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ATA DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO PROCESSO TST- PMPP-

1000191-76.2018.5.00.0000, em que figuram como requerente/requerido o SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁNINS DOS ESTADOS DO MARANHÁO,

PARÁ E TOCANTINS - STEFEM E A VALE S.A.

Aos vinte e dois dias do mês de maio dois mil e dezoito, às quatorze horas, compareceram à

sede do Tribunal Superior do Trabalho, na sala de conciliaçáo localizada no 10 andar do Bloco

A, em Brasília, Distrito Federal, para a Audiência de Conciliação e Mediação relativa ao

processo no TST-PMPP-f000lgl-76.2018.5.00.0000, de um lado, o SINDICATO DOS

TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁNIES DOS ESTADOS DO MARANHÃO,

pARÁ E TOCANTINS - STEFEM, representado pelo Sr. Lúcio Azevedo, Presidente do

Sindicato, e, de outro, a VALE S.A, representada pelo Senhor Aldo Lima, Gerente de Relações

Trabalhistas, assistida pelo Dr. Rafael Grassi P. Ferreira.

Presidiu os trabalhos o Excelentíssimo Sr. Ministro Renato de Lacerda Paiva, Vice-Presidente

do Tribunal Superior do Trabalho. Presente o Exmo. Senhor Rogério Neiva Pinheiro, Juiz

Auxiliar da Vice-Presidência do Tribunal, e o Dr. Luiz da Silva Flores, Subprocurador-Geral

do Trabalho.

Aberta a audiência, o Excelentíssimo Sr. Ministro Vice-Presidente cumprimentou os presentes.

Registra-se que, de modo a assegurar a validade formal do ato, o Sr. Assessor-Chefe da

Secretaria-Geral Judiciária, Dr. Pedro Gontijo, solicitou aos presentes acima registrados a

apresentaçãq ..d. suas identifïcações, tendo sido promovida a devida conferência,

certificando-se que todos os presentes acima registrados estáo oficialmente identificados.

Os representantes de ambas as partes entregaram cópia de minuta de Aditivo de Aco

Coletivo de Trabalho à Vice-Presidência, anteriormente à audiência. Informaram que tal

foi revisada, com a participação dos responsáveis por seu assessoramento jurídico.

O Ministro Vice-Presidente, seguindo a finalidade do presente ato, indago aos

representantes das partes, diretamente, pessoalmente e de forma separada, se tinham
T
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pleno conhecimento do conteúdo de todas as cláusulas, se compreenderam o conteúdo e se

não havia dúvida quanto ao seu alcance, bem como se estavam de acordo com os termos da

minuta.

Os representantes das partes responderam posÍtivamente às perguntas formuladas,

esclarecendo que praticavam a presente manifestação de vontade de forma espontânea, contando

com poderes para tanto, tendo pleno conhecimento da decisão tomada, tudo em respeito ao

princípio da autonomia da vontade e da decisão informada.

Esclareceram que o presente acordo não conta com natureza de decisão iudicial'

nrincinalmenfe considerando oue foi firmado no âmbito da presente relação pré-

processual. Esclarecerâm, ainda, que o instrumento firmado tem natureza jurídica de

acordo coletivo de trabalho, nos termos do art. 611 da CLT.

O representante do MPT se manifestou no sentido da inexistência de óbices jurídicos, formais e

materiais que impeçam a celebração do presente acordo. Apresenta ainda as seguintes

manifestações:

- que a Nota Técnica editada pela Conalis-MPT consagrou, dentre outros, o seguinte

entendimento: "45.8 dever do Ministério Público do Trabalho, dentre outras funções, promover

a liberdade sindical, notadamente no que diz respeito à livre atuação dos sindicatos, combatendo

apráttica de atos antissindicais em prejuízo aos sindicatos e aos trabalhadores.46. A supressão

abrupta da contribuição sindical, principal fonte de custeio de muitos sindicatos, implica em

grave risco à tutela dos direitos sociais dos trabalhadores em decorrência do enfraquecimento da

ação sindical, em especial porque é o sindicato que representa e negocia em nome de todo o

grupo profissional, incluindo os trabalhadores náo associados.... ";

- que a lógica do negociado sobre o legislado impõe ao MPT dever

relevante de acompanhamento da validade das negociações coletivas;

ado, o qual- que louva a mediação conduzida pelo Min Vice Presidente pelo

inclusive comtempla mecanismos importantes para garantia dos tra que desejam se

mals ngoroso e
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Após a manifestação do representante do MPT, o Ministro Vice-Presidente do Tribunal

Superior do Trabalho DECLARA QUE NÃO HÁ ÓnfCBS FORMAIS E/OU

MATERIAIS QUE IMPEÇAM A CELEBRAçÃO DO PRESENTE ACORDO'

construído em Procedimento de Mediacão e Conciliação Pré-Processual, conduzido pela

Vice-Presidência do Tribunal Suoerior do Trabalho" nem há óbices para que surtam os seus

jurídicos e legais efeitos.

O Ministro Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho reconhece ainda que a sua

declaração de validade supra não desvirtua a natureza de acordo coletivo de trabalho do

instrumento fïrmado.

Em seguida, os representantes das partes assinaram a minuta do referido aditivo de acordo

coletivo de trabalho, neste ato e na presença do Ministro Vice-Presidente, devendo o documento

serjuntado aos autos, com extração de cópia às partes.

Passada a palavra ao representante da parte requerente/reque¡ida VALE S/4., este se manifestou

no sentido de agradecer a atuação da Vice Presidência do TST, que permitiu que as partes

chegassem ao consenso sem necessidade de ir para o litígio.

Passada a palavra ao representante da parte requerente/requerida SINDICATO DOS

TRABALHADoRES EM EMPRESAS FERRoVIARIAS DOS ESTADOS DO MARANHÃO,

PARÁ E TOCANTINS - STEFEM, este se manifestou no sentido de que agradece a atuação da

Vice Presidência do TST, sem a qual não teria sido possível chegar ao consenso.

O Ministro Vice-Presidente do TST agradeceu a boa vontade de todas as partes, que muito

empenharam para a busca do consenso.

O Excelentíssimo Senhor Ministro Vice-Presidente concluiu os trabalhos

presença de todos, declarando encerrada a audiência, às L4:40. E como nada mais

tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo

Excelentíssimo Ministro Renato de Lacerda Paiva, Vice-Presidente do TST, pelas partes, por
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seus advogados, e por mim, Rogério Neiva Pinheiro, Juiz Auxilia¡ da Vice-Presidência, que a

lavrei

LA A PAIVA
Vice-Presidente do TST

LUTZ VA RES
-Geral Trabalho

O NEIVA PINHEIRO
J Auxiliar da Vice-Presidência

SINDICATO DOS LHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO
PARA E TOCANTINS - STEFEM:

Representante

Advogado Advogado

VALE S.A.:

(

tu
L\/C/-

Representante

Advogado
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TERMO ADITIVO

As PARTES:

STEFEM . SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS FERROVIÁNT¡.S

DOS ESTADOS DO MARANHÃO, PARÁ E TOCANTINS, CNPJ NO 32.3T9.88TIOOO].-02,

sediado à rua Miquerinos, no L, Bairro Jardim Renascença - CEP 65075-038, São Luis - MA,

doravante denominado SINDICATO, e

VALE S.4., com sede na cidade do Rio de Janeiro/RJ, à Praia de Botafogo, no 1,86, 90 andar -
Botafogo - CEP 22350.L45 - Rio de Janeiro, neste ato designada EMPRESA,

Firmam o presente TERMO ADITM ao ACORDO COLETM DE TRABALHO, celebrado em

28lLll20l7, com as regras e condições ora transacionadas:

Considerando,

a) Que as PARTES requerem a mediação do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST); e

b) Após reunião bilateral e audiência (Anexo 1) as PARTES aceitaram a proposta conciliatória
apresentada pela VICE-PRESIDÊNCIA DO TST, nos termos das cláusulas abaixo.

CLÁUSULA PRIMEIRA - Fica instituída e considera-se válida a contribuição (cota negocial), referida
pelo art. 513, alínea"e", da CLT, expressamente fixada neste Aditivo, aprovada em assembleia sindical
dos trabalhadores, convocada e ¡ealizada de forma regular e legítima, nos termos dos arts. 6L1 e

seguintes da CLT, para custeio do Sindicato Profissional, em decorrência da negociação coletiva
trabalhista, a ser descontada pela Empresa no contracheque dos trabalhadores, no 20 (segundo) mês

imediatamente subsequente à data de assinatura desse Aditivo (22105120L8), ressalvado o direito de

oposição individual escrita do trabalhador não filiado ao sindicato profissional, na forma do parágrafo
seguinte.

Parágrafo Primeiro - O trabalhador não filiado ao Sindicato Profissional deverá ser informado pela
Empresa acetcadarealização do desconto da contribuição mencionada no caput dessa cláusula, podendo
apresentar ao Sindicato Profissional, pessoalmente, por escrito e com identificação de assinatura legíveis,
sua expressa oposição, devendo no pÍazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência da informação supra,

apresentar à Empresa o comprovante de oposição apresentada ao Sindicato, sob pena de aceitação do

desconto.

Parágrafo Segundo - Caberâ à Empresa a entrega ao empregado do comprovante de recebimento do

comprovante de oposição apresentado ao Sindicato no momento de sua entrega.

Parágrafo Terceiro - Fica vedado à Empresa empregadora a rcalização de quaisquer manifestações, atos,

campanhas ou condutas similares no sentido de incentivar ou instigar os trabalhadores não filiados ao

Sindicato apresentarem o seu direito de oposição por escrito.

Parágrafo Quarto - Fica vedado ao Sindicato e seus dirigentes a realização de quaisquer manifestações,

atos ou condutas similares no sentido de constranger os trabalhadores não filiados ao Sindicato
profissional apresentarem o seu direito de oposição por escrito.

Parágrafo Quinto - O trabalhador que não exercer o direito de oposição na forma e no prazo previstos no
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Parágrafo Primeiro não terá direito ao respectivo reembolso da presente contribuição (cota negocial).

Parágrafo Sexto - Caso haja ação judicial com decisão final que implique obrigação de devolver os

valores descontados dos empregados, o Sindicato, efetivo beneficiário dos repasses, assume a obrigação
de restituição diretamente aos empregados, dos valores que lhe foram atribuídos, sendo que, caso o ônus
recaia sobre a Empresa, ela poderá cobrar do Sindicato ou promover a compensação com outros valores
que devam ser a ele repassados, inclusive relativos a contribuições associativas, devendo a Empresa
notificar o Sindicato acetca, de ação com o referido objeto eventualmente ajtizada, para intervir na

relação processual caso tenha interesse.

Parágrafo Sétimo - O valor da contribuição prevista no caput corresponde a 50Vo (cinquenta por cento)
de um único salário-dia vigente do trabalhador.

CLÁUSULA SEGUNDA - O Sindicato Profissional declara que mediante o presente ajuste se abstém
de pleitear e cobrar a contribuição prevista no art. 578 e seguintes da CLT, relativamente ao exercício de
2018, sendo que o presente compromisso passa a integrar o Acordo Coletivo ora aditado.

CLÁUSULA TERCEIRA - Permanecem inalteradas e ficam ratificadas todas as demais cláusulas e
condições do Acordo Coletivo de Trabalho, ora aditado.

E, por estatem assim justas e acordadas, as Partes firmam o presente instrumento em duas vias de
igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo assinadas.

Brasília, 22 de maio de 2018.

Io
Rafael Grassi P. Ferreira
Advogado - OAB/MG 50.7L3
VALE S.A.

Aldo
Gerência de Relações Trabalhistas

Lúcio

SINDICATO EM EMPRESAS FERROVIÁRIAS DOS ESTADOS DO
MARANHÃO, PARÁ E TOCANTINS - STEFEM

^ra 
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t raba l-hadore s
apresentarem o

não filrados
seu direito de

ao sindicato prof iss ional_
oposição por escrito.

Parágrafo Quinto o respectivo sindicat.o profissional_
deverá assumir a responsabiridade pelo reembol-so das
Empresas Empregadoras, ên.. caso de ação proposta por
trabalhadores quanto ao desconto.

Parágrafo Sexto - o trabalhador que não exercer o direito
de oposiçåo na forma e no prazo previstos no parágrafo
Primeiro não terá direito ao respectivo reembol-so da
contribuição assistenciaf (cota de solidariedade) .

Parágrafo Sétimo - Considera-se abusiva
uJ-t.rapasse o limite de 5O? de um
reajustado por ano/ rel_ativamente ao
instrumento col_etivo.

a contribuição que
único sal-ário dia
ano de vigência do

.JTJSTIFTCATIVA (tópj.cos/itens) :

Princípio da Isonomia:
- a Reforma Trabalhista extinguiu a contribuição sindicaJ-,
de natureza tipicamente tributária, quanto a quar a
obrigação de pagamento recaia sobre Lodos os membros da
categoria. Porém, manteve a sistemática de representação
tradicional, ou seja, âs entidades sindicais continuam a
ter a responsabiridade de representar e defender os
interesses de todos os trabal-hadores, independente da
condição de fil_iado;
- portant.o, o referido cenário cria um ambiente de quebra
de isonomia, r,â medida em que apenas os filiados custeiam a
manutenção da entidade sindical, mas aqueles que não
suportam o referido ônus se beneficiam de suas atividades;
- dessa forma, a observância do principio da isonomia
implica na necessidade de que todos participem do custeio
por meio da contribuição assistencial/taxa negocial_/cota de
sol-idariedade;

Preservação do art. 5l-3 da CLT:
- o art. 513, "e", da CLT prevê o seguinte
"São prerrogat¿vas dos sindicatos :



Cï.AUSUÏ,A. . . . CUSTEIO SINDTCAI

É válida a contribuição assistenciar (cota de
solidariedade), referida pelo art. 513, alinea "e,,, da cLT,
expressamenLe fixada na ccn.renção col_etiva de Trabal_ho,
aprovada em assembl-eia sindical de trabalhadores, convocada
e real-izada de forma reguJ-ar e J-egítima, nos termos do art.611 e seguintes da cLT, para cust.eio do SindicaLo
Profissional, em decorrência da negociação coleti_va
trabalhista r à ser descontada pelas Empresas no
cont racheque dos trabai-hadores, no 2" ( segundo ) mês
imediatamente subsequente à data de assinatura dessa
Convenção CoÌetiva de TrabaÌho ( / / ), ressal_vado
o direito de oposição individual- escrita do trabalhador não
filiado ao sindicato profissional, ñâ forma do parágrafo
seguinte.

Parágrafo Primeiro - o trabalhador não filiado ao Sindicato
Profissional deverá ser nocificado pei-a Empresa acerca darealização do desconto da cont.ribuição assistenciar-
mencionada no cdput dessa cráusula, podendo apresentar ao
sindicato Profissional-, por escrito e com identificaçào de
assinatura legiveis, sua expressa oposição, devendo noprazo de 20 dias, a contar d.a ciência da notificação supra,
apresentar à Empresa o comprovante de oposição apresentada
ao sindicato, sob pena de aceitação do desconto.

Parágrafo Segundo - Caberá às Empresas
entrega ao trabaj_hador do comprovante de
comprovante de oposiçåo apresentado
Profissional- no momento da sua entrega.

Parágrafo Terceiro - Fica vedada às Empresas
aos Sindicatos de categoria Econômica a
quaisquer manifestaçÕes, atos/ campanhas
simiLares no sentido de incentivar ou
trabafhadores não filiados ao sindicato

Empregadoras à

recebimento do
ao Sindicato

empregadoras e
reali zação de

ou condutas
instigar os
profissional-

apresentarem o seu direito de oposì_ção por escrito

Parágrafo Quarto Fica vedado aos Sindicatos profissronais
e seus dirigent.es a realizaçåo de quais manifestaçöes,
atosou condutas simil-ares no sentido de constranger os
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profissjonajs
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das profissões

a

ou
il

que
ou

- o referido dispositivo
podendor portanto/ ser

não foi extinto
considerado base

peJ-a ref orma,
I ega J_ pa rainstit.uição "do presente desconto,'

Limitaçåo de valor
- quantô ao l_imite
da SDC consolidada
limitação de 50å do

do descont-o:
de desconto

quanto ao
sal-á ri o-dia

observou-se a jurisprudência
tema, a quaJ_ estabel_ece a
ao ano,. e

Oposiçåo e anuência prévia e expressa:
- a l-ei não definiu o conceito de anuênci_a prévia eexpressa/ tampouco a sistemática de manifestação. Dessamaneira, respeitados os demais parâmetros, não há vedaçãolegaJ- para que tar ato de vontade decorra da assembJ_eia,reguJ_armente realizada, luntamente com a garantia dodireito de oposição. Ou seja, há um el_emento ativo,correspondente à assembJ-eia, e um mecani_smo de garantia esalvaguarda para aqueres que efetivamente não concordam coma instituição do desconto. .
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Viae Presidência do Tribunal Superior d.o Trabalho
p${pp 1000191-76. 201t. 5, Ç0. 0000
RnQUARIDOIIì"EOUnRENTri: SI.NDTCATO DOsj îR/{B¡rLH¡lDORES
^ËflRROVTARTAS DOS ES'TÂ,ÐO$ MARANHAO, PARA E TOC]A,I{TThls

RËQUËRTDÖ,/RËQUËRENTË ¡ VALE .$. A
AÈa de Reuniåo Bi]'ateral de Trabalho e Neqociasåo

Acs 16 dias cle maio de 2018 às 14 : 00 hs, na sa-La cle ::eun j"Òes da
vice Presidência do Tribunal superior c{o Traba-ì-ho, âs pärt€*c do
processo/procedimento sLtpra -se re'¡ni"ram sob a coorclenaçåo cio .Tui z
Auxiliar cla Viç:e Pres5.c1ênci.r, Rogs:r:i.,: Neiva pinhej.ro I Tìara .Lïåtar
Co objeuo do presente prr>cecìimenuÕ e cencâtivä de busca cia soJ"uç;ão
autocerm'positiva. F.s partes foram rËpre$erìL¿ìdås pelcs seguintes
rÊpresentantes e advogacios:

da Va"i.e;
Va I e,'

TM HMPRESAS

þ t l-r ¿w]

enl L,mp r:el sa s
.STEFIIM:

Pela reqil¡erenLe Va le :

- Andró CoeLho T'ej-xeira. representanr.e
- Aldr: Lima lerreira, represeritante c1a

- Dr ilafeel. Grassi ['erreira, advogado,'

Pe-Lo reguerente Sindica{o clos T'rab¿ll-hacl*res
Ferroviári.as dos estados do M,aranhå"o, Pará e Tocani:-i.ns
- Lucio Azevedo, Presiclcr::nte i
- Dr José Gui I he rme Ca rl¡alho , adv,:gacic .

f niciacla a reunião, o Jurz Au¡:ilÍar d¡:l t/ice i¡r, esic{ència esc.:lareceu
o objetivo cÌo encontrc':, mÉnci crnar¡ds qus .r i.nlençåo é å,vËìnçclr no
cliålogc enf-re ås pârt.es, sem prejuir.c das atos sclene$ e fc::maís,
correspondentes às auditãnr:j.as de tenr-al-il¡n cle conci.l"iaçãr:.
Aqradeceu, em nome d.o M"in j..sl ro Vì ce P::es j"clent-e do 'lls:f , a Fresençå e

boa vontade das pårtes

Na sequencia, considerando c chjeto espöüifir:cl dc presenL*
ccnf líto, ponde::ou que a Vice Presídôncia [em sido .senriive]. ao remå
e gue j á havia se deparaclo cöm ü mesmo em oLl'trô proceciimenLs rle
conciliaçåo e mediaçã.o pré-processua,l. Fez e.sr:lareci.rnento de
l,inritações ref erentes à ma[éria, mas qlle å Vice P¡:esiclêncÍa tem
ref i-eticlo sc¡bre o 'tema.

Passacia a palavr'a aos r'>reseni:es, ú Dr. José Cìu.i. lherme Zeiqi.rì.r;;,

ponde.r:ou que os dois .l"aclos Eônr j ust-:-f ;-catir¿¿qs qufint-o rro t erna ci:j etc



'do present,e conf lito, rnas o faLo tå que houve cornpreensÕes dlsbintas
e nåo houve consenso.

Na sequencia, o Dr. Rafael Grassi esclarecer-¡ o
que houve uma assernltlei¿ nå gr"ral nåo ccÕrr(:.rl

conEribuiçåo sinciical ;

- gLIe a entidade sindj.ca I .l"aboraL entenrleu
enquanto manifestaçåo cla vontåde ccleLiva. s*

sequint.e:
urna consulta sobre

que ,r assembleia,
sobrepoe å voncade

"individual;
- e[ê¡ porrâm, â empre-ç.ã tem j-ncert-ezas e -inseguranÇâs guånto ¿t

possibil-idade de ad<¡Ear a posj"çao do sindicato"

Em seguida o Dr. Ä,ndré Cr¡elho fez es seguinLes colocaÇÕes:
- que não tem dúvida de que o processo decisóri<¡ que trac,ou do ¡ema
foi conduzido de forma m.uit.o séria e responsåvel p:eJ-o si.ndic--ato,.
- que enterlde gue nåo ê saudåvel gue o sindicat-o f ique 5:rivaclo de:

suas fonLes de receita, mas reconhece gue nåo se pode ignorar os
Iímites da leí.

Sucessivamente, o sr. Lucio Azevedo fez ås seguintes coloc.lçÕes:
que o sinrJicato tem ä obrigaçåo de reprrsent-aï r.oclos os

trahalhadores na negociaçåo colet:Lva. mas que o sj,ncli.cåto preci.sa
cle cont,ar com estrut,ura e sua.s fi.r.nles tle scbrer;i.vônc.i.a;
* gue no caso esp.ecffico a entida<ie sindical conba com ?Bta de
fi.liados;
- que entende que nåo f.az senc.i"cic que os empreqacìo.s terrliam que se
¡nanif,estar individualmente pårå c) ciescrrntr: ass i stenci;r1., mäs nâo
precisem se manifestar individualmenLe sr:bre Õ acorclo cofeLir¡o de
trabalho,

Após os debat,es realizaclos e l-evantadas infc¡,rmaÇöes relevante.s, äs
partes chegaram, de forma cnnjunta, â r:ünsensô pårà resolver o
presente conf Ì i Lo ¡ coln base na selguinr-e reciação cle propCIst-a de
cláusula dê custeio sindical:
''.Fica írlstítlaída, e ear,sj.d'ara-,se vá.Lj.c.a a contreåuiçã,o (cota de

eli9¡retss¡rnente f;j¡xada ¡egte AdLtivo <te Acozdo Coletíwo de Tra},allho,
aprowado êEl a¡rsêûbleia sj.ø."t; caJ de ëza},al'had,ores, cörroeaca e
zeal,J-zada. de foma r:eguJ'ar e J.egítiaa¿ trros Ëeäm¡:s do ar:ù. 677 e
segufnÈes dÅ" CLT/ ¡a.ra custeic do Si¡¡dicato Profissionatr ên
decarr:ência da negociação cof.etiva Èralral..l.lsta, a se-r c,ee,cont:ada
peJ.a ftrg'resa @>regad;ora no c.ontracb,eque das traJraJ.hadores, no 2"
(seg:nndo) ús i'ae¿riaÈa.:ne¡:te subsegrrenúe â data de assinatura des,s€
ÀdÍtivo de Ircozdo CoJ.eëi-vo de fraåaJ'ho ( / / ) , ressa-lvado



'o direito de oposiçã.o índividual esc¡ijta do traba.Thad.or nå.o fiJ.rado
ao sindicato profrssienaJ-, na fanaa do paragrafo segruinte.

Parágrafo Primeiro A t,rabalhador náo filiado ao SjndicaÊo
FrofìssionaJ dewerá ser rnforr..ad.o pej.a Ëryresa acerca da real.r zaçäo
do desconto da' contrilluíção a.ssisÈencia-7. mencionada no caput dessa
c-láusuJa , padendo apresentar ae sinrrí c¿.to prof;¡ssj onal ,
pessoaLurente, Por escr.ito e cclm ídentificaçåo de assinatura
J-egíveisl srza e.'qrres,sa oposíçäo, d.ewendo no pÍazo de zo i-ias, a
ëor:tar da c,iência d^a notíficaçã.o ,su¡rrå / a.pîesenëar â .E]rqrresa o
coryrowante de oposiçåo apresenÈada ao sinriì caLo, so.b pena de
aceitaçäo da d'esconto.

Parágrafo Seg:und'o Caberá å
traöaJ-hador do caryrovante de

r{r¡ss¿ Enpregadora
recebj-nento da
Profissj.onal'. r¡o

a entreçra ao
coryrovante de
momento da .suãloposição

entregra -

apresentado ao Sindícato

Pará'gtafo Tereeiro - Fica vedada à Erç.resa erqrregadora a rea]j..a ação
de guaísguer ¡ranifestações , atas, carytanhas ou condutas sjslilares
¡f,o sentid.o de incentívar ou ínstigar os trabal.had:ores não fej.jados
ao Síndicato P:rofissionaJ apresenta'rem o seu direrto de oposição
por escrito.

Patàgrafo Quarta - tr'ica vedado ao Sind.icaËo Profjssjonal e seusl
dirig:entes a rearizaçãro de guaisg'uer na"nífestaçöes, atos ou
conduÈas simi-Lares no sentido de constranget o.s tra.balhad.ores não
filiados åo sinrlicato profj,ssionaT apresenÈarclr.a o Ëeru ðireito d.e
oposição por escriÈo.

Pará'grafo Quinto O +-raå.aJ.hador çue não e't{e¡cer o direjËo de
oposiçäa r¿ä forma e no prazo previstos no Parágrafa Primeiro näo
ùerá direibo ao respecXivo reembolso da presente cont,ribuiçâo (cota
de soJ.idariedade).

Paxágzafo sexto caso haja ação judíciar com dec.isão fínaj- ?us
iry>J-iqae em abrigação de dewolwer <>s val-ores desco¡Èados dos
pnE'regacjos , o Sin¿li cato Profissi onal , efetíwo benaf iciário d,,os
rePasses/ assume a obrigação de restjtuiçåo díretzmente ao5l

fi>regados, dos r¡a-l.ores que lhe fera- atríbuídos, sendo çItJe ¡ öåso o
ônus d.a devoruçåo recaia sobre a Erryresa , era poderá cabrar d.a
Sindicato Profissional ou promower å corpen"saçäo com outros ¡¡al,ores
que devam ser repassados, j^ncLusiwe relativos a contribuj.çôes
assocjatíwas, derrendo a Enry>resa notificar o si¡zdj.cato âëërca. de



ação com o tef.erj'd;o ohjebo eveatualmente ajuizadat Eaïa íl:tervír na
relação E)Ëcc.essu,al caso tenha .Í,nte¡esse.

Parágrcafo Séti¡ua CI vaTor das conÈri-buiçã,a previst* io Capuù
cor.reepor¡de a de 50* de r¡¡n úníeo saJ,á.rj'o ";i'a vigente. "

Fica aincla a justaclo gtre/ no hes,r de r-:c l e'nr¿cao cje acr:r Co ncs termos
da cIáusuJa siupra, o 5i¡rclicato Protissiolrai ii.rmarå, erlt aud:Lência
que vÍer ä ser desiqn;rr1a, o sequint-e coruprclrnisso: *O gimrtåca.Xo

PzoÊLsstonal declara que ¡nediante o presenÊe njusùe .se a.bstérr de,
reo períoda de vígrêac.ia do Ac.ixiva de Ac.ord'o coletivo q:ue se assina
neaÈe ata, pleltear a cobrança da cont,r"l,-huiçåo prewista no art. 578
€t eag;uíntes dê Cl¿Tt sendo g1re o preseate coryr;omísso pa.s.sa a
la,teg: ar o allo'4íd.o Ad:ítiwo de Acordo Caletivo." 

"

O iuiz Auxil-iaË da Vj.co lrresidênr:ia esc-l.arecer: que ir,i submeter o
'tema à apreciaçào do Min.istro Vice P::esidente, p¿rt:å q\re o mesmo

avalie ê p"ropÕsta de consenso elaboracla e ver:.figue a possÍh.iiidacle
de designaçåo de audiência.

Nada rnais havendo a Lratar, o Jui z Aux j"I:ar rja Vlce Presidênr;ie
reÍLerCIu os agiadeciment"os aos Farticipåntes, clando por ence::rada a

reunião ås ll z\A hs, rendo siCo a presente åta lavrada po.r mi.m,

Roqerio I'ilêÍva Pinheiro, Jui z F,u:*iJ" iar cla Vice Presidência . å qr"raì.

serå a*sinada pelos presq-"ni:es ê suhmei"ida êo Mini,stro Vice
Presídente.

.iuiz l\uxiliar da Vi"*e LÌ.resirJência

Represen cantes cJ.a .r:eguer:nnt e

Represent.antes cla requer,icla


