.467/17
denominada de "Reforma Trabalhista" que entre outras mudanças desatrelou os sindicatos do
Estado e para colaborar com o equilíbrio financeiro dos condomínios afetados pelo crescente
aumento da inadimplência da taxa condominial fica aprovado o "REDINO" (Regime Especial de
Direitos Normativos) para os Condomínios, conforme estabelecido em cada cláusula desta
norma coletiva.
Parágrafo Primeiro: REGULAMENTAÇÃO DO REDINO - A fim de
obter este enquadramento diferenciado, deverá ser requerido, trimestralmente ou anualmente,
o certificado "REDINO" junto ao sindicato patronal, através de requerimento feito em formulário
próprio à disposição no "site", anexar ata de posse e comprovar o cumprimento das cláusulas
da Convenção Coletiva. O pedido será analisado e informado ao condomínio requerente. A não
renovação do "REDINO" nas próximas datas base retorna os direitos automaticamente
alterados.
Parágrafo Segundo: Sendo optante do REDINO o condomínio
poderá realizar:
a) pagamento proporcionalmente pela jornada trabalhada;
b) pagamento proporcional no vale refeição em alguns casos;
c) pagamento do Vale Transporte em dinheiro;
d) adoção das escalas 12x36, 4x2, 5x2, 5x1 e 6x1;
e) fazer anotação de frequência de forma diferenciada.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes, apenas ajustando para que,
onde se lê "Convenção Coletiva de Trabalho" passe a constar "Sentença Normativa".

Reajustes/Correções Salariais
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CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL
Os salários dos empregados abrangidos pela presente Convenção
Coletiva de Trabalho, vigentes em 1º de janeiro de 2020, terão um reajuste conforme o índice
apurado do IPCA ou INPC, ambos do IBGE, sendo adotado o que for maior, acumulado no
período de Janeiro/2020 a Dezembro/2020, acrescido de um aumento salarial real de 5% (cinco
por cento), a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2021.
Parágrafo Primeiro- Serão compensados todos os aumentos e/ou
reajustes concedidos compulsória ou espontaneamente pelos empregadores após 1º de janeiro
de 2021 salvo os decorrentes de promoção ou equiparação salarial.
Julgamento: O suscitante pretendeu reajuste salarial de 5,44%,
referente ao INPC acumulado em dezembro de 2020, acrescido de 5% de aumento real,
totalizando 10,44% de reajuste.
O suscitado, de seu turno, ofertou reajuste no máximo pelo índice
acumulado (INPC), ou seja, 5,44%.
Indefiro o aumento salarial real de 5% pretendido pelo suscitante,
uma vez que se trata de condição contratual a ser negociada entre as partes. Ademais, não há
nos autos indicadores econômicos aptos a embasar a pretensão (Lei nº 10.192/01, art. 13, §
2º)[3].
Sem embargo, defiro o reajuste pelo índice acumulado no período
(INPC), de 5,44%.

Pagamento de Salário - Formas e Prazos
CLÁUSULA

SEXTA

-

FORMA

DE

PAGAMENTO

E

FECHAMENTO DA FOLHA MENSAL
Para fechamento da folha salarial, será considerado o período
entre o primeiro e o último dia do mês, e a quitação de todos os créditos respectivos, se dará,
no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.
Parágrafo Primeiro- Os pagamentos efetuados por ordem
bancária ou cheque, serão liberados aos empregados até o quinto dia útil do mês subsequente
ao vencido, atendendo ao que dispõe a Portaria 3.281, de 07/12/84, do MTPS.
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Parágrafo Segundo- Os empregadores que não efetuarem a
quitação dos salários, até o quinto dia útil do mês subsequente, ficam obrigados ao pagamento
atualizado pelo indexador oficial em vigor, e ainda de multa de 3% (três por cento), sobre o
montante da remuneração mensal, na hipótese de atraso de até 10 (dez) dias e multa de 10%
(dez por cento) para atraso superior a 10 (dez) dias, em favor do empregado, além das
cominações de Lei.
Parágrafo Terceiro- Fica assegurado aos empregados o direito de
obterem, no 15º (décimo quinto) dia subsequente à data de pagamento da remuneração,
adiantamento salarial equivalente a 40% (quarenta por cento) do seu salário.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E
DOCUMENTOS
Os empregadores se obrigam a fornecer comprovante mensal de
pagamentos, em documentos únicos contendo: o nome da empresa, o do empregado, salário
mensal, o número das horas extras e das horas noturnas trabalhadas no mês e suas
respectivas remunerações com os seus reflexos pela média das horas, se trabalhadas
habitualmente, nos DSR's no valor do FGTS, no salário família, o descanso semanal e os
feriados trabalhados e não compensados, e demais títulos da remuneração mensal e
individualmente os descontos da previdência social, IRF, contribuições às entidades sindicais
profissionais, consoante a lei e o presente instrumento, a pensão alimentícia se houver, e
descontos previamente autorizados pelo empregado.
Parágrafo Primeiro- Ao acolher ou entregar algum documento,
inclusive atestados e justificativas de faltas, os empregadores, os seus prepostos, se obrigam a
firmar recibo respectivo ao empregado.
Parágrafo Segundo- Todo empregador que utilizar códigos para
registro dos créditos e descontos identificara no anverso do mesmo documento, cada título que
corresponder aos códigos, de forma a tornar compreensível a tradução.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 17 desta SDC[4].
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Descontos Salariais
CLÁUSULA OITAVA - DESCONTOS VEDADOS
Consoante o art.462, da CLT, as empresas ficam proibidas de
descontar dos salários ou cobrá-los de outra forma, todos os valores correspondentes a
uniforme, roupas e instrumentos de trabalho e, em especial, referentes às armas ou outros
instrumentos arrebatados de vigilantes, por ação de crimes praticados nos seus locais de
trabalho.
Parágrafo único- A comprovação do crime perpetrado nestes
casos, se fará por meio de registro no órgão competente ou perante à autoridade policial da
localidade.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 15 desta SDC[5].

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
13º Salário
CLÁUSULA NONA - ADIANTAMENTO DE PARCELAS DO 13º
SALÁRIO
Os empregadores pagarão, antecipadamente, 50% (cinquenta por
cento) do 13º salário quando do início do gozo das férias do empregado, desde que solicitado
pelo mesmo e por escrito,60 dias antes das férias.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Adicional de Tempo de Serviço
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Os empregadores se obrigam ao pagamento de um adicional por
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tempo de serviço prestado pelo empregado ao mesmo empregador, igual a 5% (cinco por
cento) por biênio trabalhado, limitado ao máximo de 3 (três) biênios, adicional esse que será
calculado sobre o salário vigente no mês.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Adicional Noturno
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO,
JORNADA E REMUNERAÇÃO
Observado o disposto no parágrafo primeiro, do art.173 da CLT,
todas as horas de trabalho noturno serão remuneradas com adicional de 20% (vinte por cento)
sobre o valor normal da hora diurna, sendo este obtido pela divisão do salário mensal por 220
(duzentos e vinte) horas ou de 110 (cento e dez) horas, conforme o caso, e constará de título
individualizado no comprovante de pagamento.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Outros Adicionais
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERICULOSIDADE
É devido a todos os profissionais vigilantes o adicional de
periculosidade correspondente a 30 % (trinta por cento) sobre o salário recebido pelos mesmos,
incidindo ao mesmo sobre todas as verbas consectárias, exceto sobre gratificações, prêmios ou
participação nos lucros das empresas.
Parágrafo único - O adicional de periculosidade por ser parte
integrante do salário da vigilante deverá ser pago por ocasião do Auxílio Maternidade.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.
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Participação nos Lucros e/ou Resultados
CLÁUSULA

DÉCIMA

TERCEIRA

-

PARTICIPAÇÃO

NOS

RESULTADOS
A participação dos empregados nos resultados fica sujeita às
regras da lei 10.101/00.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Auxílio Alimentação
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESTA BÁSICA
Os

empregadores

concederão

aos

seus

empregados,

mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, uma cesta básica no valor de R$ 250,00 (duzentos e
cinquenta reais), a contar de 1º de janeiro de 2021.
Parágrafo Primeiro - É facultado ao empregador cumprir a
obrigação estabelecida na presente cláusula, mediante a alternativa de vale-cesta.
Parágrafo Segundo - Ficam respeitadas as condições mais
benéficas ao empregado.
Julgamento: A pretensão do suscitante é de que a cesta básica
seja fornecida no valor R$ 250,00.
O suscitado propõe a correção do valor de R$ 231,41 nos mesmos
moldes do reajuste salarial (5,44%), totalizando R$ 243,99.
A pretensão de aumento acima dos índices de correção
acumulados no período deve ser objeto de negociação coletiva. Assim, defiro apenas o
reajuste pelo índice acumulado no período (INPC), de 5,44%, resultando em R$ 243,99.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESJEJUM (ALIMENTAÇÃO)
Ficam os empregadores obrigados ao fornecimento de café, leite e
pão com margarina, a todos os empregados da segurança e vigilância, nos respectivos turnos
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de trabalho ou a critério do empregador, diante da impossibilidade de tal fornecimento, substituir
o referido benefício, por Ticket-Refeição no valor correspondente, mantendo-se as condições
mais favoráveis.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALE-REFEIÇÃO
Os empregadores se obrigam a conceder aos empregados um
vale-refeição no valor de R$ 18,00 (dezoito reais).
Parágrafo Único - Os condomínios que optarem pelo REDINO
pagarão o vale-refeição somente nos dias efetivamente trabalhados pelo empregado, não
pagarão o benefício em caso de afastamento pelo INSS, período de férias e poderão pagar de
forma proporcional em casos de jornada parcial e quando da contratação e dispensa do
empregado não corresponderem ao mês integral, e poderão ainda, fazer o desconto também
de forma proporcional, em caso de faltas não justificadas, com desconto do dia e DSR.
Julgamento: O suscitante pretendeu o fornecimento de valerefeição no valor de R$ 18,00. O suscitado, por sua vez, aduziu que a pretensão é
desarrazoada, uma vez que o valor na convenção coletiva anterior era de R$ 11,80.
A pretensão de aumento acima dos índices de correção
acumulados no período deve ser objeto de negociação coletiva. Assim, defiro apenas o
reajuste do vale-refeição pelo índice acumulado no período (INPC), de 5,44%, resultando em
R$ 12,44.

Auxílio Transporte
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VALE TRANSPORTE
Fica assegurada a concessão de vale-transporte nos termos da
legislação vigente, ficando facultado aos condomínios que optarem pelo REDINO seu
pagamento em dinheiro também com o desconto legal, incluindo-o no holerite do empregado o
valor correspondente à antecipação para despesas de deslocamento residência/trabalho e viceversa, devendo nestes casos, destacar como "vale-transporte".
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Parágrafo Único- Referido benefício não tem natureza salarial,
quando pago em dinheiro, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer
efeitos, nem constituindo base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS (STF.
Recurso Extraordinário n. 478.410 de 10.03.2010)
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Auxílio Saúde
CLÁUSULA

DÉCIMA

OITAVA

-

ASSISTÊNCIA

MÉDICA/HOSPITALAR
Preservadas as condições mais favoráveis, os empregadores se
obrigam a conceder aos seus empregados e à sua família plano de Assistência
Médica/Hospitalar.
Parágrafo Único - O valor máximo para a contratação de empresa
prestadora de serviço de Assistência Médica/Hospitalar fica fixado em 3% (três por cento) do
piso da categoria, por empregado.
Julgamento: Pleiteia o suscitante a limitação de desconto a título
de assistência médica/hospitalar a no máximo 3% do piso da categoria do emprego.
O suscitado concordou com a alteração, exigindo apenas que fosse
aplicada aos novos contratados.
Assim, considerando a parcial concordância do suscitado, bem
como que a aplicação nos moldes requeridos pelo suscitante somente pode ser realizada por
meio de negociação coletiva, defiro parcialmente a cláusula, observando-se a sua aplicação
apenas aos contratados a partir de janeiro de 2021.

Seguro de Vida
CLÁUSULA

DÉCIMA

NONA

-

SEGURO

DE

VIDA

DOS

EMPREGADOS
Preservadas as condições mais favoráveis, se já existentes, as
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empresas se obrigam a garantir aos seus empregados o seguro de vida obrigatório a que se
refere a Lei nº 7.102/83, artigo 19, inciso IV, mediante apólice secundaria coletiva contratada
junto à companhia seguradora idônea, que possa garantir indenizações por morte ou invalidez,
em valores distintos, a saber:
I - Morte natural, indenização no valor de 26 (vinte e seis) vezes o
salário normativo vigente na data do óbito;
II - Invalidez parcial ou total, no valor de 52 (cinquenta e duas)
vezes o salário normativo vigente na data de comprovação;
III - Morte acidental, indenização no valor de 26 (vinte e seis) vezes
o salário normativo vigente na data do óbito;
§ 1º - A comprovação do óbito do empregado se dará por atestado
na forma da lei e a invalidez parcial ou total, por atestado médico firmado por profissionais do
INSS ou do plano de saúde contratado e/ou do serviço médico da própria empresa.
§ 2º - A indenização será paga ao empregado no caso de invalidez,
ou ao cônjuge ou dependente legal comprovado perante a empresa no caso de morte do
empregado, independente de indicação individual na apólice de seguro, que poderá inclusive
ser paga à pessoa que comprovar perante a empresa o seu direito de herança de bens e
valores deixados pelo falecido.
§ 3º - O valor total da indenização que couber, será quitado no
prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de entrega da documentação à empresa, para
a comprovação necessária.
§ 4º - Obrigam-se as empresas a comprovar perante o Sindicato
Profissional da localidade de trabalho dos empregados, a contratação de seguro de vida em
benefício dos empregados através de apólice contendo no sentido claro as garantias a todos os
empregados e seus beneficiários/ dependentes ou herdeiros na forma da lei, que em caso
contrário, obrigara a empresa a pagar as indenizações com seus próprios recursos.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 40 desta SDC.[6]
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Outros Auxílios
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA PELAS
EMPRESAS
Os empregadores se obrigam a prestar assistência jurídica gratuita
aos seus empregados vigilantes, sempre que estes incidirem na prática de atos que levem a
responder por ação judicial, quanto em serviço e em defesa dos bens patrimoniais, ou dos
interesses e direitos da entidade ou de pessoa sob guarda, desde que o mesmo não se
desligue voluntariamente da empresa ou seja demitido por justo motivo.
Parágrafo Único- Na medida do possível, os empregadores
cuidarão junto à autoridade policial, para que o vigilante, ao ser preso, tenha garantido o direito
assegurado no inciso III e art. 19, da Lei 7.102/83, ou seja, cela especial.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois não
há divergência entre as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA
AUXÍLIO FUNERAL
Aos empregados, abrangidos pela presente Convenção Coletiva de
Trabalho, independentemente de associação ao Sindicato Laboral, será concedido o ora
instituído "BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL" com o objetivo
de proporcionar amparo aos familiares dos trabalhadores em situação de adversidade, bem
como acesso ao lazer e à cultura, garantindo-lhes o direito a uma existência digna (artigo 1º, III,
Constituição Federal).
Parágrafo

Primeiro-

O

"BENEFÍCIO

ASSISTENCIAL

DE

NATUREZA SOCIAL E CULTURAL " será concedido por intermédio da BENSOCIAL GESTÃO
DE BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO LTDA. ("BENSOCIAL").
Parágrafo Segundo- Para a efetiva viabilidade financeira do
"BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO" que beneficiará todos os empregados abrangidos pela
presente Convenção Coletiva de Trabalho, será efetuado o recolhimento da "contribuição
social" no valor total de R$ 2,62 (dois reais e sessenta e dois centavos) por empregado,
inclusive afastados. Tal recolhimento será realizado pelos empregadores, até o dia 10 de cada
mês,

via

boleto

disponibilizado

através

do

site

da

empresa

BENSOCIAL
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(www.bensocial.com.br).
Parágrafo Terceiro- Os empregadores se comprometerão a
apresentar à BENSOCIAL, sempre que solicitado, o CAGED ou relatório das informações
lançadas no E-social relativos ao mês anterior, para a devida apuração da regularidade dos
valores de contribuição recolhidos, sob pena de incorrer em multa pecuniária no valor de 1 (um)
piso salarial da categoria por mês.
Parágrafo Quarto- O valor da contribuição efetuado fora do prazo
fixado na presente cláusula ou recolhido em montante inferior ao devido sujeitará o empregador
ao pagamento do quanto devido (principal ou diferença) acrescido de multa de 2% (dois por
cento) e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês pelo período que permanecer
inadimplente.
Parágrafo Quinto- O beneficiário se responsabilizará pela
comunicação à BENSOCIAL da ocorrência do evento que dá ensejo à concessão do benefício,
cabendo à entidade sindical laboral fazê-lo caso o beneficiário não realize a comunicação no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da ocorrência do evento, sob pena de perder o
direito à concessão do benefício.
Parágrafo Sexto- As prestações e valores objeto do "BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL" ora instituído não possuem natureza
salarial, não integrando a remuneração dos empregados beneficiados, constituindo-se em:
a) Auxílio funeral: auxílio financeiro para o atendimento imediato do
evento, permitindo ao beneficiário conduzir todos os trâmites necessários para funeral e
sepultamento logo após a comunicação da ocorrência;
TABELA DE VALORES INDIVIDUAIS DO BENEFÍCIO AOS
EMPREGADOS - 2021
Pagamento para Auxílio Funeral 01 x R$ 2.280,00
Parágrafo Sétimo- A prestação do BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL terá início conjunto com a vigência dessa Convenção
Coletiva de Trabalho e se regerá pelas regras da presente Cláusula, bem como nos termos da
contratação efetuada entre as entidades sindicais participantes e a BENSOCIAL.
Parágrafo Oitavo- Não obstante ao disposto no parágrafo anterior,
a BENSOCIAL somente obrigar-se-á a disponibilizar o BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE
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NATUREZA SOCIAL E CULTURAL requisitado por Beneficiário ou Dependente Legal, após 10
(dez) dias contados a partir do primeiro dia de início da sua contratação.
Julgamento: Defiro a cláusula. Sem embargo, os valores indicados
nos parágrafos 2º e 6º também devem ser reajustados pelo percentual de 5,44%. Ainda, onde
se lê "Convenção Coletiva de Trabalho" passará a constar "Sentença Normativa".

Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades Normas
para Admissão/Contratação
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PROFISSÃO OU CARGO REGISTRO OU ANOTAÇÃO NA CTPS
Os empregadores farão registrar na CPTS, a profissão, o cargo, ou
a função dos empregados (vigilantes, líder de vigilante, inspetor, encarregado, etc.), vedadas
expressões como vigia/porteiro, guarda ou outra que descaracterize a atividade exercida.
Parágrafo Primeiro- Na carteira de trabalho do empregado
promovido de cargo ou função, ou transferido de localidade, será também anotada a nova
condição com a data respectiva, além do aumento salarial a que fizer jus.
Parágrafo Segundo- Por ocasião da data-base, os empregadores
farão as anotações na CTPS de todos os empregados e, no decorrer do exercício, atenderão a
todos aqueles que solicitarem as anotações. A CTPS do empregado, assim como outros
documentos, serão recebidos e devolvidos pela empresa em 48 (quarenta e oito) horas, sempre
contra recibo.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois não
há divergência entre as partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DEMISSÃO - CARTA AVISO
DISPENSA E RESCISÕES
Ao efetivar a dispensa do empregado, o empregador se obriga a
comunicá-lo por escrito e, na hipótese de justa causa, indicar o motivo.
Parágrafo Primeiro- Nas rescisões de contrato de trabalho sem
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justa causa, o aviso prévio obedecerá aos seguintes critérios:
a) O empregado será comunicado, por escrito e contra recibo,
esclarecendo se o período correspondente será trabalhado ou não;
b) A redução de duas horas diárias, assegurada no art.488 da CLT,
atenderá a conveniência do empregador, no início ou no fim da jornada diária, mediante opção
única do demitido, a qual será exercida no ato do recebimento do pré-aviso, e o demitido
poderá optar por 7 (sete) dias corridos no final dos trinta dias;
c) O empregado que for impedido de exercer o seu trabalho
durante o aviso prévio, fará jus ao aviso prévio indenizado;
d) O período de aviso prévio trabalhado, em nenhuma hipótese terá
seu início no último dia útil da semana, nem em sábados, domingos, feriados ou dia já
compensado, sob pena de multa em favor do empregado, nos termos fixados no presente
instrumento;
e) O disposto na presente cláusula não se acumulará com os
dispositivos que vierem a regulamentar o inciso XXI, art.7 da Constituição Federal, e serão
aplicados exclusivamente os dispositivos mais favoráveis ao empregado.
Parágrafo Segundo- Os empregadores promoverão as quitações
das rescisões e, quando for o caso, a homologação respectiva, até o primeiro dia útil imediato
ao término do contrato. No caso de aviso prévio indenizado ou dispensado de seu cumprimento
e, ainda, quando se tratar de pedido de demissão por parte do empregado a quitação e a
homologação se efetivarão no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da demissão.
Parágrafo Terceiro- Não ocorrendo a quitação nos prazos da
presente cláusula, os empregadores se obrigam a efetuar o pagamento dos salários e seus
reflexos, em valores corrigidos pela variação do indexador oficial vigente, tomando por base a
soma dos direitos da rescisão na data do vencimento do prazo, além da multa legal (CLT,
art.477, parágrafo 8º), salvo se o empregado não comparecer para a homologação no prazo,
caso em que a empresa poderá depositar na entidade sindical profissional respectiva, o termo
de rescisão e quitação, a CTPS e o cheque nominal nas importâncias devidas, isentando-se o
pagamento da multa.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 5 desta SDC.[7]
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Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de
Pessoal e Estabilidades Atribuições da Função/Desvio de Função
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO
O empregador fica obrigado, enquanto perdurar a substituição, a
pagar ao empregado substituto o mesmo salário pago ao substituído.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 4 desta SDC.[8]

Transferência setor/empresa
CLÁUSULA

VIGÉSIMA

QUINTA

-

TRANSFERÊNCIA

DE

MUNICÍPIO
A transferência de empregado para o município diverso daquele em
que tenha sido contratado, poderá ocorrer mediante acordo bilateral, e vantagens salariais
nunca inferiores ao disposto no parágrafo 3º, art.468, da CLT.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior não há divergência entre as partes.

Adaptação de função
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PROMOÇÕES
A promoção de empregado para cargo de nível superior ao
exercido, comportará um período experimental não superior a 90 (noventa) dias, vencido o
qual, a promoção se efetivará juntamente com o respectivo aumento salarial que fizer jus, e
serão anotadas na CTPS de acordo com o sistema de cada empregador.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.
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Estabilidade Geral
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA
COM AS GARANTIAS SALARIAIS
Os empregadores assegurarão estabilidade provisória com direito
ao emprego e salário integrais, salvo em caso de rescisão por justa causa, fundada nos motivos
do art.482, da CLT, ou término de contrato de experiência ou aprendizagem nas seguintes
condições:
a) À empregada gestante, desde o início da gestação até 60
(sessenta) dias após o término da licença maternidade.
b) Aos empregados membros da comissão negociadora, por
período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 1º/05/2010, conforme comunicação às
empresas empregadoras, até o limite de 2 (dois) representantes da categoria.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Estabilidade Aposentadoria
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - GARANTIA AO EMPREGADO
EM VIAS DE APOSENTADORIA
Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo
de 12 (doze) meses da aquisição do direito à aposentadoria em seus prazos mínimos e que
tenham no mínimo 10 (dez) anos de trabalho para o mesmo empregador, fica assegurado o
emprego ou o salário correspondente durante o período faltante para completar o referido
tempo.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CURSOS DE FORMAÇÃO E
RECICLAGEM DE VIGILANTES
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O empregador arcará com cursos de formação, aperfeiçoamento e
reciclagem para os empregados que frequentarem os referidos cursos, conforme previsto na
Lei nº 7.102/83, com a redação dada pela Lei 8.863/94, ou por vontade do empregador.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CRACHÁ
O empregado que tiver seu crachá extraviado, deverá comunicará
à autoridade policial, solicitando a lavratura de um Boletim de Ocorrência, além de comunicar o
ocorrido ao seu superior imediato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, onde nesta
oportunidade deverá entregar cópia do Boletim de Ocorrência ou do respectivo comprovante de
que houve lavratura do mesmo, sob pena de punição disciplinar de cada empregado. O
empregador dará recibo da notícia recebida.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas
Intervalos para Descanso
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - REFEIÇÕES E DESCANSO
Para fins de repouso e alimentação, consoante o art.71 da CLT, os
empregadores se obrigam a conceder um intervalo mínimo de uma hora diária, para descanso
ficando vedada a permanência ao empregado no seu local de trabalho, ou outro incompatível
com higiene e o conforto pessoal, como o interior da cabina ou guarita.
Parágrafo Primeiro- O período de repouso e alimentação não será
remunerado, exceto nos casos em que os serviços não permitirem o intervalo mínimo de uma
hora, que será considerado de efetivo exercício e será pago como hora extra.
Parágrafo Segundo- Na prorrogação da jornada diária, entre o
término do período e o início da prorrogação, haverá um período de quinze minutos para
repouso e alimentação.
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Parágrafo Terceiro- Nos locais de trabalho dos empregados,
inclusive dos vigilantes, os empregadores manterão condições compatíveis para o repouso e
alimentação, bem como troca e guarda de roupas e pertences.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Descanso Semanal
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DESCANSO SEMANAL
Nos termos do disposto do artigo 67 da CLT, os empregadores
ficam obrigados a conceder uma folga semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para
descanso no dia de domingo, pelo menos uma vez por mês.
Parágrafo Primeiro- O descanso semanal remunerado e os
feriados, ambos trabalhados e não compensados, serão remunerados com acréscimo de 100%
(cem por cento) sobre a remuneração simples das horas trabalhadas. A ocorrência da referida
hipótese, não se configura como sobrejornada para efeito de horas extras.
Parágrafo Segundo- A remuneração do DSR e do feriado, não
compensados, será refletida nos pagamentos de férias e 13º salário dos empregados, inclusive
quando indenizados.
Parágrafo Terceiro- No caso de falta, sem nenhuma justificativa
por parte do empregado, o empregador poderá descontar o DSR respectivo, sem prejuízo da
dedução nas férias.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Controle da Jornada
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA, HORAS
EXTRAS E COMPENSAÇÃO
Nos termos do art. 7º, inciso XIII, da Constituição Federal, a jornada
de trabalho dos empregados abrangidos pelo presente acordo, não poderá ser superior a 44
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(quarenta e quatro) semanais, ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais. As horas extras que
ultrapassem esse limite serão consideradas extraordinárias e remuneradas com acréscimo de
50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso XVI, do retro mencionado dispositivo
Constitucional.
O disposto nesta cláusula incidirá inclusive nos casos em que
forem estipulados turnos fixos de trabalho, assim considerados aqueles em que o empregado
trabalhar sempre no mesmo turno (exemplo: das 06:00 às 14:00 ou das 14:00 às 22:00 ou
ainda das 22:00 às 06:00).
Parágrafo Único- Nos termos dos artigos 59, 372 e 376 da CLT e
mediante o adicional de 50% (cinquenta por cento), a categoria profissional concorda em
prorrogar a jornada diária de trabalho, a fim de atender as necessidades da atividade
desenvolvida. Entretanto, nos termos do parágrafo do mencionado artigo 59, o adicional não
será devido se o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição
em outro dia, de maneira que não exceda a jornada de trabalho semanal ou mensal.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTROLE DO HORÁRIO
DE TRABALHO
O controle de horário de trabalho dos empregados obedecerá a
legislação vigente. Para os condomínios que optarem pelo REDINO não é obrigatoriedade do
uso do controle de frequência do empregado pelo condomínio, quando possuir 10 (dez)
empregados ou mais, para os não optantes é obrigatório independentemente da quantidade de
empregados.
Parágrafo Único- Os condomínios optantes do REDINO também
poderão se utilizar ponto alternativo que consta da Portaria 373 do Ministério do Trabalho.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ESCALAS
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O condomínio que optar pelo REDINO fica permitida a instituição
ou manutenção das escalas de compensação tipo 12x36, 4x2, 5x2, 5x1 e 6x1, em quaisquer
das funções que compreendem a categoria, nos termos do artigo sétimo inciso treze da
Constituição Federal em jornadas diárias de oito horas.
Parágrafo Único- Nas jornadas acima mencionadas deverão ser
observadas as concessões de intervalo destinadas a repouso e alimentação consoante o artigo
71 da CLT.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Faltas
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ATESTADOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS
Os atestados médicos e odontológicos serão reconhecidos pelos
empregadores, para justificativa de faltas e atrasos, quando firmados por profissionais da
previdência social, ou por profissionais que atendam pelo convênio firmado com o empregador
e seus respectivos empregados e ou contratados pelo Sindicato dos Empregados, ou pelos
próprios empregadores.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 16 desta SDC.[9]

Outras disposições sobre jornada
Férias e Licenças
Remuneração de Férias
CLÁUSULA

TRIGÉSIMA

SÉTIMA

-

CONVERSÃO

E

PAGAMENTO DAS FÉRIAS ANUAIS
Os empregadores se obrigam a comunicar aos seus empregados
com 30 (trinta) dias de antecedência, a data do início e do período das férias individuais, as
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quais, inclusive as coletivas, não poderão ter seu início em dia de sábado, domingo, feriado ou
dia já compensados.
Parágrafo Único - A remuneração adicional das férias fixadas em
1/3 (um terço), no inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, será paga no início das
férias individuais ou coletivas, com base no valor pago a título de férias, aplicando-se também
esse critério por ocasião de qualquer rescisão do contrato de trabalho, inclusive férias vencidas
a serem indenizadas nas rescisões por justa causa, e às férias proporcionais nas demais
rescisões a qualquer título, quando houver.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 22 desta SDC.[10]

Saúde e Segurança do Trabalhador
Condições de Ambiente de Trabalho
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ASSENTO NOS LOCAIS DE
TRABALHO
Observadas as normas da NR 17, instituídas pela Portaria
3.214/78, do MTPS, com a nova redação da Portaria 3.751/90, os empregadores ficam
obrigados à colocação de assentos adequados para descanso dos vigilantes em locais de
trabalho, durante as pausas que os serviços permitirem.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois não
há divergência entre as partes.

Uniforme
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - UNIFORMES, ROUPAS E
INSTRUMENTOS DE TRABALHO DOS VIGILANTES
Na vigência do presente acordo, os empregadores se obrigam a
fornecer inteiramente grátis os uniformes, roupas e instrumentos de trabalho aos vigilantes,
sendo duas calças, duas camisas, dois pares de sapato ou coturnos, uma gravata, um quepe
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completo, um cinto e coldre.
Parágrafo Único- Poderá o empregador descontar do empregado
o fornecimento de vestuário excedente ao previsto no caput.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ademais, em consonância
com o Precedente Normativo nº 15 desta SDC.

CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ELEIÇÕES CIPA
As empresas se obrigam a participar ao sindicato profissional, com
a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a realização da eleição dos membros da CIPA,
para que acompanhe o processo.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Exames Médicos
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - EXAME MÉDICO
OBRIGATÓRIO
Os empregadores se obrigam a realizar por sua conta, sem ônus
para os empregados, todos os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, nos
termos da NR 7, da portaria 3.214/78, com a redação da Portaria 12/83, e Portaria nº 8, de
08/05/96.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Relações Sindicais
Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho
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CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PREENCHIMENTO
DE VAGAS
Para o preenchimento de vagas, quando da contratação de novos
empregados, os empregadores poderão utilizar-se de indicação do sindicato profissional em
sua respectiva base e, sempre que possível, darão preferência de readmissão aos seus exempregados.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Contribuições Sindicais
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL / NEGOCIAL DOS EMPREGADOS
Tendo em vista a inexistência atual de qualquer imposto ou taxa
para a manutenção da atividade de representação sindical e do seu trabalho em defesa da
categoria profissional, nos termos do aprovado na assembleia dos trabalhadores, consoante o
disposto nos respectivos termos de ajuste de conduta em vigência estabelecido entre a
entidade profissional e o Ministério Público do Trabalho e visando atender ao princípio de que a
toda prestação deve corresponder uma contraprestação, durante o período compreendido pela
vigência desta Norma Coletiva (CCT), serão devidas por cada empregado integrante da
categoria profissional e beneficiado por este instrumento normativo, as seguintes contribuições
negociais/assistenciais em favor da entidade sindical profissional representativa, sendo
garantido aos beneficiados não associados que assim desejarem, o direito de oposição
fundamentada e individual, tudo de acordo com as condições que seguem.
Ao Sindicato Profissional de São Paulo (Seevissp), na base de sua
representação, nos termos do TAC nº 27/2014, do MPT 2ª Região São Paulo, será devida por
todos os empregados, uma contribuição assistencial/negocial mensal de 1% (um por cento),
incidente sobre o salário base de cada empregado, em todos os meses do contrato de trabalho
e também no 13o Salário, que deverá ser descontada mensalmente pelos empregadores e
repassada

ao

Sindicato

respectivo.

As

eventuais

oposições

individuais

dos

não

associados/filiados serão recebidas mediante protocolo pessoal de documento escrito de
próprio punho em sua Sede.
Parágrafo primeiro- Estipula-se que a obrigação dos condomínios
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estabelecida nesta norma coletiva, compreende apenas o compromisso de recolher e repassar
as contribuições fixadas pelas assembleias dos empregados da categoria beneficiados pela
norma, sem qualquer participação, interferência ou responsabilidade quanto ao ato de criação e
fixação das referidas contribuições; sendo que, dessa forma, obrigam-se as empresas a
recolher as contribuições profissionais ao sindicato respectivo no máximo até o dia 10 (dez) do
mês subsequente ao do desconto e no caso de atraso, as empresas ficam obrigadas a pagar o
montante corrigido monetariamente pelo INPC - IBGE, acrescido de multa de 5,0% (cinco por
cento) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração até o dia do efetivo pagamento, sem
prejuízo de outras cominações.
Parágrafo

segundo-

No

mesmo

prazo

previsto

para

o

recolhimento/repasse acima, obrigam-se as empresas a fornecer mensalmente às Entidades
Sindicais respectivas, a relação completa dos empregados a que se refere o valor descontado,
sob pena de incorrerem em multa de 5% incidente sobre o total devido a título de
recolhimento/repasse.
Parágrafo terceiro- A entidade sindical credora poderá utilizar-se
de cobrança judicial contra a empresa inadimplente ou em atraso, assim como tomar as
medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis contra eventual apropriação indébita, e bem assim
tomar as medidas adequadas com respaldo jurídico para repelir o cerceio ao livre exercício da
atividade sindical e eventual abuso de poder econômico; tudo com base em estritos
fundamentos legais.
Parágrafo quarto- A fundamentação do pedido de oposição às
contribuições, que passa a ser aqui exigida, encontra motivação no fato de que a entidade
sindical necessita ter ciência das razões pelas quais o beneficiado pela norma coletiva firmada
se recusa a contribuir, mesmo tendo ciência de que a contribuição é a única forma do não
associado efetivamente contribuir para a manutenção do sistema de proteção que o ampara e
acresce direitos à esfera jurídica de sua categoria.
Parágrafo quinto- Havendo pagamento

pela

empresa

em

condenação na Justiça do Trabalho, acerca da devolução de valores previstos nesta Cláusula,
a empresa poderá descontar os valores corrigidos nos próximos recolhimentos ao Sindicato
Laboral da respectiva base, desde que comprove os valores da condenação / acordo, além de
comprovar que realizou o desconto e respectivo repasse, bem como comprovar o envio da lista
com os nomes dos empregados que sofreram o desconto, prevista no parágrafo segundo desta
Cláusula. Também se enquadram nesta hipótese os valores proporcionais devolvidos por
acordo judicial homologado ou acordo via CCP da categoria.
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Parágrafo

sexto-

Qualquer

alteração

legislativa

ou

regulamentação acerca da matéria em questão que venha a ocorrer na vigência da presente
norma coletiva, implicará na análise sobre a eventual necessidade de revisão desta Cláusula.
Parágrafo sétimo- Em caso de necessidade de emissão de carta
de anuência pelo Sindicato Profissional, todas as despesas efetivadas, referentes à cartório,
correio e outras, serão arcadas pela Empresa que lhe deu causa.
Julgamento: Em que pese o entendimento deste relator no sentido
de que é indevida a contribuição sindical geral, com base na OJ 17 da SDC do C. TST[11],
curvo-me ao entendimento majoritário desta SDC, para acatar as cláusulas, até porque
preexistentes.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÕES
ASSISTENCIAL PATRONAL CLÁUSULA DO SINDICATO PATRONAL
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - QUADRO DE AVISOS
Ressalvas

as situações

mais

favoráveis já existentes,

os

empregadores colocarão em suas dependências, à disposição do Sindicato Profissional,
quadros de avisos em locais bem visíveis, para afixação de comunicados de interesse dos
empregados. Os comunicados serão encaminhados às empresas para os devidos fins,
incumbindo-se esta de afixá-los num prazo de 12 (doze) horas a contar do recebimento,
mantendo-os pelo prazo solicitado pela entidade sindical.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - GARANTIAS SINDICAIS
Ao dirigente no exercício de suas funções, ao manter contato com
empresas da sua jurisdição territorial, fica garantido o atendimento pelo representante que o
empregado designar. Se necessário o sindicalista poderá fazer-se acompanhar de assessor,
quando o assunto for sobre questões que demandem soluções da administração, ou que
envolva algum direito do contrato de trabalho e ou categoria profissional, bem como do
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presente instrumento.
Parágrafo único- O Sindicato, mediante agendamento com os
Empregadores, poderá designar membro da Diretoria ou representante devidamente
credenciado pela Entidade Sindical para esclarecer os procedimentos de associação
(sindicalização) aos empregados interessados, respeitada a periodicidade de uma vez por
semestre, devendo os empregadores proporcionar um local de fácil acesso aos empegados.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA

QUADRAGÉSIMA

SÉTIMA

-

MENSALIDADE

ASSOCIATIVA AO SINDICATO PROFISSIONAL
Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
pagamento mensal, a mensalidade associativa dos empregados sindicalizados, a qual se
obrigam a recolher por via bancária em favor do Sindicato Profissional, enviando ao mesmo
mensalmente o recibo de depósito anexado à relação dos empregados, valendo-se para tanto
da notificação da entidade sindical interessada, que informará os nomes dos novos
sindicalizados e dos que pedirem desligamento do quadro social a cada mês.
Parágrafo primeiro- A contribuição associativa será recolhida no
máximo até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do desconto e no caso de atraso, as
empresas ficam obrigadas a pagar o montante corrigido monetariamente pelo INPC - IBGE,
acrescido de multa de 5,0% (cinco por cento) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração
até o dia do efetivo pagamento, sem prejuízo de outras cominações.
Parágrafo segundo- A entidade sindical credora poderá utilizar-se
de cobrança judicial contra a empresa em atraso, podendo para tanto alegar abuso de poder
econômico por retenção / usurpação de recursos financeiros, que caracteriza apropriação
indébita e cerceia o livre exercício sindical da categoria profissional.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

Disposições Gerais
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Outras Disposições
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - ENTIDADES SINDICAIS
SIGNATÁRIAS DA NORMA COLETIVA
São signatários desta Convenção Coletiva de Trabalho, as
instituições sindicais legalmente organizadas, aqui representadas por seus respectivos
diretores presidentes, devidamente constituídos na forma da Lei, que serão devidamente
nominadas e qualificadas no instrumento firmado.
Julgamento: Defiro, apenas ajustando a redação da cláusula para
que onde se lê "Convenção Coletiva de Trabalho" passe a constar Sentença Normativa.

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - REFLEXO DE HORAS
EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
Os empregadores deverão fazer incidir a média das extras, quando
habituais, e do adicional noturno, para cálculo e pagamento das férias, 13º salário e descansos
semanais remunerados devidos aos empregados, inclusive quando indenizados.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e s não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

-

PREENCHIMENTO

E

FORNECIMENTO DO A.A.S. E DA R.S.C
O atestado de Afastamento e Salários e a Relação dos Salários de
Contribuições serão entregues aos empregados a contar da solicitação, no máximo em:
a) 10 (dez) dias para fins de auxílio doença, e
b) 15 (quinze) dias para fins de aposentadoria.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CREDENCIAMENTO
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DE REPRESENTANTE JUNTO AO INSS
As empresas se obrigam a credenciar um ou mais empregados
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, para acompanhamento de processos e de casos
de interesse de seus empregados.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

SEGUNDA

-

PRAZOS

E

OUTRAS MULTAS
Os empregadores se obrigam a cumprir rigorosamente os prazos
estabelecidos na presente Convenção Coletiva de Trabalho, sob pena de multas e outras
penalidades fixadas neste instrumento nas cláusulas respectivas. No caso de descumprimento
de qualquer uma das demais cláusulas as disposições, com exceção expressa das cláusulas
que já possuam cominações de multa própria, sem prejuízo de outros direitos, os
empregadores pagarão, a favor dos empregados prejudicados e para infração cometida, multa
de 10% (dez por cento sobre o piso salarial) ou 10% (dez por cento) sobre o montante
equivalente devido, o que for maior.
Parágrafo Primeiro- A multa será aplicada de imediato, em se
tratando de matéria controversa, que possa razoavelmente ensejar divergência na sua
interpretação, e que sem objeto de ação judicial para dirimi-la.
Parágrafo Segundo- A presente cláusula somente terá eficácia
quando reclamada com a assistência e/ou diretamente pela respectiva entidade sindical
profissional.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ainda, onde se lê
"Convenção Coletiva de Trabalho" passe a constar "Sentença Normativa".

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - LIMITAÇÃO DE
MULTAS
Todas as multas fixadas neste acordo, embora sejam de natureza
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trabalhista, não serão superiores ao valor da obrigação principal da causa, nos termos do art.
920 do Código Civil Brasileiro.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ainda, onde se lê "acordo"
passe a constar "Sentença Normativa".

CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - JUÍZO COMPETENTE
Para diminuir e julgar dúvida ou pendência resultante da presente
Convenção Coletiva, inclusive quanto à sua aplicação, será competente a Justiça do Trabalho.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes. Ainda, onde se lê
"Convenção Coletiva de Trabalho" passe a constar "Sentença Normativa".

CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

QUINTA

-

AÇÃO

DE

CUMPRIMENTO
Os empregados e ex-empregados beneficiários do presente
acordo, associados ou não ao sindicato profissional, bem como o Sindicato que os representa,
poderão a qualquer tempo, por si ou por todos, propor ação de cumprimento, conforme o
disposto na Lei 8.073/90 na forma e para os fins especificados no parágrafo único do art. 872
da CLT.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

SEXTA

-

DEPÓSITO

DO

PRESENTE INSTRUMENTO DE CONVENÇÃO
As Entidades Sindicais que representam a categoria profissional e
os condomínios, devidamente autorizadas por suas Assembleias Gerais, firmam por seus
Presidentes o compromisso obrigacional de submeterem a presente Convenção Coletiva de
Trabalho ao Sistema Mediador, para lhe dar fé pública e certificação do seu inteiro teor e forma,
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assegurado o reconhecimento desta Convenção Coletiva de Trabalho, nos termos do Artigo 7º,
inciso

XXVI,

da

Constituição

Federal,

com

validade

plena

consagrada

pelo

seu

depósito/protocolo junto aos órgãos do Ministério da Economia-Secretaria do Trabalho.
Julgamento: Indefiro, por se tratar de Sentença Normativa.

CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

SÉTIMA

-

CERTIDÃO

DE

REGULARIDADE DO REDINO
A certidão de enquadramento ao REDINO somente será fornecida
quando requerida, através do Sindicato Patronal, desde que os condomínios cumpram os
seguintes requisitos:
a) Recolhimento de todas as contribuições;
b) Cumprimento integral deste Acordo Coletivo de Trabalho.
Julgamento: Defiro e mantenho a redação da cláusula, pois repete
disposição normativa anterior e não há divergência entre as partes.

PROPOSTAS DE CLÁUSULAS NOVAS
CLÁUSULA 01 (NOVA) - SALÁRIO DO ADMITIDO EM LUGAR
DE OUTRO.
Garantia ao empregado admitido para a função de outro, de igual
salário ao do empregado de menor salário na função.
Justificativa: Proposta de cláusula nova. Aplicação de precedente
normativo do TRT da 2a Região.
Julgamento: Defiro a proposta de cláusula nova, pois em
consonância com o Precedente Normativo nº 3 desta SDC[12]. Não obstante, ressalvo o meu
entendimento pessoal no sentido de que a pretensão extrapola os limites do Poder Normativo,
uma vez que seu deferimento implica em ônus financeiros às empresas ou, ainda, interfere em
sua liberdade de gestão dos recursos financeiros. No meu entendimento, a via adequada para
o estabelecimento de referida cláusula econômica é a negociação coletiva.
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CLÁUSULA 02 (NOVA) - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO
PREVIDENCIÁRIO
Os empregadores concederão ao empregado afastado do serviço
por motivo de saúde (doença ou acidente) a complementação do auxílio previdenciário para
que perceba a mesma remuneração que receberia em atividade, durante o prazo de 90
(noventa) dias.
Justificativa: Proposta de cláusula nova. Aplicação de precedente
normativo do TRT da 2ª Região.
Julgamento: Defiro, pois em consonância com o Precedente
Normativo º 33 desta SDC[13]. Não obstante, ressalvo meu entendimento pessoal no sentido
de que o deferimento da pretensão extrapola os limites do Poder Normativo, já que onera
financeiramente às empresas.

CLÁUSULA

03

(NOVA)

-

DA

PREFERÊNCIA

EM

CONTRATAÇÕES
Caso seja aberto processo seletivo e na medida do possível, os
empregados que tiveram seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa durante o período
do Estado de Calamidade Pública no Estado de São Paulo, decorrente da Pandemia do
COVID-19, terão prioridade na recontratação pela empresa, sendo que a recontratação, mesmo
que em período inferior a 90 (noventa) dias da dispensa, não será tida como fraude ou mesmo
infração ao sistema do FGTS e Seguro Desemprego, nos termos da Portaria do Ministério da
Economia nº 16.655/2020.
Parágrafo primeiro - Em caso de recontratação de empregado,
demitido em tempo de pandemia, independentemente do tempo entre a rescisão do contrato e
a nova contratação, não haverá em hipótese alguma a consideração da existência de um
contrato único.
Parágrafo segundo - É perfeitamente aplicável na recontratação o
contrato de experiência, por ser um novo vínculo que se inicia.
Parágrafo terceiro - Os termos do quanto aqui disposto é aplicável
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a toda forma de rescisão do contrato de trabalho, seja ela em razão de decisão da empresa, ou
do empregado, aplicável ainda a rescisão motivada do contrato de trabalho.
Julgamento: Indefiro a cláusula. Embora evidentemente não seja
a intenção do suscitante, a redação, ao contrário da pretendida recontratação de empregados
demitidos no período de pandemia, poderá ensejar fraudes nas demissões e recontratações, o
que contraria os interesses da categoria.

CLÁUSULA 04 (NOVA) - GARANTIA DE EMPREGO AO
TRABALHADOR COM MAIS DE 60 ANOS
Fica assegurado aos empregados que completaram 60 (sessenta)
anos, desde que tenham:
A) 05 (cinco) anos ou mais na mesma empresa -estabilidade de 06
(seis) meses.
B) 10 (dez) anos ou mais na mesma empresa -estabilidade de 01
(um) ano.
C) 20 (vinte) anos ou mais na mesma empresa -estabilidade de 02
(dois) anos.
Julgamento: Indefiro. Trata-se de cláusula social com reflexos
econômicos, a qual deve ser negociada coletivamente.

A FIM DE FACILITAR A COMPREENSÃO DA SENTENÇA
NORMATIVA, CONSOLIDO ABAIXO AS CLÁUSULAS EM SUAS REDAÇÕES FINAIS:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Sentença Normativa no
período de 01º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em
01º de janeiro.
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
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A presente Sentença Normativa abrangerá a(s) categoria(s) dos
empregados que prestam serviços de vigilância orgânica, nos termos da Lei Nº 7102/83 e Nº
8863/94 e seu Regulamento, as sociedades civis e aos Condomínios Residenciais e
comerciais. O Município deste Instrumento Coletivo que está sendo representado pelo
Sindicatos Convenentes: São Paulo/SP.
Salários, Reajustes e Pagamento Piso Salarial
CLÁUSULA TERCEIRA - PISOS SALARIAIS
Ficam estabelecidos os pisos das categorias para vigilante e/ou
segurança conforme abaixo:
- R$ 1.780,48 - (mil setecentos e oitenta reais e quarenta e oito
centavos - para jornada de trabalho de 220 (duzentas e vinte) horas mensais;
- R$ 891,44 - (oitocentos e noventa e um reais e quarenta e quarto
centavos) - para jornada de trabalho parcial/proporcional de 110 (cento e dez) horas mensais;
Guarda Patrimonial - piso salarial fixado no valor de R$ 1.517,69
(mil quinhentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos).
CLÁUSULA QUARTA - INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO
DO REDINO (REGIME ESP. DE DIREITOS NORMATIVOS)
Com a finalidade de adequar os direitos normativo a Lei 13.467/17
denominada de "Reforma Trabalhista" que entre outras mudanças desatrelou os sindicatos do
Estado e para colaborar com o equilíbrio financeiro dos condomínios afetados pelo crescente
aumento da inadimplência da taxa condominial fica aprovado o "REDINO" (Regime Especial de
Direitos Normativos) para os Condomínios, conforme estabelecido em cada cláusula desta
norma coletiva.
Parágrafo Primeiro: REGULAMENTAÇÃO DO REDINO - A fim de
obter este enquadramento diferenciado, deverá ser requerido, trimestralmente ou anualmente,
o certificado "REDINO" junto ao sindicato patronal, através de requerimento feito em formulário
próprio à disposição no "site", anexar ata de posse e comprovar o cumprimento das cláusulas
da Sentença Normativa. O pedido será analisado e informado ao condomínio requerente. A não
renovação do "REDINO" nas próximas datas base retorna os direitos automaticamente
alterados.
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Parágrafo Segundo: Sendo optante do REDINO o condomínio
poderá realizar:
a) pagamento proporcionalmente pela jornada trabalhada;
b) pagamento proporcional no vale refeição em alguns casos;
c) pagamento do Vale Transporte em dinheiro;
d) adoção das escalas 12x36, 4x2, 5x2, 5x1 e 6x1;
e) fazer anotação de frequência de forma diferenciada.
Reajustes/Correções Salariais
CLÁUSULA QUINTA - REAJUSTE SALARIAL
Os salários dos empregados abrangidos pela presente Sentença
Normativa, vigentes em 1º de janeiro de 2020, terão um reajuste de 5,44%, a vigorar a partir de
1º de janeiro de 2021.
Parágrafo Primeiro- Serão compensados todos os aumentos e/ou
reajustes concedidos compulsória ou espontaneamente pelos empregadores após 1º de janeiro
de 2021 salvo os decorrentes de promoção ou equiparação salarial.
Pagamento de Salário- Formas e Prazos
CLÁUSULA

SEXTA

-

FORMA

DE

PAGAMENTO

E

FECHAMENTO DA FOLHA MENSAL
Para fechamento da folha salarial, será considerado o período
entre o primeiro e o último dia do mês, e a quitação de todos os créditos respectivos, se dará,
no máximo, até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido.
Parágrafo Primeiro- Os pagamentos efetuados por ordem
bancária ou cheque, serão liberados aos empregados até o quinto dia útil do mês subsequente
ao vencido, atendendo ao que dispõe a Portaria 3.281, de 07/12/84, do MTPS.
Parágrafo Segundo- Os empregadores que não efetuarem a
quitação dos salários, até o quinto dia útil do mês subsequente, ficam obrigados ao pagamento
atualizado pelo indexador oficial em vigor, e ainda de multa de 3% (três por cento), sobre o
montante da remuneração mensal, na hipótese de atraso de até 10 (dez) dias e multa de 10%
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(dez por cento) para atraso superior a 10 (dez) dias, em favor do empregado, além das
cominações de Lei.
Parágrafo Terceiro- Fica assegurado aos empregados o direito de
obterem, no 15º (décimo quinto) dia subsequente à data de pagamento da remuneração,
adiantamento salarial equivalente a 40% (quarenta por cento) do seu salário.
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS E
DOCUMENTOS
Os empregadores se obrigam a fornecer comprovante mensal de
pagamentos, em documentos únicos contendo: o nome da empresa, o do empregado, salário
mensal, o número das horas extras e das horas noturnas trabalhadas no mês e suas
respectivas remunerações com os seus reflexos pela média das horas, se trabalhadas
habitualmente, nos DSR's no valor do FGTS, no salário família, o descanso semanal e os
feriados trabalhados e não compensados, e demais títulos da remuneração mensal e
individualmente os descontos da previdência social, IRF, contribuições às entidades sindicais
profissionais, consoante a lei e o presente instrumento, a pensão alimentícia se houver, e
descontos previamente autorizados pelo empregado.
Parágrafo Primeiro- Ao acolher ou entregar algum documento,
inclusive atestados e justificativas de faltas, os empregadores, os seus prepostos, se obrigam a
firmar recibo respectivo ao empregado.
Parágrafo Segundo- Todo empregador que utilizar códigos para
registro dos créditos e descontos identificara no anverso do mesmo documento, cada título que
corresponder aos códigos, de forma a tornar compreensível a tradução.
Descontos Salariais
CLÁUSULA OITAVA - DESCONTOS VEDADOS
Consoante o art.462, da CLT, as empresas ficam proibidas de
descontar dos salários ou cobrá-los de outra forma, todos os valores correspondentes a
uniforme, roupas e instrumentos de trabalho e, em especial, referentes às armas ou outros
instrumentos arrebatados de vigilantes, por ação de crimes praticados nos seus locais de
trabalho.
Parágrafo único- A comprovação do crime perpetrado nestes
casos, se fará por meio de registro no órgão competente ou perante à autoridade policial da
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localidade.
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
13º Salário
CLÁUSULA NONA - ADIANTAMENTO DE PARCELAS DO 13º
SALÁRIO
Os empregadores pagarão, antecipadamente, 50% (cinquenta por
cento) do 13º salário quando do início do gozo das férias do empregado, desde que solicitado
pelo mesmo e por escrito,60 dias antes das férias.
Adicional de Tempo de Serviço
CLÁUSULA DÉCIMA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
Os empregadores se obrigam ao pagamento de um adicional por
tempo de serviço prestado pelo empregado ao mesmo empregador, igual a 5% (cinco por
cento) por biênio trabalhado, limitado ao máximo de 3 (três) biênios, adicional esse que será
calculado sobre o salário vigente no mês.
Adicional Noturno
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL NOTURNO,
JORNADA E REMUNERAÇÃO
Observado o disposto no parágrafo primeiro, do art.173 da CLT,
todas as horas de trabalho noturno serão remuneradas com adicional de 20% (vinte por cento)
sobre o valor normal da hora diurna, sendo este obtido pela divisão do salário mensal por 220
(duzentos e vinte) horas ou de 110 (cento e dez) horas, conforme o caso, e constará de título
individualizado no comprovante de pagamento.
Outros Adicionais
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - PERICULOSIDADE
É devido a todos os profissionais vigilantes o adicional de
periculosidade correspondente a 30 % (trinta por cento) sobre o salário recebido pelos mesmos,
incidindo ao mesmo sobre todas as verbas consectárias, exceto sobre gratificações, prêmios ou
participação nos lucros das empresas.
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Parágrafo único - O adicional de periculosidade por ser parte
integrante do salário da vigilante deverá ser pago por ocasião do Auxílio Maternidade.
Participação nos Lucros e/ou Resultados
CLÁUSULA

DÉCIMA

TERCEIRA

-

PARTICIPAÇÃO

NOS

RESULTADOS
A participação dos empregados nos resultados fica sujeita às
regras da lei 10.101/00.
Auxílio Alimentação
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CESTA BÁSICA
Os

empregadores

concederão

aos

seus

empregados,

mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil, uma cesta básica no valor de R$ 243,99 (duzentos e
quarenta e três reais e noventa e nove centavos), a contar de 1º de janeiro de 2021.
Parágrafo Primeiro- É facultado ao empregador cumprir a
obrigação estabelecida na presente cláusula, mediante a alternativa de vale-cesta.
Parágrafo Segundo- Ficam respeitadas as condições mais
benéficas ao empregado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DESJEJUM (ALIMENTAÇÃO)
Ficam os empregadores obrigados ao fornecimento de café, leite e
pão com margarina, a todos os empregados da segurança e vigilância, nos respectivos turnos
de trabalho ou a critério do empregador, diante da impossibilidade de tal fornecimento, substituir
o referido benefício, por Ticket-Refeição no valor correspondente, mantendo-se as condições
mais favoráveis.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALE-REFEIÇÃO
Os empregadores se obrigam a conceder aos empregados um
vale-refeição no valor de R$ 12,44(doze reais e quarenta e quatro centavos).
Parágrafo Único - Os condomínios que optarem pelo REDINO
pagarão o vale-refeição somente nos dias efetivamente trabalhados pelo empregado, não
pagarão o benefício em caso de afastamento pelo INSS, período de férias e poderão pagar de
forma proporcional em casos de jornada parcial e quando da contratação e dispensa do
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empregado não corresponderem ao mês integral, e poderão ainda, fazer o desconto também
de forma proporcional, em caso de faltas não justificadas, com desconto do dia e DSR.
Auxílio Transporte
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - VALE TRANSPORTE
Fica assegurada a concessão de vale-transporte nos termos da
legislação vigente, ficando facultado aos condomínios que optarem pelo REDINO seu
pagamento em dinheiro também com o desconto legal, incluindo-o no holerite do empregado o
valor correspondente à antecipação para despesas de deslocamento residência/trabalho e viceversa, devendo nestes casos, destacar como "vale-transporte".
Parágrafo Único - Referido benefício não tem natureza salarial,
quando pago em dinheiro, não se incorporando à remuneração do empregado para quaisquer
efeitos, nem constituindo base de incidência de contribuição previdenciária ou do FGTS (STF.
Recurso Extraordinário n. 478.410 de 10.03.2010)
Auxílio Saúde
CLÁUSULA

DÉCIMA

OITAVA

-

ASSISTÊNCIA

MÉDICA/HOSPITALAR
Preservadas as condições mais favoráveis, os empregadores se
obrigam a conceder aos seus empregados e à sua família plano de Assistência
Médica/Hospitalar.
Parágrafo Único - O valor máximo para a contratação de empresa
prestadora de serviço de Assistência Médica/Hospitalar fica fixado em 3% (três por cento) do
piso da categoria, por empregado contratado a partir de janeiro de 2021.
Seguro de Vida
CLÁUSULA

DÉCIMA

NONA

-

SEGURO

DE

VIDA

DOS

EMPREGADOS
Preservadas as condições mais favoráveis, se já existentes, as
empresas se obrigam a garantir aos seus empregados o seguro de vida obrigatório a que se
refere a Lei nº 7.102/83, artigo 19, inciso IV, mediante apólice secundaria coletiva contratada
junto à companhia seguradora idônea, que possa garantir indenizações por morte ou invalidez,
em valores distintos, a saber:
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I - Morte natural, indenização no valor de 26 (vinte e seis) vezes o
salário normativo vigente na data do óbito;
II - Invalidez parcial ou total, no valor de 52 (cinquenta e duas)
vezes o salário normativo vigente na data de comprovação;
III - Morte acidental, indenização no valor de 26 (vinte e seis) vezes
o salário normativo vigente na data do óbito;
§ 1º - A comprovação do óbito do empregado se dará por atestado
na forma da lei e a invalidez parcial ou total, por atestado médico firmado por profissionais do
INSS ou do plano de saúde contratado e/ou do serviço médico da própria empresa.
§ 2º - A indenização será paga ao empregado no caso de invalidez,
ou ao cônjuge ou dependente legal comprovado perante a empresa no caso de morte do
empregado, independente de indicação individual na apólice de seguro, que poderá inclusive
ser paga à pessoa que comprovar perante a empresa o seu direito de herança de bens e
valores deixados pelo falecido.
§ 3º - O valor total da indenização que couber, será quitado no
prazo máximo de 10 (dez) dias a contar da data de entrega da documentação à empresa, para
a comprovação necessária.
§ 4º - Obrigam-se as empresas a comprovar perante o Sindicato
Profissional da localidade de trabalho dos empregados, a contratação de seguro de vida em
benefício dos empregados através de apólice contendo no sentido claro as garantias a todos os
empregados e seus beneficiários/ dependentes ou herdeiros na forma da lei, que em caso
contrário, obrigara a empresa a pagar as indenizações com seus próprios recursos.
Outros Auxílios
CLÁUSULA VIGÉSIMA - ASSISTÊNCIA JURÍDICA PELAS
EMPRESAS
Os empregadores se obrigam a prestar assistência jurídica gratuita
aos seus empregados vigilantes, sempre que estes incidirem na prática de atos que levem a
responder por ação judicial, quanto em serviço e em defesa dos bens patrimoniais, ou dos
interesses e direitos da entidade ou de pessoa sob guarda, desde que o mesmo não se
desligue voluntariamente da empresa ou seja demitido por justo motivo.
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Parágrafo Único- Na medida do possível, os empregadores
cuidarão junto à autoridade policial, para que o vigilante, ao ser preso, tenha garantido o direito
assegurado no inciso III e art. 19, da Lei 7.102/83, ou seja, cela especial.
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA
AUXÍLIO FUNERAL
Aos empregados, abrangidos pela presente Sentença Normativa,
independentemente de associação ao Sindicato Laboral, será concedido o ora instituído
"BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL" com o objetivo de
proporcionar amparo aos familiares dos trabalhadores em situação de adversidade, bem como
acesso ao lazer e à cultura, garantindo-lhes o direito a uma existência digna (artigo 1º, III,
Constituição Federal).
Parágrafo

Primeiro-

O

"BENEFÍCIO

ASSISTENCIAL

DE

NATUREZA SOCIAL E CULTURAL" será concedido por intermédio da BENSOCIAL GESTÃO
DE BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO LTDA. ("BENSOCIAL").
Parágrafo Segundo- Para a efetiva viabilidade financeira do
"BENEFÍCIO SOCIOECONÔMICO" que beneficiará todos os empregados abrangidos pela
presente Sentença Normativa, será efetuado o recolhimento da "contribuição social" no valor
total de R$ 2,76 (dois reais e setenta e seis centavos) por empregado, inclusive afastados. Tal
recolhimento será realizado pelos empregadores, até o dia 10 de cada mês, via boleto
disponibilizado através do site da empresa BENSOCIAL (www.bensocial.com.br).
Parágrafo Terceiro- Os empregadores se comprometerão a
apresentar à BENSOCIAL, sempre que solicitado, o CAGED ou relatório das informações
lançadas no E-social relativos ao mês anterior, para a devida apuração da regularidade dos
valores de contribuição recolhidos, sob pena de incorrer em multa pecuniária no valor de 1 (um)
piso salarial da categoria por mês.
Parágrafo Quarto- O valor da contribuição efetuado fora do prazo
fixado na presente cláusula ou recolhido em montante inferior ao devido sujeitará o empregador
ao pagamento do quanto devido (principal ou diferença) acrescido de multa de 2% (dois por
cento) e com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês pelo período que permanecer
inadimplente.
Parágrafo Quinto- O beneficiário se responsabilizará pela
comunicação à BENSOCIAL da ocorrência do evento que dá ensejo à concessão do benefício,
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cabendo à entidade sindical laboral fazê-lo caso o beneficiário não realize a comunicação no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados da ocorrência do evento, sob pena de perder o
direito à concessão do benefício.
Parágrafo Sexto- As prestações e valores objeto do "BENEFÍCIO
ASSISTENCIAL DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL" ora instituído não possuem natureza
salarial, não integrando a remuneração dos empregados beneficiados, constituindo-se em:
a) Auxílio funeral: auxílio financeiro para o atendimento imediato do
evento, permitindo ao beneficiário conduzir todos os trâmites necessários para funeral e
sepultamento logo após a comunicação da ocorrência;
TABELA DE VALORES INDIVIDUAIS DO BENEFÍCIO AOS
EMPREGADOS - 2021
Pagamento para Auxílio Funeral 01 x R$ 2.404,03
Parágrafo Sétimo - A prestação do BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
DE NATUREZA SOCIAL E CULTURAL terá início conjunto com a vigência dessa Sentença
Normativa e se regerá pelas regras da presente Cláusula, bem como nos termos da
contratação efetuada entre as entidades sindicais participantes e a BENSOCIAL.
Parágrafo Oitavo- Não obstante ao disposto no parágrafo anterior,
a BENSOCIAL somente obrigar-se-á a disponibilizar o BENEFÍCIO ASSISTENCIAL DE
NATUREZA SOCIAL E CULTURAL requisitado por Beneficiário ou Dependente Legal, após 10
(dez) dias contados a partir do primeiro dia de início da sua contratação.
Contrato de Trabalho - Admissão, Demissão, Modalidades Normas
para Admissão/Contratação
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PROFISSÃO OU CARGO REGISTRO OU ANOTAÇÃO NA CTPS
Os empregadores farão registrar na CPTS, a profissão, o cargo, ou
a função dos empregados (vigilantes, líder de vigilante, inspetor, encarregado, etc.), vedadas
expressões como vigia/porteiro, guarda ou outra que descaracterize a atividade exercida.
Parágrafo Primeiro- Na carteira de trabalho do empregado
promovido de cargo ou função, ou transferido de localidade, será também anotada a nova
condição com a data respectiva, além do aumento salarial a que fizer jus.
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Parágrafo Segundo- Por ocasião da data-base, os empregadores
farão as anotações na CTPS de todos os empregados e, no decorrer do exercício, atenderão a
todos aqueles que solicitarem as anotações. A CTPS do empregado, assim como outros
documentos, serão recebidos e devolvidos pela empresa em 48 (quarenta e oito) horas, sempre
contra recibo.
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - DEMISSÃO - CARTA AVISO
DISPENSA E RESCISÕES
Ao efetivar a dispensa do empregado, o empregador se obriga a
comunicá-lo por escrito e, na hipótese de justa causa, indicar o motivo.
Parágrafo Primeiro- Nas rescisões de contrato de trabalho sem
justa causa, o aviso prévio obedecerá aos seguintes critérios:
a) O empregado será comunicado, por escrito e contra recibo,
esclarecendo se o período correspondente será trabalhado ou não;
b) A redução de duas horas diárias, assegurada no art.488 da CLT,
atenderá a conveniência do empregador, no início ou no fim da jornada diária, mediante opção
única do demitido, a qual será exercida no ato do recebimento do pré-aviso, e o demitido
poderá optar por 7 (sete) dias corridos no final dos trinta dias;
c) O empregado que for impedido de exercer o seu trabalho
durante o aviso prévio, fará jus ao aviso prévio indenizado;
d) O período de aviso prévio trabalhado, em nenhuma hipótese terá
seu início no último dia útil da semana, nem em sábados, domingos, feriados ou dia já
compensado, sob pena de multa em favor do empregado, nos termos fixados no presente
instrumento;
e) O disposto na presente cláusula não se acumulará com os
dispositivos que vierem a regulamentar o inciso XXI, art.7 da Constituição Federal, e serão
aplicados exclusivamente os dispositivos mais favoráveis ao empregado.
Parágrafo Segundo- Os empregadores promoverão as quitações
das rescisões e, quando for o caso, a homologação respectiva, até o primeiro dia útil imediato
ao término do contrato. No caso de aviso prévio indenizado ou dispensado de seu cumprimento
e, ainda, quando se tratar de pedido de demissão por parte do empregado a quitação e a
homologação se efetivarão no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da data da demissão.
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Parágrafo Terceiro- Não ocorrendo a quitação nos prazos da
presente cláusula, os empregadores se obrigam a efetuar o pagamento dos salários e seus
reflexos, em valores corrigidos pela variação do indexador oficial vigente, tomando por base a
soma dos direitos da rescisão na data do vencimento do prazo, além da multa legal (CLT,
art.477, parágrafo 8º), salvo se o empregado não comparecer para a homologação no prazo,
caso em que a empresa poderá depositar na entidade sindical profissional respectiva, o termo
de rescisão e quitação, a CTPS e o cheque nominal nas importâncias devidas, isentando-se o
pagamento da multa.
Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de
Pessoal e Estabilidades Atribuições da Função/Desvio de Função
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO
O empregador fica obrigado, enquanto perdurar a substituição, a
pagar ao empregado substituto o mesmo salário pago ao substituído.
Transferência setor/empresa
CLÁUSULA

VIGÉSIMA

QUINTA

-

TRANSFERÊNCIA

DE

MUNICÍPIO
A transferência de empregado para o município diverso daquele em
que tenha sido contratado, poderá ocorrer mediante acordo bilateral, e vantagens salariais
nunca inferiores ao disposto no parágrafo 3º, art.468, da CLT.
Adaptação de função
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PROMOÇÕES
A promoção de empregado para cargo de nível superior ao
exercido, comportará um período experimental não superior a 90 (noventa) dias, vencido o
qual, a promoção se efetivará juntamente com o respectivo aumento salarial que fizer jus, e
serão anotadas na CTPS de acordo com o sistema de cada empregador.
Estabilidade Geral
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE PROVISÓRIA
COM AS GARANTIAS SALARIAIS
Os empregadores assegurarão estabilidade provisória com direito
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ao emprego e salário integrais, salvo em caso de rescisão por justa causa, fundada nos motivos
do art.482, da CLT, ou término de contrato de experiência ou aprendizagem nas seguintes
condições:
a) À empregada gestante, desde o início da gestação até 60
(sessenta) dias após o término da licença maternidade.
b) Aos empregados membros da comissão negociadora, por
período de 180 (cento e oitenta) dias, a contar de 1º/05/2010, conforme comunicação às
empresas empregadoras, até o limite de 2 (dois) representantes da categoria.
Estabilidade Aposentadoria
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - GARANTIA AO EMPREGADO
EM VIAS DE APOSENTADORIA
Aos empregados que comprovadamente estiverem a um máximo
de 12 (doze) meses da aquisição do direito à aposentadoria em seus prazos mínimos e que
tenham no mínimo 10 (dez) anos de trabalho para o mesmo empregador, fica assegurado o
emprego ou o salário correspondente durante o período faltante para completar o referido
tempo.
Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - CURSOS DE FORMAÇÃO E
RECICLAGEM DE VIGILANTES
O empregador arcará com cursos de formação, aperfeiçoamento e
reciclagem para os empregados que frequentarem os referidos cursos, conforme previsto na
Lei nº 7.102/83, com a redação dada pela Lei 8.863/94, ou por vontade do empregador.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CRACHÁ
O empregado que tiver seu crachá extraviado, deverá comunicará
à autoridade policial, solicitando a lavratura de um Boletim de Ocorrência, além de comunicar o
ocorrido ao seu superior imediato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, onde nesta
oportunidade deverá entregar cópia do Boletim de Ocorrência ou do respectivo comprovante de
que houve lavratura do mesmo, sob pena de punição disciplinar de cada empregado. O
empregador dará recibo da notícia recebida.
Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas
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Intervalos para Descanso
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - REFEIÇÕES E DESCANSO
Para fins de repouso e alimentação, consoante o art.71 da CLT, os
empregadores se obrigam à conceder um intervalo mínimo de uma hora diária, para descanso
ficando vedada a permanência ao empregado no seu local de trabalho, ou outro incompatível
com higiene e o conforto pessoal, como o interior da cabina ou guarita.
Parágrafo Primeiro- O período de repouso e alimentação não será
remunerado, exceto nos casos em que os serviços não permitirem o intervalo mínimo de uma
hora, que será considerado de efetivo exercício e será pago como hora extra.
Parágrafo Segundo- Na prorrogação da jornada diária, entre o
término do período e o início da prorrogação, haverá um período de quinze minutos para
repouso e alimentação.
Parágrafo Terceiro- Nos locais de trabalho dos empregados,
inclusive dos vigilantes, os empregadores manterão condições compatíveis para o repouso e
alimentação, bem como troca e guarda de roupas e pertences.
Descanso Semanal
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DESCANSO SEMANAL
Nos termos do disposto do artigo 67 da CLT, os empregadores
ficam obrigados a conceder uma folga semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas para
descanso no dia de domingo, pelo menos uma vez por mês.
Parágrafo Primeiro- O descanso semanal remunerado e os
feriados, ambos trabalhados e não compensados, serão remunerados com acréscimo de 100%
(cem por cento) sobre a remuneração simples das horas trabalhadas. A ocorrência da referida
hipótese, não se configura como sobrejornada para efeito de horas extras.
Parágrafo Segundo- A remuneração do DSR e do feriado, não
compensados, será refletida nos pagamentos de férias e 13º salário dos empregados, inclusive
quando indenizados.
Parágrafo Terceiro- No caso de falta, sem nenhuma justificativa
por parte do empregado, o empregador poderá descontar o DSR respectivo, sem prejuízo da
dedução nas férias.
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Controle da Jornada
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - JORNADA, HORAS
EXTRAS E COMPENSAÇÃO
Nos termos do art.7º, inciso XIII, da Constituição Federal, a jornada
de trabalho dos empregados abrangidos pelo presente acordo, não poderá ser superior a 44
(quarenta e quatro) semanais, ou 220 (duzentas e vinte) horas mensais. As horas extras que
ultrapassem esse limite serão consideradas extraordinárias e remuneradas com acréscimo de
50% (cinquenta por cento), nos termos do inciso XVI, do retro mencionado dispositivo
Constitucional.
O disposto nesta cláusula incidirá inclusive nos casos em que
forem estipulados turnos fixos de trabalho, assim considerados aqueles em que o empregado
trabalhar sempre no mesmo turno (exemplo: das 06:00 às 14:00 ou das 14:00 às 22:00 ou
ainda das 22:00 às 06:00).
Parágrafo Único- Nos termos dos artigos 59, 372 e 376 da CLT e
mediante o adicional de 50% (cinquenta por cento), a categoria profissional concorda em
prorrogar a jornada diária de trabalho, a fim de atender as necessidades da atividade
desenvolvida. Entretanto, nos termos do parágrafo do mencionado artigo 59, o adicional não
será devido se o excesso de horas em um dia for compensado pela correspondente diminuição
em outro dia, de maneira que não exceda a jornada de trabalho semanal ou mensal.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CONTROLE DO HORÁRIO
DE TRABALHO
O controle de horário de trabalho dos empregados obedecerá a
legislação vigente. Para os condomínios que optarem pelo REDINO não é obrigatoriedade do
uso do controle de frequência do empregado pelo condomínio, quando possuir 10 (dez)
empregados ou mais, para os não optantes é obrigatório independentemente da quantidade de
empregados.
Parágrafo Único - Os condomínios optantes do REDINO também
poderão se utilizar ponto alternativo que consta da Portaria 373 do Ministério do Trabalho.
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ESCALAS
O condomínio que optar pelo REDINO fica permitida a instituição
ou manutenção das escalas de compensação tipo 12x36, 4x2, 5x2, 5x1 e 6x1, em quaisquer
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das funções que compreendem a categoria, nos termos do artigo sétimo inciso treze da
Constituição Federal em jornadas diárias de oito horas.
Parágrafo Único - Nas jornadas acima mencionadas deverão ser
observadas as concessões de intervalo destinadas a repouso e alimentação consoante o artigo
71 da CLT.
Faltas
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - ATESTADOS MÉDICOS E
ODONTOLÓGICOS
Os atestados médicos e odontológicos serão reconhecidos pelos
empregadores, para justificativa de faltas e atrasos, quando firmados por profissionais da
previdência social, ou por profissionais que atendam pelo convenio firmado com o empregador
e seus respectivos empregados e ou contratados pelo Sindicato dos Empregados, ou pelos
próprios empregadores.
Outras disposições sobre jornada
Férias e Licenças
Remuneração de Férias
CLÁUSULA

TRIGÉSIMA

SÉTIMA

-

CONVERSÃO

E

PAGAMENTO DAS FÉRIAS ANUAIS
Os empregadores se obrigam a comunicar aos seus empregados
com 30 (trinta) dias de antecedência, a data do início e do período das férias individuais, as
quais, inclusive as coletivas, não poderão ter seu início em dia de sábado, domingo, feriado ou
dia já compensados.
Parágrafo Único- A remuneração adicional das férias fixadas em
1/3 (um terço), no inciso XVII, do artigo 7º, da Constituição Federal, será paga no início das
férias individuais ou coletivas, com base no valor pago a título de férias, aplicando-se também
esse critério por ocasião de qualquer rescisão do contrato de trabalho, inclusive férias vencidas
a serem indenizadas nas rescisões por justa causa, e às férias proporcionais nas demais
rescisões a qualquer título, quando houver.
Saúde e Segurança do Trabalhador

01/10/2021 22:36

Firefox

54 of 69

https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

Condições de Ambiente de Trabalho
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - ASSENTO NOS LOCAIS DE
TRABALHO
Observadas as normas da NR 17, instituídas pela Portaria
3.214/78, do MTPS, com a nova redação da Portaria 3.751/90, os empregadores ficam
obrigados à colocação de assentos adequados para descanso dos vigilantes em locais de
trabalho, durante as pausas que os serviços permitirem.
Uniforme
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - UNIFORMES, ROUPAS E
INSTRUMENTOS DE TRABALHO DOS VIGILANTES
Na vigência do presente acordo, os empregadores se obrigam a
fornecer inteiramente grátis os uniformes, roupas e instrumentos de trabalho aos vigilantes,
sendo duas calças, duas camisas, dois pares de sapato ou coturnos, uma gravata, um quepe
completo, um cinto e coldre.
Parágrafo Único - Poderá o empregador descontar do empregado o
fornecimento de vestuário excedente ao previsto no caput.
CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - ELEIÇÕES CIPA
As empresas se obrigam a participar ao sindicato profissional, com
a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, a realização da eleição dos membros da CIPA,
para que acompanhe o processo.
Exames Médicos
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - EXAME MÉDICO
OBRIGATÓRIO
Os empregadores se obrigam a realizar por sua conta, sem ônus
para os empregados, todos os exames médicos admissionais, periódicos e demissionais, nos
termos da NR 7, da portaria 3.214/78, com a redação da Portaria 12/83, e Portaria nº 8, de
08/05/96.
Relações Sindicais

01/10/2021 22:36

Firefox

55 of 69

https://pje.trt2.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/d...

Acesso do Sindicato ao Local de Trabalho
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - PREENCHIMENTO
DE VAGAS
Para o preenchimento de vagas, quando da contratação de novos
empregados, os empregadores poderão utilizar-se de indicação do sindicato profissional em
sua respectiva base e, sempre que possível, darão preferência de readmissão aos seus exempregados.
Contribuições Sindicais
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO
ASSISTENCIAL / NEGOCIAL DOS EMPREGADOS
Tendo em vista a inexistência atual de qualquer imposto ou taxa
para a manutenção da atividade de representação sindical e do seu trabalho em defesa da
categoria profissional, nos termos do aprovado na assembleia dos trabalhadores, consoante o
disposto nos respectivos termos de ajuste de conduta em vigência estabelecido entre a
entidade profissional e o Ministério Público do Trabalho e visando atender ao princípio de que a
toda prestação deve corresponder uma contraprestação, durante o período compreendido pela
vigência desta Norma Coletiva (CCT), serão devidas por cada empregado integrante da
categoria profissional e beneficiado por este instrumento normativo, as seguintes contribuições
negociais/assistenciais em favor da entidade sindical profissional representativa, sendo
garantido aos beneficiados não associados que assim desejarem, o direito de oposição
fundamentada e individual, tudo de acordo com as condições que seguem.
Ao Sindicato Profissional de São Paulo (Seevissp), na base de sua
representação, nos termos do TAC nº 27/2014, do MPT 2ª Região São Paulo, será devida por
todos os empregados, uma contribuição assistencial/negocial mensal de 1% (um por cento),
incidente sobre o salário base de cada empregado, em todos os meses do contrato de trabalho
e também no 13o Salário, que deverá ser descontada mensalmente pelos empregadores e
repassada

ao

Sindicato

respectivo.

As

eventuais

oposições

individuais

dos

não

associados/filiados serão recebidas mediante protocolo pessoal de documento escrito de
próprio punho em sua Sede.
Parágrafo primeiro- Estipula-se que a obrigação dos condomínios
estabelecida nesta norma coletiva, compreende apenas o compromisso de recolher e repassar
as contribuições fixadas pelas assembleias dos empregados da categoria beneficiados pela
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norma, sem qualquer participação, interferência ou responsabilidade quanto ao ato de criação e
fixação das referidas contribuições; sendo que, dessa forma, obrigam-se as empresas a
recolher as contribuições profissionais ao sindicato respectivo no máximo até o dia 10 (dez) do
mês subsequente ao do desconto e no caso de atraso, as empresas ficam obrigadas a pagar o
montante corrigido monetariamente pelo INPC - IBGE, acrescido de multa de 5,0% (cinco por
cento) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração até o dia do efetivo pagamento, sem
prejuízo de outras cominações.
Parágrafo segundo - No

mesmo

prazo

previsto

para o

recolhimento/repasse acima, obrigam-se as empresas a fornecer mensalmente às Entidades
Sindicais respectivas, a relação completa dos empregados a que se refere o valor descontado,
sob pena de incorrerem em multa de 5% incidente sobre o total devido a título de
recolhimento/repasse.
Parágrafo terceiro- A entidade sindical credora poderá utilizar-se
de cobrança judicial contra a empresa inadimplente ou em atraso, assim como tomar as
medidas judiciais cíveis e criminais cabíveis contra eventual apropriação indébita, e bem assim
tomar as medidas adequadas com respaldo jurídico para repelir o cerceio ao livre exercício da
atividade sindical e eventual abuso de poder econômico; tudo com base em estritos
fundamentos legais.
Parágrafo quarto- A fundamentação do pedido de oposição às
contribuições, que passa a ser aqui exigida, encontra motivação no fato de que a entidade
sindical necessita ter ciência das razões pelas quais o beneficiado pela norma coletiva firmada
se recusa a contribuir, mesmo tendo ciência de que a contribuição é a única forma do não
associado efetivamente contribuir para a manutenção do sistema de proteção que o ampara e
acresce direitos à esfera jurídica de sua categoria.
Parágrafo quinto- Havendo pagamento

pela

empresa

em

condenação na Justiça do Trabalho, acerca da devolução de valores previstos nesta Cláusula,
a empresa poderá descontar os valores corrigidos nos próximos recolhimentos ao Sindicato
Laboral da respectiva base, desde que comprove os valores da condenação / acordo, além de
comprovar que realizou o desconto e respectivo repasse, bem como comprovar o envio da lista
com os nomes dos empregados que sofreram o desconto, prevista no parágrafo segundo desta
Cláusula. Também se enquadram nesta hipótese os valores proporcionais devolvidos por
acordo judicial homologado ou acordo via CCP da categoria.
Parágrafo

sexto-

Qualquer

alteração

legislativa

ou
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regulamentação acerca da matéria em questão que venha a ocorrer na vigência da presente
norma coletiva, implicará na análise sobre a eventual necessidade de revisão desta Cláusula.
Parágrafo sétimo- Em caso de necessidade de emissão de carta
de anuência pelo Sindicato Profissional, todas as despesas efetivadas, referentes à cartório,
correio e outras, serão arcadas pela Empresa que lhe deu causa.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÕES
ASSISTENCIAL PATRONAL CLÁUSULA DO SINDICATO PATRONAL
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - QUADRO DE AVISOS
Ressalvas

as situações

mais

favoráveis já existentes,

os

empregadores colocarão em suas dependências, à disposição do Sindicato Profissional,
quadros de avisos em locais bem visíveis, para afixação de comunicados de interesse dos
empregados. Os comunicados serão encaminhados às empresas para os devidos fins,
incumbindo-se esta de afixá-los num prazo de 12 (doze) horas a contar do recebimento,
mantendo-os pelo prazo solicitado pela entidade sindical.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - GARANTIAS SINDICAIS
Ao dirigente no exercício de suas funções, ao manter contato com
empresas da sua jurisdição territorial, fica garantido o atendimento pelo representante que o
empregado designar. Se necessário o sindicalista poderá fazer-se acompanhar de assessor,
quando o assunto for sobre questões que demandem soluções da administração, ou que
envolva algum direito do contrato de trabalho e ou categoria profissional, bem como do
presente instrumento.
Parágrafo único- O Sindicato, mediante agendamento com os
Empregadores, poderá designar membro da Diretoria ou representante devidamente
credenciado pela Entidade Sindical para esclarecer os procedimentos de associação
(sindicalização) aos empregados interessados, respeitada a periodicidade de uma vez por
semestre, devendo os empregadores proporcionar um local de fácil acesso aos empegados.
CLÁUSULA

QUADRAGÉSIMA

SÉTIMA

-

MENSALIDADE

ASSOCIATIVA AO SINDICATO PROFISSIONAL
Os empregadores ficam obrigados a descontar na folha de
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pagamento mensal, a mensalidade associativa dos empregados sindicalizados, a qual se
obrigam a recolher por via bancária em favor do Sindicato Profissional, enviando ao mesmo
mensalmente o recibo de depósito anexado à relação dos empregados, valendo-se para tanto
da notificação da entidade sindical interessada, que informará os nomes dos novos
sindicalizados e dos que pedirem desligamento do quadro social a cada mês.
Parágrafo primeiro- A contribuição associativa será recolhida no
máximo até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do desconto e no caso de atraso, as
empresas ficam obrigadas a pagar o montante corrigido monetariamente pelo INPC - IBGE,
acrescido de multa de 5,0% (cinco por cento) e juros de 1,0% (um por cento) ao mês ou fração
até o dia do efetivo pagamento, sem prejuízo de outras cominações.
Parágrafo segundo -A entidade sindical credora poderá utilizar-se
de cobrança judicial contra a empresa em atraso, podendo para tanto alegar abuso de poder
econômico por retenção / usurpação de recursos financeiros, que caracteriza apropriação
indébita e cerceia o livre exercício sindical da categoria profissional.
Disposições Gerais
Outras Disposições
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - ENTIDADES SINDICAIS
SIGNATÁRIAS DA NORMA COLETIVA
São signatários desta Sentença Normativa, as instituições sindicais
legalmente organizadas, aqui representadas por seus respectivos diretores presidentes,
devidamente constituídos na forma da Lei, que serão devidamente nominadas e qualificadas no
instrumento firmado.
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - REFLEXO DE HORAS
EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO
Os empregadores deverão fazer incidir a média das extras, quando
habituais, e do adicional noturno, para cálculo e pagamento das férias, 13º salário e descansos
semanais remunerados devidos aos empregados, inclusive quando indenizados.
CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

-

PREENCHIMENTO

E

FORNECIMENTO DO A.A.S. E DA R.S.C
O atestado de Afastamento e Salários e a Relação dos Salários de
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Contribuições serão entregues aos empregados a contar da solicitação, no máximo em:
a) 10 (dez) dias para fins de auxílio doença, e
b) 15 (quinze) dias para fins de aposentadoria.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - CREDENCIAMENTO
DE REPRESENTANTE JUNTO AO INSS
As empresas se obrigam a credenciar um ou mais empregados
junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, para acompanhamento de processos e de casos
de interesse de seus empregados.
CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

SEGUNDA

-

PRAZOS

E

OUTRAS MULTAS
Os empregadores se obrigam a cumprir rigorosamente os prazos
estabelecidos na presente Sentença Normativa, sob pena de multas e outras penalidades
fixadas neste instrumento nas cláusulas respectivas. No caso de descumprimento de qualquer
uma das demais cláusulas as disposições, com exceção expressa das cláusulas que já
possuam cominações de multa própria, sem prejuízo de outros direitos, os empregadores
pagarão, a favor dos empregados prejudicados e para infração cometida, multa de 10% (dez
por cento sobre o piso salarial) ou 10% (dez por cento) sobre o montante equivalente devido, o
que for maior.
Parágrafo Primeiro - A multa será aplicada de imediato, em se
tratando de matéria controversa, que possa razoavelmente ensejar divergência na sua
interpretação, e que sem objeto de ação judicial para dirimi-la.
Parágrafo Segundo - A presente cláusula somente terá eficácia
quando reclamada com a assistência e/ou diretamente pela respectiva entidade sindical
profissional.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - LIMITAÇÃO DE
MULTAS
Todas as multas fixadas nesta Sentença Normativa, embora sejam
de natureza trabalhista, não serão superiores ao valor da obrigação principal da causa, nos
termos do art. 920 do Código Civil Brasileiro.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - JUÍZO COMPETENTE
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Para diminuir e julgar dúvida ou pendência resultante da presente
Sentença Normativa, inclusive quanto à sua aplicação, será competente a Justiça do Trabalho.
CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

QUINTA

-

AÇÃO

DE

CUMPRIMENTO
Os empregados e ex-empregados beneficiários do presente
acordo, associados ou não ao sindicato profissional, bem como o Sindicato que os representa,
poderão a qualquer tempo, por si ou por todos, propor ação de cumprimento, conforme o
disposto na Lei 8.073/90 na forma e para os fins especificados no parágrafo único do art. 872
da CLT.
CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

SEXTA

-

CERTIDÃO

DE

REGULARIDADE DO REDINO
A certidão de enquadramento ao REDINO somente será fornecida
quando requerida, através do Sindicato Patronal, desde que os condomínios cumpram os
seguintes requisitos:
a) Recolhimento de todas as contribuições;
b) Cumprimento integral deste Acordo Coletivo de Trabalho.
CLÁUSULA

QUINQUAGÉSIMA

SÉTIMA

-

SALÁRIO

DO

ADMITIDO EM LUGAR DE OUTRO.
É assegurado ao empregado admitido para a função de outro,
dispensado sem justa causa, salário igual ao do empregado de menor salário na função,
excluídas as vantagens pessoais.
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA- COMPLEMENTAÇÃO
DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO
Os empregadores concederão ao empregado afastado do serviço
por motivo de saúde (doença ou acidente) a complementação do auxílio previdenciário para
que perceba a mesma remuneração que receberia em atividade, durante o prazo de 90
(noventa) dias.
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[1] Art. 114 da Constituição Federal: Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: § 2º Recusando-se
qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, de comum acordo, ajuizar
dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as
disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente.
[2] Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de
reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
(...)
§ 2oQualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores
objetivos.
[3] Art. 13. No acordo ou convenção e no dissídio, coletivos, é vedada a estipulação ou fixação de cláusula de
reajuste ou correção salarial automática vinculada a índice de preços.
(...)
§ 2oQualquer concessão de aumento salarial a título de produtividade deverá estar amparada em indicadores
objetivos.
[4] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 17 - COMPROVANTES DE PAGAMENTO. (Ata publicada no DOEletrônico
29/10/2012)
Será fornecido mensalmente ao empregado demonstrativo de pagamento com clara discriminação das
importâncias pagas e debitadas, inclusive o valor recolhido a título de FGTS.
[5] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 15 - UNIFORMES. (Ata publicada no DOEletrônico 29/10/2012)
O empregador fornecerá gratuitamente os uniformes que exigir ou que sejam exigidos pela natureza do trabalho.
[6] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 40 - SEGURO DE VIDA. ACIDENTE DE TRABALHO E DOENÇA
OCUPACIONAL. POSITIVO. (Ata publicada no DOEletrônico 15/09/2014)
O empregador está obrigado a constituir e manter seguro, não contributário, em favor de seus empregados para as
hipóteses de morte ou invalidez permanente decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional, com
capital segurado mínimo equivalente a 25 (vinte e cinco) pisos normativos da categoria.
[7] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 5 - CARTA AVISO. (Ata publicada no DOEletrônico 29/10/2012)
A comunicação da dispensa por justa causa deverá ser feita por escrito, com uma breve indicação dos motivos,
sob pena de gerar presunção de dispensa sem causa.
[8] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 4 - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO. (Ata publicada no DOEletrônico 29/10/2012)
Durante a substituição não eventual, o empregado substituto perceberá salário igual ao do substituído, excluídas
as vantagens pessoais.
[9]
PRECEDENTE NORMATIVO Nº 16 - ATESTADOS. (Ata publicada no DOEletrônico 29/10/2012)
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Serão reconhecidos pelas empresas os atestados médicos e odontológicos passados pelos facultativos do
Sindicato profissional.
[10] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 22 - FÉRIAS COLETIVAS OU INDIVIDUAIS. (Ata publicada no
DOEletrônico 29/10/2012)
As férias não poderão ter início em sábado, domingo, feriado ou dia já compensado, sob pena de multa
equivalente ao dobro dos salários relativos a esses dias superpostos.
[11] 17. CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A
NÃO ASSOCIADOS. (mantida) - DEJT divulgado em 25.08.2014
As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade sindical, a qualquer título, obrigando
trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre associação e sindicalização, constitucionalmente
assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de devolução, por via própria, os respectivos valores
eventualmente descontados.
[12] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 3 - SALÁRIO DO ADMITIDO EM LUGAR DE OUTRO. (Ata publicada no
DOEletrônico 29/10/2012)
É assegurado ao empregado admitido para a função de outro, dispensado sem justa causa, salário igual ao do
empregado de menor salário na função, excluídas as vantagens pessoais.
[13] PRECEDENTE NORMATIVO Nº 33 - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO PREVIDENCIÁRIO. (Ata publicada
no DOEletrônico 29/10/2012)
As empresas concederão ao empregado afastado do serviço por motivo de saúde (doença ou acidente) a
complementação do auxílio previdenciário para que perceba a mesma remuneração que receberia em atividade,
durante o prazo de 90 dias.

ACÓRDÃO
Em 15/09/2021 - Sessão Virtual
CERTIFICO que a Pauta de Julgamento da Sessão Virtual da
Seção de Dissídios Coletivos marcada para o dia 15 de setembro de 2021 foi disponibilizada no
DeJT no Caderno Judiciário do TRT 2ª Região do dia 03.09.2021. Enviado em 03.09.2021 às
12:12:38 Código 95595923.
Presidente o Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal do
Trabalho DAVI FURTADO MEIRELLES.
Tomaram parte do julgamento os Exmos. Srs. Magistrados
Federais do Trabalho: RICARDO APOSTÓLICO SILVA (RELATOR), MARIA CRISTINA
CHRISTIANINI TRENTINI (REVISORA), RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, VALDIR
FLORINDO, IVANI CONTINI BRAMANTE, DAVI FURTADO MEIRELLES, FRANCISCO
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FERREIRA JORGE NETO, RAQUEL GABBAI DE OLIVEIRA (CADEIRA 6), CELSO RICARDO
PEEL FURTADO DE OLIVEIRA, SUELI TOMÉ DA PONTE e ELIANE APARECIDA DA SILVA
PEDROSO.
Ausente,

justificadamente,

em

razão

de

férias,

o

Exmo.

Desembargador Fernando Álvaro Pinheiro, sendo substituído pela Exma. Juíza Raquel Gabbai
de Oliveira.
Pelo Ministério Público do Trabalho, compareceu a Excelentíssima
Senhora Procuradora ANDRÉA ALBERTINASE.
A Exma. Desembargadora Ivani Contini Bramante e a Exma. Juíza
Eliane Aparecida da Silva Pedroso e a juntaram voto divergente.
Do exposto,

ACORDAM os Magistrados da Seção Especializada em Dissídios
Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, por maioria de votos, nos termos da
fundamentação, em:
a) REJEITAR as preliminares de ausência de comum acordo e da
lista de presença;
Ficou vencida A Exma. Juíza Eliane da Silva Pedroso que acolhia a
preliminar sobre o comum acordo como condição da ação, nos termos do julgado pelo STF
b) No mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a ação, e fixar, no
exercício do Poder Normativo, as cláusulas que regularão as relações coletivas;
Ficaram vencidas A Exma. Juíza Eliane da Silva Pedroso que
indeferia as cláusulas 1ª e 2ª da pauta nova e A Exma. Desembargadora Ivani Contini
Bramante que indeferia a cláusula 43ª, nos termos dos votos divergentes juntados. A Exma.
Desembargadora Sueli Tomé da Ponte ressalvou entendimento pessoal em relação à cláusula
43ª, por entender que as contribuições devem ser descontadas apenas dos empregados
associados, por ser necessária autorização expressa e prévia do empregado não filiado para o
desconto.
c) Conceder aos trabalhadores abrangidos por esta sentença
normativa a estabilidade de 90 (noventa) dias contados do julgamento deste dissídio, na forma
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do PN 36 da SDC do TRT da 2ª Região;
d) Custas pelo suscitado, calculadas sobre o valor ora arbitrado à
causa em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). Em caso
de inadimplemento, a Secretaria deverá intimar o devedor na forma do art. 62, I, do Provimento
GP nº 1/2008, alterado pelo Provimento GP/CR nº 2/2012.
Após o trânsito em julgado e satisfeitas as custas, ao arquivo.

RICARDO APOSTÓLICO SILVA
Relator
RA/aaa

VOTOS
Voto do(a) Des(a). ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO / SDC - Cadeira 1
PROCESSO TRT/SP SDC Nº 1002159-82.2021.5.02.0000
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data venia do entendimento do Excelentíssimo Relator, divirjo em relação
à prejudicial de mérito, por ausência de comum acordo para a instauração da instância em relação ao
suscitado que a arguiu. Assim, transcrevo os fundamentos da divergência:
O tema relativo ao comum acordo já se encontra superado pelo STF (RE
1002295, tema 841).
Por sua vez, o Tribunal Superior do Trabalho decide, reiteradamente, que o
comum acordo constitui condição da ação, desde a emenda 45.
Não havendo comum acordo, torna-se inviável o exame do mérito da
controvérsia, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo,
nos termos do artigo 485, IV, do CPC.
Divirjo também da conclusão adotada pelo voto, segundo a qual a
assembleia deveria autorizar a oposição do argumento da ausência de comum acordo, pois que a categoria
é titular do direito material, não lhe competindo, porque ela não exerce o jus postulandi diretamente,
escolher as regras de direito processual. A categoria é titular do direito material, não do processual.
A arguição de ausência de uma das condições da ação está à disposição do
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mandatário do titular do direito material.
Portanto, acolheria a preliminar.
Divirjo, ainda, em relação às Cláusulas 1ª e 2ª da pauta nova,
apresentando minhas razões, nos seguintes termos:
Cláusula 1ª - Salário do Admitido em Lugar de Outro - Entendo que a
cláusula deve ser indeferida, eis que a pretensão ultrapassa os limites do Poder Normativo, implicando em
ônus financeiro e interferindo na liberdade de gestão das empresas.
Cláusula 2ª - Complementação de Auxílio Previdenciário - Entendo que a
cláusula deve ser indeferida pelos mesmos motivos sobreditos. A via adequada para o estabelecimento da
cláusula econômica seria a negociação coletiva porque onera financeiramente as empresas, extrapolando
os limites do Poder Normativo.
É como voto.
ELIANE APARECIDA DA SILVA PEDROSO
Juíza do Trabalho
Voto do(a) Des(a). IVANI CONTINI BRAMANTE / SDC - Cadeira 7
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO.

Adoto o relatório do MM. Juiz convocado Ricardo Apostólico Silva, mas
divirjo em relação à cláusula 43ª

No que diz respeito à cláusula 43ª - Contribuição assistencial/negocial dos
empregados, apresento minha divergencia, nos termos da fundamentação abaixo:
A contribuição sindical chamada de imposto sindical, antes prevista em lei,
era obrigatória para todos os empregados, trabalhadores avulsos, autônomos, profissionais liberais e,
ainda, para os empregadores, cobrada independentemente da condição de filiado, ou ainda da vontade do
trabalhador.
A Reforma Trabalhista (Lei 13.467/17) alterou a redação de diversos
dispositivos relativos à contribuição sindical, retirou a sua natureza de tributo e a tornou facultativa.
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Destaque-se que a Lei 13.467/17 não revogou a contribuição sindical,
tampouco os artigos referentes ao valor, sua cobrança, data, rateio dos valores e sua destinação, que
permanecem vigentes. As regras atinentes à data de desconto no salário dos empregados e do rateio dos
valores permanecem vigentes mesmo após as alterações promovidas pela reforma trabalhista.
Entretanto, doravante, toda e qualquer contribuição destinada ao sindicato
deve ser prévia e expressamente autorizadas pelos empregados, empregadores e respectivas categorias
profissionais, econômicas e de profissionais liberais.
Na CLT, sessão VI, DOS DIREITOS DOS EXERCENTES DAS
ATIVIDADES PROFISSIONAIS E DOS SINDICALIZADOS, consta no artigo 545, uma norma genérica
de vedação de desconto, na folha de pagamento do empregado, de contribuição sindical sem autorização
expressa e individual do empregado:
Art. 545, CLT estabelece: "os empregadores ficam obrigados a descontar
da folha de pagamento dos seus empregados, desde que por eles devidamente autorizados, as
contribuições devidas aos sindicatos, quando por este notificados"
A autorização inserida no artigo 545, CLT, deve ser inequívoca e
individual do trabalhador e diz respeito a qualquer contribuição sindical.
Várias ADIns foram ajuizadas por entidades sindicais, na qual se alegou a
inconstitucionalidade da redação dada na Lei 13.467/17 aos artigos 545, 578, 579, 582, 583, 587 e 602 da
CLT. Nesse sentido, foram ajuizadas as seguintes ADIns: ADI 5794, ADI 5912, ADI 5923, ADI 5859,
ADI 5865, ADI 5813, ADI 5885, ADI 5887, ADI 5913, ADI 5810, ADI 5811, ADI 5888, ADI 5892, ADI
5806, ADI 5815, ADI 5850, ADI 5900, ADI 5950.
ADI 5945. A ADI nº 5794 e as demais, de Relatoria do Ministro Edson
Fachin tiveram o julgamento: 29/06/2018.
No que tange a contribuição sindical art. 578, CLT, antes de natureza de
imposto, deixa de ser obrigatória e passa a ser facultativa para todos os trabalhadores, sócios ou não.
Ainda, e o desconto em folha deve ser expressamente autorizada de forma individual (art. 545, 582,
STF/ADI 57946 de 29/06/2018).
Quanto a contribuição confederativa, de custeio do sistema confederativo
(art. 8º, V, CF/88) só é devida pelos sócios, conforme SFT/Súmula Vinculante 40, antiga Súmula 666:
"A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição
Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo".
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Ainda assim, seu desconto em folha depende de autorização expressa e
individual (STF/ADI 57946 - 29/06/2018)
Quanto a contribuição negocial (art. 513, letra "e", CLT) para fazer face
aos gastos da negociação coletiva, fixada em instrumentos normativos (ACT, CCT, sentença normativa,
art. 7º, XXVI e 114 § 2º, CF/88, art. 611-B, CLT), a sistemática antes da Reforma Trabalhista, permitia a
cobrança só dos sócios (TST/ SDC - Precedente Normativo 119) e alguns julgados permitiam cobrança
dos não sócios assegurado o direito de oposição STF/RE 189.960-3/SP REL. Marco Aurélio (07.11.2000
e RE 337.7718-3/SP Rel. Nelson Jobim (01.08.,2002).
Com relação às diversas contribuições criadas por meio de Convenção ou
Acordo Coletivo, dentre elas a assistencial, é importante citar a decisão proferida pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal, publicada em 10.03.17, em que mudou de vez a orientação. No julgado STF/ARE
1018459, com repercussão geral, o Min. Gilmar Mendes reafirma jurisprudência que veda cobrança de
contribuição assistencial a trabalhadores não sindicalizados (Tema 935). E na atualidade, para o desconto
em folha, ainda exige a autorização individual, prévia e expressa do trabalhador (STF/ADI 57946 de
29/06/2018).
Neste sentido, a TST/SDC/OJ 17: CONTRIBUIÇÕES PARA
ENTIDADES SINDICAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DE SUA EXTENSÃO A NÃO
ASSOCIADOS.
As cláusulas coletivas que estabeleçam contribuição em favor de entidade
sindical, a qualquer título, obrigando trabalhadores não sindicalizados, são ofensivas ao direito de livre
associação e sindicalização, constitucionalmente assegurado, e, portanto, nulas, sendo passíveis de
devolução, por via própria, os respectivos valores eventualmente descontados.
Também no TST/SDC/Precedente Normativo 119: CONTRIBUIÇÕES
SINDICAIS - INOBSERVÂNCIA DE PRECEITOS CONSTITUCIONAIS
"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."
No que tange a contribuição associativa, decorrente do vínculo estatutário,
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sendo voluntaria por natureza, também exige a autorização para desconto em folha de pagamento.
Em resumo, com a Reforma trabalhista, o trabalhador, sindicalizado ou
não, não poderá ter descontado de seu salário o valor correspondente à contribuição sindical sem que haja
sua prévia e expressa anuência. A assembleia geral e ou a norma coletiva não supre a vontade individual,
conforme art. 611-B, inciso XXVI, CLT, verbis:
"Art. 611-B. Constituem objeto ilícito de convenção coletiva ou de acordo
coletivo de trabalho, exclusivamente, a supressão ou a redução dos seguintes direitos: (Incluído pela Lei
nº 13.467, de 2017)
XXVI - liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador,
inclusive o direito de não sofrer, sem sua expressa e prévia anuência, qualquer cobrança ou desconto
salarial estabelecidos em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho; (Incluído pela Lei nº 13.467,
de 2017)"
Da extinção da obrigação do pagamento da contribuição sindical. Sistema
de financiamento voluntário. Efeitos vinculantes da decisão STF/ADI 57946 (29/06/2018).
Pode-se objetar que a nova sistemática de facultatividade do custeio
sindical, e manutenção do sistema de representação "erga omnes" por "categoria" não é justa, e
desestimula a organização sindical, pois somente os filiados têm a obrigação de pagar o sindicato,
enquanto todos os trabalhadores não filiados também gozam dos benefícios advindos das conquistas dos
trabalhadores filiados.
Entretanto, o STF/ADI 57946 (29/06/2018) declarou a constitucionalidade
da nova sistemática de custeio sindical e compatibilidade Convenção 87 da OIT, cujos efeitos são
vinculantes para a Sociedade/Judiciário e Executivo. Só não vincula o Legislativo cuja missão e aditar
Emendas constitucionais e leis, inclusive em sentido contrário. Enquanto a leis injustas não mudam,
impera a ordem jurídica posta e vigente.
Ainda, de acordo com o art. 28, parágrafo único, da lei 9.868/99, a
legislação que regulamenta a declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade de lei, têm
eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração
Pública.
Em respeito à supremacia da Constituição Federal, mister se faz seguir o
entendimento na STF/ADIn 5.794, que confirma a que contribuição sindical é facultativa é uma regra
constitucional válida "ex tunc". Note-se que os efeitos vinculantes dos precedentes obrigam os juízes e
tribunais a seguirem, sob pena de reclamação constitucional e ineficácia do título na execução (art. 102, I,
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"l" da CF/88 e art. 988 a 993 do CPC e art. 525, § 1º, III, CPC).
Vejam-se decisões recentes, do STF/ Rcl 36933 (02/10/2019), em que
foram suspensas cláusulas que previam contribuições sindicais compulsórias no ramo de TI em São Paulo
Ainda, na Reclamação Constitucional STF/Rcl 47.102 (13.05.2021) o Min. Barroso deixa claro que
desconto de contribuição sindical exige aval do trabalhador O Ministro concedeu a medida cautelar
pleiteada por concessionárias de rodovias de SP, para suspender decisão do TRT da 2ª Região, que
autorizou o desconto mediante autorização assemblear, sob alegação de afronta à autoridade da decisão do
STF proferida na ADIn 5.794.
Ivani Contini Bramante
Desembargadora Federal do Trabalho.
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