
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

IDENTIFICAÇÃO

PROC. TRT/SP 1003516-05.2018.5.02.0000

DISSÍDIO COLETIVO

SUSCITANTE: SINDICATO TRABALHADORES INDÚSTRIA PRODUÇÃO GÁS SÃO PAULO.

SUSCITADO: COMPANHIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS.

EMENTA

RELATÓRIO

A entidade sindical Suscitante propõe o presente dissídio coletivo

econômico, indicando, em linhas resumidas, as seguintes premissas:

(a)  legitimidade  para  fins  de  representação  da  categoria

profissional;

(b) data base - 1º junho de 2018;

(c)  sucessivas  tentativas  de  negociações,  as  quais  restaram

infrutíferas, inclusive, com a participação do TRT 2ª Região, em fase pré-processual;

(d)  alteração  unilateral  pelo  suscitado  do  benefício  do  plano  de

saúde,  impondo  a  coparticipação  dos  empregados,  contrariando  a  cláusula  13ª,  IV,  ACT

2017/2019;

(e) o direito de greve é direito constitucional;

(f)  a  atividade  profissional  executada  pelos  trabalhadores

representados  pela  Suscitante  se  enquadra  na  hipótese  do  art.  10,  Lei  7.783  (serviços  e

atividades essenciais/

(g)  a  observância  dos  preceitos  legais  quanto  ao  exercício  do

direito de greve;

(h) condenação no rol dos pedidos de fls. 14/15: (1) acolhimento

das cláusulas econômicas e sociais; (2) declaração de não abusividade da greve com garantia

no emprego; (3) estabilidade de 120 dias.
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A entidade sindical  Suscitante a junta procuração e documentos

(fls. 16/178, 190/206).

A Suscitada junta procuração e documentos (fls. 220/232).

Contestação formulada Suscitada às fls. 233/289, em que articula:

(a)  preliminar -  perda do objeto por  ausência de deflagração de

greve;

(b)  preliminar  -  falta  de  interesse  processual  -  requerimento  de

declaração de licitude de greve não deflagrada em 4 de janeiro de 2019;

(c) preliminar - falta de interesse processual - dissídio que não é de

greve. Impasse insanável;

(d) ilegitimidade ativa - (má-fé) do suscitante;

(e) ilegitimidade ativa - representação processual irregular;

(f) edital não publicado na base territorial;

(g)  ausência  de  edital  de  convocação  das  assembleias  de

dezembro de 2018;

(h) falta de exibição de que a pauta de reivindicação tenha sido

registrada nas atas dos dias 20 e 21 de dezembro;

- (i) o não esgotamento das negociações coletivas;

(j) inépcia da petição inicial;

(m) litispendência;

(n) impossibilidade de aferição de quórum para fins de propositura

de dissídio;

(o) lista de presença irregular;

(p) assembleia não representativa;

(o) assembleia realizada sem escrutínio;

(p) ausência de assembleia regular de aprovação da instauração
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do dissídio;

(r) ausência de protesto judicial/

(s) questão de ordem - delimitação do objeto do dissídio;

(t)  -  mérito:  (1)  abusividade  da  greve  ocorrida  no  dia  28  de

dezembro  de  2018;  (2)  requerimento  da  aplicação  da  OJ  10,  SDC,  TST;  (3)  impugnação

específica  a  cada  uma  das  cláusulas,  objeto  da  pauta  de  reivindicação  da  categoria

profissional.

Junta documentos fls. 290/986.

Ata tentativa de conciliação às fls. 990/993.

Manifestação da entidade sindical suscitante às fls. 1015/1047.

Declaração de suspeição, por motivo de foro íntimo, consoante o

teor de fls. 1048.

Determinação de inclusão do processo em pauta (fls. 1049).

Manifestação  da  entidade  sindical  Suscitante  às  fls.  1050/1060.

Junta documentos (fls. 1061/1325)

Manifestação da Suscitada (ID 87c6cc5, fls. 1326/1337).

Parecer  do  Ministério  Público  do  Trabalho  às  fls.  992:  "Pela

senhora Procuradora do Trabalho, manifestando-se sobre o movimento, oralmente, assenta a

legitimidade do movimento grevista, tendo em vista a ausência de norma coletiva, de cunho

econômico,  desde  01.06.2018,  sem  solução  até  o  presente,  e  requer  desde  logo  que  o

julgamento se processe com urgência, tendo em vista tratar-se de atividade essencial".

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

MÉRITO

Recurso da parte

Item de recurso

DECIDE-SE:
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1. Análise das Preliminares.

1.1. Perda do objeto. Greve não deflagrada.

Argui a Suscitada que a greve anunciada para 4 de janeiro de 2019

não ocorreu, pelo que aventa a perda do objeto do presente dissídio de greve e a extinção da

ação sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC).

A defesa reconhece que houve greve no dia 28 de dezembro de

2018 (letra "b" às fls. 259).

No mesmo sentido, vide o teor dos esclarecimentos tomados às fls.

991.

Houve greve no dia 28 de dezembro de 2018.

A demanda foi ajuizada no dia 28 de dezembro de 2018.

Eventual possibilidade de greve a ser deflagrada ou não para o dia

04 de janeiro de 2019, de forma objetiva, em nada prejudica o exame do dissídio de greve.

A  greve,  como  uma  suspensão  coletiva  dos  trabalhos,  é  um

movimento dinâmico, podendo abranger horas ou dias.

Logo, se houve ou não a greve no dia 04 de janeiro, como já dito,

nada prejudica o teor da demanda, visto que é inquestionável a paralisação ocorrida no dia 28.

Preliminar é rejeitada.

1.2. Falta de interesse processual.

A Suscitada aventa a falta de interesse processual para o objeto

"declaração de não abusividade da greve", uma vez que essa não foi deflagrada, requerendo a

extinção do pedido sem resolução do mérito (art. 485, IV, CPC).

Matéria deve ser rejeitada de plano, ante a greve ocorrida no dia 28

de dezembro.

Preliminar é rejeitada.

1.3. Falta de adequação processual.

A Suscitada  articula  ausência  de  adequação  processual,  ante  a
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inexistência da causa de pedir fática "greve" e incompatibilidade da via do dissídio coletivo de

greve para a análise da pauta de reivindicações de natureza econômica, requerendo a extinção

do feito na forma do art. 485, I, IV e VI, CPC.

Como já dito, é inquestionável a ocorrência da greve no dia 28 de

dezembro.

Pela sua essência, como procedimento legal, o dissídio coletivo de

greve tem dois pontos distintos, a saber: (a) a análise da greve, a verificação da sua existência

e, se existente, a sua abusividade ou não; (b) a análise das reivindicações pleiteadas pela

categoria profissional.

Logo,  como tem,  por  lógica,  a  natureza econômica no presente

litígio, por ser algo essencial  na dinâmica do conflito coletivo, o qual antecedeu o presente

procedimento (a Suscitada não pode negar as sucessivas negociações; a Suscitada não pode

negar o não desejo da negociação com a adoção da mediação por este TRT junto ao Núcleo

de Mediação), de plano, há de ser rejeitada a preliminar.

1.4. Ilegitimidade ativa.

1.4.1. Falta de legitimidade para a propositura da ação.

Articula o Suscitado que o Suscitante  não é  parte  legítima para

propor  dissídio  de  greve,  notadamente,  a  fim  de  requerer  a  declaração  de  licitude  do

movimento paredista, requerendo a extinção do pedido sem resolução do mérito (art. 485, IV,

CPC).

Quem  representa  a  categoria  profissional,  compreendendo  a

legitimação "ad processum" como a de "causam", é a entidade sindical Suscitante (OJ 15 e OJ

22 e 23, SC, TST).

O Sindicato  representativo  da categoria profissional  tem o pleno

direito de requerer a não abusividade da greve.

Por fim, pondere-se que a OJ 12, SDC, TST, foi cancelada pela

Resolução 166, TST.

Preliminar é rejeitada.

1.4.2. Irregularidade da representação processual.
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Articula o Suscitado que o outorgante da procuração do Suscitante

não detém poderes estatutários, requerendo a extinção do pedido sem resolução do mérito (art.

485, VI, CPC).

A procuração de fls. 16 tem a data de 23 de julho de 2014.

A entidade sindical,  à  época,  tinha por  presidente,  o  Sr.  Sidney

Batista da Rocha.

De  fato,  a  procuração  não  é  contemporânea  com  a  data  do

ajuizamento, contudo, há de ser dito que:

(a) o documento de fls. 16, por ser um documento digitalizado, tem

a mesma força do original (escrito), que tem a data física de 23 de julho de 2014 (inteligência

do art. 11, § 1º, Lei 11.419/06);

(b)  a  procuração,  com  data  de  23  de  julho  de  2014,  continua

gerando os seus efeitos até à presente  data,  pois,  implica  na concessão de poderes para

atuação de um grupo de profissionais, na qualidade de advogados, em demandas judiciais;

(c)  a  procuração  continua  válida  até  o  momento  em  que  é

substituída,  sendo  que  a  alteração  da  presidência  da  entidade  sindical  não  implica,

necessariamente,  que  haveria  a  necessidade  da  substituição  do  instrumento  de  mandato

outorgado em 23 de julho de 2014;

Por fim, a representação ocorrida às fls. 991, ou seja, a presença

da  atual  Presidente  Sra.  Deise  Capelozza,  acompanhada  da  advogada,  Dra.  Augusta  de

Raeffray Barbosa.

Vale  dizer,  não  há  nenhuma  irregularidade.  E,  mesmo  que

houvesse, seria obrigatória a concessão de um prazo, na forma do art. 76, CPC (Súmula 456,

II, TST), para a sua regularização.

Logo, sob qualquer enfoque, resta indeferida a preliminar.

1.5.  Não  publicação  do  edital  de  convocação  na  base

territorial.

Argui  a  Suscitada  que  o  Suscitante  deixou  de  publicar  a

convocação para a assembleia geral de trabalhadores em cada município em que possui filial,

o que entende necessário na forma da OJ 28, SDC, TST.
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A OJ 28 exige que se tenha a publicação do edital em jornal, para

fins de convocação da assembleia geral dos trabalhadores, o qual circule em cada um dos

municípios componentes da base territorial.

É verdade que a entidade sindical Suscitante tem base estadual.

Não há nos autos documentos, os quais comprovam a publicação

do edital para as assembleias realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro de 2018 (noticiadas às

fls. 10).

O  documento  de  fls.  107  é  o  único  relacionado  com  um

comunicado de greve à população, o qual teria sido publicado no dia 22 de dezembro, sendo

que a publicação ocorreu em um jornal regional de Jundiaí.

A não publicação do edital não pode ser um obstáculo ao exame

do mérito da abusividade ou não da greve.

Se assim o fosse, como ficaria a análise da abusividade do exame

da greve, se fica constatada a sua ocorrência, como é o caso dos autos (greve realizada no dia

28 de dezembro).

Por fim, o mais importante é que: (a) o Suscitante juntou a lista de

presença de várias assembleias realizadas nos dias 20 e 21 (documentos: fls. 190/202); (b) de

que a greve foi deliberada pelos trabalhadores, o que é evidente pela paralisação ocorrida no

dia 28 de dezembro de 2018.

Portanto, há de se ter suplantando o aspecto formal da publicação

dos editais, afastando-se o teor da OJ 28, ante a ocorrência da greve, a qual somente pode

ocorrer com o consentimento efetivo dos trabalhadores.

Rejeita-se o teor da preliminar.

1.6.  Ausência  de  edital  de  convocação  das  assembleias  de

dezembro de 2018.

Argui a Suscitada a ausência do edital de convocação e das atas

das assembleias de 20 e 21 de dezembro de 2018, o que estaria em desacordo com a da OJ

29, da SDC, do C. TST.

A OJ 29 indica que a ata e o edital são essenciais à propositura da

demanda.
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Não há nos autos a ata das assembleias ocorridas nos dias 20 e 21

de dezembro de 2018. Como já dito, há apenas a lista dos presentes.

Também não há a indicação do edital de convocação na forma da

OJ 28.

Contudo, o que nos interessa não é a valorização da formalidade

em detrimento da concretude.

Pela  concretude,  pode-se afirmar:  o  Suscitante  juntou a lista  de

presença de várias assembleias realizadas nos dias 20 e 21 (documentos: fls. 190/202); (b) de

que a greve foi deliberada pelos trabalhadores, o que é evidente pela paralisação ocorrida no

dia 28 de dezembro de 2018.

Se  a  greve  ocorreu  é  que,  de  forma  objetiva,  foi  deliberada  e

consentida pelo conjunto dos trabalhadores, face à última alternativa de solução do conflito,

após uma série de reuniões infrutíferas realizadas entre as partes e de uma tentativa, também

infrutífera, de atuação do núcleo pre-processual deste Tribunal.

Vide  o  teor  dos  esclarecimentos  da  empresa  (fls.  991):  "que

ocorreram oito reuniões para negociação coletiva envolvendo a data base de 1º.06.2018;

que as negociações ficaram paralisadas por dois meses, na pendência de resposta do

Sindicato dos Trabalhadores; que a negociação coletiva foi considerada encerrada pela

empresa,  na derradeira  reunião;  que houve greve de horas no dia  28.12.2018;  que o

último reajuste  geral  aplicado pela  empresa foi  em 1º.06.2017 (última norma coletiva

assinada); que a empresa não concorda em negociar ou rediscutir, neste momento, as

cláusulas sociais do acordo coletivo em vigor (vigência até 31.05.2019); que a proposta

da empresa,  para resolver  as cláusulas econômicas,  é  de  1,7% (um vírgula sete por

cento), a partir de 01.02.2019".

Portanto, há de se ter suplantando o aspecto formal da publicação

dos editais e da ata, afastando-se o teor da OJ 29, ante a ocorrência da greve, a qual somente

pode ocorrer com o consentimento efetivo dos trabalhadores.

Rejeita-se o teor da preliminar.

1.7.  Ausência  da  ata  com  a  pauta  reivindicatória  das

assembleias de 20 e 21 de dezembro.

Sustenta a Suscitada a ausência da pauta das assembleias de 20 e
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21 de  dezembro  de  2018,  com conteúdo  específico  da  pauta  reivindicatória  da  categoria,

requerendo a extinção do feito na forma da OJ 8, SDC, TST.

Entendo que o teor da OJ 8 é inaplicável ao presente feito.

A pauta de reivindicações foi elaborada nas assembleias realizadas

em abril de 2018, para as quais houve a publicação de editais (fls. 50/51), a juntada das atas

com a pauta (fls. 52/61) e a com a indicação das listas dos presentes (fls. 62/70).

Após uma série de reuniões diretas entre as partes (fls.  81/101,

sete reuniões), de uma tentativa infrutífera de reunião pré-processual (fls.  109/111, dia 4 de

dezembro de 2018; fls. 113/117, dia 21 de novembro de 2018), houve a última reunião no dia

18 de dezembro (fls. 117).

Isso significa que as assembleias realizadas nos dias 20 e 21, no

fundo, estavam relacionadas com a deflagração da greve, a qual foi autorizada e realizada, por

algumas horas, pelos trabalhadores no dia 28 de dezembro.

A  empresa  foi  cientificada  a  respeito  da  greve  no  dia  21  de

dezembro de 2018 (fls. 71).

Face a essa valoração, além da concretude quanto a eclosão da

greve, afasta-se o teor da OJ 8.

Rejeita-se a preliminar.

1.8.  Ausência  de  interesse  de  agir.  O  não  esgotamento  da

negociação coletiva.

Aduz a Suscitada a ausência de interesse uma vez não ter sido

esgotada a negociação direta entre as partes.

A articulação fática não procede ante os esclarecimentos colhidos

junto à empresa no dia 10 de janeiro de 2019 (fls. 991): "que ocorreram oito reuniões para

negociação coletiva envolvendo a data base de 1º.06.2018; que as negociações ficaram

paralisadas por dois meses, na pendência de resposta do Sindicato dos Trabalhadores;

que  a  negociação  coletiva  foi  considerada  encerrada  pela  empresa,  na  derradeira

reunião;  que  houve  greve  de  horas  no  dia  28.12.2018;  que  o  último  reajuste  geral

aplicado pela empresa foi em 1º.06.2017 (última norma coletiva assinada); que a empresa

não concorda em negociar ou rediscutir, neste momento, as cláusulas sociais do acordo
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coletivo em vigor (vigência até 31.05.2019); que a proposta da empresa, para resolver as

cláusulas econômicas, é de 1,7% (um vírgula sete por cento), a partir de 01.02.2019".

 Rejeita-se a preliminar.

1.9. Inépcia da petição inicial.

A Suscitada articula inépcia da inicial por existirem contradições.

Inicialmente, aponta que, conquanto a suscitante informe a existência de acordo coletivo em

vigor, requer cláusulas de cunho econômico. Acresce que o teor da pauta de reivindicações

diverge também do quanto concordado pela suscitante em sede de mediação prévia. Requer o

indeferimento da inicial  ou, sucessivamente,  seja a parte adversa intimada para emendar a

peça de estreia.

Só há inépcia, quando de fato e de direito, o teor da inicial não

oferece condições para que a empresa possa se opor ao mérito, seja no tocante à greve, seja

em relação a pauta.

A  defesa  é  clara  e  objetiva  em  diversos  tópicos,  seja  em

sucessivas preliminares, como em relação à greve e sua abusividade, além de impugnação

quanto à pauta de reivindicações.

Rejeita-se a preliminar.

1.10. Litispendência.

A Suscitada argui preliminar de litispendência quanto ao assunto

"alteração do plano de saúde" com o objeto da ação ajuizada pelo mesmo sindicato profissional

1001672-62.2018.5.02.0083. Requer a extinção do feito, com fundamento do art. 485, V, CPC.

A referida demanda foi ajuizada em 20 de dezembro de 2018. Vide

fls. 795.

Pelo  exame  da  causa  de  pedir  e  do  pedido,  tem-se  a  perfeita

identidade. Vide fls. 798/803. Também há identidade de partes.

Patente a litispendência.

Preliminar arguida é acolhida.

1.11.  Impossibilidade  do  quórum  para  aprovação  da

propositura do dissídio de greve.
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A Suscitada aduz não ser possível aferir se a suscitante observou o

cumprimento do art. 612, CLT, especificamente, no que diz respeito ao quórum necessário à

aprovação da propositura do presente dissídio. Aponta ofensa à OJ 19, SDC, do C. TST.

O quórum previsto  no art.  859,  CLT,  para fins  de aprovação de

ajuizamento de dissídio coletivo é inaplicável, visto que essa matéria há de ser regulamentada

pela norma interna da entidade sindical. Nesse sentido, o TST cancelou a Súmula 177, TST.

Por outro lado, o quórum previsto no art.  612, CLT, para fins de

autorizar  a  entidade sindical  a  iniciar  a  negociação coletiva,  também não é o  exigível,  em

especial, ante o cancelamento da OJ 13, SDC, TST.

Por  fim,  se  a  greve  ocorreu,  é  que  houve  o  consentimento  da

categoria, legitimando, assim, pelo prisma da concretude, o quórum assemblear.

Rejeita-se a preliminar.

1.12. Irregularidade em lista de presença.

Aduz  a  Suscitada  não  ser  possível  aferir  se  os  presentes  à

assembleia  que  autorizou  a  instauração  do  presente  dissídio  são  associados  da  entidade

sindical, condição de validade formal que aventa ser imprescindível.

É  imperiosa  a  articulação  fática  de  que  a  Suscitada,  nessa

preliminar, indica irregularidade quanto a atas de fls. 62/70.

Tais assembleias tem a ver com a pauta de reivindicação e sua

aprovação, sendo que foram realizadas em abril de 2018.

Pois  bem,  como  é  possível  discutir  a  legitimação  das

reivindicações,  aduzindo  essa  preliminar,  se  a  empresa,  em  oito  reuniões  diretas  com  a

entidade sindical, discutiu, de forma exaustiva, as matérias autorizadas pelos trabalhadores.

Portanto, essa preliminar é rejeitada.

1.13. Ausência de representatividade.

Articula o Suscitado que as assembleias realizadas nos meses de

abril contam com número reduzido de presentes (cinco e seis, fls. 65 e 63, respectivamente), o

que estaria em desacordo com o art. 612, CLT.

Pelos fundamentos já postos e desenvolvidos nos tópicos 1.11 e
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1.12, a preliminar é rejeitada.

1.14. Ausência de escrutínio secreto para deliberação.

A suscitada argui  inobservância do disposto no art.  524,  "e",  da

CLT e art.  32 do estatuto da Suscitante, pois não se depreende das atas juntadas que as

votações  tenham ocorrido  por  escrutínio  secreto.  Requer  a  anulação  das  deliberações,  na

forma do art. 166, V, CC.

Mais uma vez, a preliminar está relacionada com as assembleias

realizadas em abril de 2018, as quais autorizaram o sindicato a discutir as matérias postas na

aprovação.

Se  a  empresa  fez  um  longo  histórico  de  negociação  coletiva

infrutífera, sem cogitar da legitimação concreta dessas matérias, é inconsistente pretender a

sua invalidade em dissídio coletivo.

Rejeita-se.

1.15.  Ausência  de  regular  assembleia  para  aprovação  de

instauração do dissídio coletivo.

Alude a suscitada a existência de vícios em relação às assembleias

realizadas: (a) ausência de prova de convocação para as assembleias de 20 e 21 de dezembro

de 2018; (b) ausência de divulgação de pauta específica para deliberar sobre instauração do

dissídio (art. 32, do estatuto da suscitante); (c) não comprovação de que os participantes da

assembleia eram associados do sindicato.

Em suma, tais matérias estão relacionadas com a assembleia para

fins de autorização para fins de impetração deste dissídio coletivo.

De fato, a OJ 28 exige que se tenha a publicação do edital, para

fins de convocação da assembleia geral dos trabalhadores, seja publicada em jornal, o qual

circule em cada um dos municípios componentes da base territorial. É verdade que a entidade

sindical Suscitante tem base estadual. Não há nos autos documentos, os quais comprovam a

publicação do edital para as assembleias realizadas nos dias 20 e 21 de dezembro de 2018

(noticiadas às fls. 10).

Contudo, já foi dito: (a) o Suscitante juntou a lista de presença de

várias assembleias realizadas nos dias 20 e 21 (documentos: fls. 190/202); (b) de que a greve
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foi deliberada pelos trabalhadores, o que é evidente pela paralisação ocorrida no dia 28 de

dezembro de 2018. Portanto, há de se ter suplantando o aspecto formal da publicação dos

editais, afastando-se o teor da OJ 28, ante a ocorrência da greve, a qual somente pode ocorrer

com o consentimento efetivo dos trabalhadores. Suplantada a matéria do edital.

De  fato,  a  OJ 29  indica  que  a  ata  e  o  edital  são  essenciais  à

propositura da demanda. Não há nos autos a ata das assembleias ocorridas nos dias 20 e 21

de dezembro de 2018. Contudo, o que nos interessa não é a valorização da formalidade em

detrimento  da  concretude.  Se  a  greve  ocorreu  é  que,  de  forma  objetiva,  foi  deliberada  e

consentida pelo conjunto dos trabalhadores, face à última alternativa de solução do conflito,

após uma série de reuniões infrutíferas realizadas entre as partes e de uma tentativa, também

infrutífera,  de  atuação  do  núcleo  pré-processual  deste  Tribunal.  Portanto,  há  de  se  ter

suplantando o aspecto formal da publicação dos editais e da ata, afastando-se o teor da OJ 29,

ante a ocorrência da greve, a qual somente pode ocorrer com o consentimento efetivo dos

trabalhadores.

Pelo conjunto destas alegações, rejeita-se a preliminar.

1.16. Inexistência de protesto judicial.

Afirma a Suscitada que o suscitante não ajuizou protesto judicial,

como preconizaria o art.  616,  § 3º,  da CL e a IN 04/93,  do C. TST,  a fim de preservar  a

data-base da categoria. Requer a extinção do feito, sem resolução do mérito, na forma do art.

485, IV, CPC.

A  não  formulação  do  protesto  há  de  ser  afastada  da  presente

demanda.

As  sucessivas  negociações  coletivas  indicam  que  a  empresa

sempre respeitou a data-base, ou seja, o dia 1º de junho.

Por outro lado, convém ser dito que no dia 1º de junho, a essência

da discussão é o percentual de reajuste salarial e os seus reflexos em alguma das cláusulas

econômicas, sendo que a quase totalidade das cláusulas normativas encontram-se vigentes até

o dia 31 de maio de 2019.

Face aos aspectos específicos, afasta-se o rigor do art. 616.

Qualquer vigência de eventual  norma coletiva a ser reconhecida

será a partir de 1º de junho de 2018.
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Preliminar prejudicada.

2. Questão de ordem.

A suscitada argui  questão de ordem para que seja delimitado o

objeto da lide, adstringindo-se a: fatos que envolvem a greve anunciada para 11/01/2019 na

prefacial  pelo  sindicato  suscitante  e  também  à  abusividade  da  greve  ocorrida  no  dia

28/12/2018.

Será analisada a greve e a sua abusividade,  com a questão da

remuneração das horas de paralisação e eventual estabilidade, além da pauta econômica.

Citada questão é rejeitada.

3. Mérito.

3.1. Do exercício do direito à greve.

3.1.1.Em  apertada  síntese,  alega  o  Suscitante,  que  diante  da

data-base em 1º de junho de 2018, procurou a suscitada.

Diante do não êxito da negociação direta, ingressou com pedido de

mediação pré-processual,  tendo ocorrido audiência em 21 de novembro de 2018, contudo,

houve a negativa da suscitada em participar do procedimento.

Diante da não disponibilidade da Suscitada, bem como do anuncio

de alteração do plano de saúde, a partir de 1 de janeiro de 2019, nos dias 20 e 21 de dezembro

de 2018, realizaram-se assembleias, deliberando pela deflagração do movimento paredista.

Alega  ter  cumprido  as  exigências  legais  de  notificação  e

manutenção de serviço mínimo para a atividade essencial.

3.1.2. A Suscitada contestou a ação defendendo a declaração de

abusividade  da  greve  pelos  seguintes  argumentos  articulados:  não  esgotamento  das

negociações; falta de comunicação prévia; falta de pauta atual de reivindicações; ausência de

resistência às pretensões da suscitante à suscitada; ausência de greve pacífica; deflagração da

greve  durante  vigência  de  ACT;  ausência  de  garantia  de  prestação  mínima  dos  serviços

essenciais.

3.1.3. Etapa negocial prévia não esgotada.

A temática  da  "etapa  negocial  prévia  não  esgotada"  há  de  ser
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rejeitada. Invoca-se o teor do tópico 1.8 supra.

3.1.4. Falta de comunicação prévia.

A empresa foi cientificada a respeito da paralisação do dia 28, por

volta do dia 21 de dezembro, respeitando-se, assim, o teor do art. 13, Lei 7.783/89.

Por ser uma atividade essencial (art. 10, Lei 7.783/89), os usuários

também devem ser cientificados. O prazo é de 72 horas.

Não há comprovação de que os usuários tenham sido cientificados

quanto a greve.

Nesse particular, tem-se um abuso formal. Tese acolhida em parte.

3.1.5. Falta de uma pauta de reivindicação atual. Greve que não

correspondeu a uma pauta de reivindicações não aceitas pela Suscitada.

Há duas outras temáticas, sendo que as duas se relacionam ao

gênero: pauta de reivindicação.

No fundo, como já dito, quando do exame das preliminares, oito

foram as reuniões ocorridas, as quais, discutiram a pauta aprovada nas assembleias realizadas

em abril.

A  entidade  sindical  Suscitante  e  os  trabalhadores,  de  forma

consciente  e  deliberada,  atuam face  a  reivindicações  postas  de forma prévia  à  ciência  da

Suscitada.

Não é possível dizer-se que há abusividade por esse motivo.

Por  fim,  as  temáticas  são  conhecidas  e  foram  amplamente

discutidas quando da realização da audiência presidida pelo Vice-Presidente Judicial.

Vide o teor da ata às fls. 991/992:

Pelo  Vice-Presidente  Judicial  foi  apresentada  a  seguinte  sugestão
conciliatória às partes:

1 - Reajuste salarial pela aplicação do percentual de 1,8% na data-base de
1º  de  junho  de  2018,  adotando-se  apenas  como  parâmetro,  mas  sem
qualquer  vinculação,  o  índice  acumulado  nos  últimos  12  meses  pelo
INPC/IBGE (1,7620%), que também incidirá sobre os pisos salariais, bem
como sobre as demais cláusulas de natureza econômica;

https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

15 de 41 22/01/2019 18:51



2 - Manutenção do item IV da Cláusula Décima Terceira do Acordo Coletivo
de  Trabalho  2017/2019:  "ASSISTÊNCIA  MÉDICA  AOS  EMPREGADOS
ATIVOS";

3  -  Manutenção  das  demais  cláusulas  sociais  preexistentes  como  já
previstas para vigência até 31.05.2019.

Pela MM. Procuradora do Trabalho, foi manifestada concordância com os
termos sugeridos pela Presidência.

A COMGÁS faz a seguinte proposta para solução do conflito: a) aplicação
do reajuste salarial pela variação do INPC (01.06.2017 a 31.05.2018), com
efeitos pecuniários a partir de 1º de junho de 2018, com arredondamento
para 1,8% (um vírgula oito por cento); b) pagamento de R$ 500,00 de abono
a todos os empregados; c) antecipação da negociação coletiva, para a data
base de 1º.06.2019, para ocasião a ser estabelecida em consenso com o
suscitante.

O SUSCITANTE aceita  para acordo o  seguinte:  a)  aplicação  do reajuste
salarial pela variação do IPCA, no importe de 2,86% (dois vírgula oitenta e
seis  por  cento);  b)  abono  de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  a  todos  os
empregados; c) antecipação da negociação coletiva, alusiva à data base de
1º.06.2019, para o mês de fevereiro de 2.019.

Pelo  Desembargador  Vice  Presidente  Judicial  foi  deferido  o  prazo
requerido,  de  48  horas,  para  que  o  suscitante  se  manifeste  sobre  a
contestação, documentos e requerimentos.

Pela  senhora  Procuradora  do  Trabalho,  manifestando-se  sobre  o
movimento,  oralmente,  assenta  a  legitimidade  do  movimento  grevista,
tendo em vista a ausência de norma coletiva, de cunho econômico, desde
01.06.2018,  sem  solução  até  o  presente,  e  requer  desde  logo  que  o
julgamento se processe com urgência, tendo em vista tratar-se de atividade
essencial.

Pelo Vice Presidente Judicial foi determinada o sorteio de relator.

A COMGÁS insiste em registrar que a proposta de solução do conflito feita
nesta sessão é válida para a data de hoje, apenas. A COMGÁS deixa claro
que não regredirá na proposta feita nesta data.

Rejeita-se.

3.1.6. Greve que não foi pacífica.

A Suscitada articula que a greve não foi pacifica.

A priori, a Suscitada informa que houve o ajuizamento do interdito

proibitório - Processo 10011663-53.2018.5.02.0034.

A demanda foi ajuizada no dia 27 de dezembro de 2018.

No dia 28/12/2018, consoante o ID 8ae0aea (autos do Interdito), a

liminar foi deferida (dados extraídos do PJE):

Trata-se de Interdito Proibitório ajuizado por COMPANHIA DE GÁS DE SÃO
PAULO COMGÁS em face  de SINDICATO TRABALHADORES INDÚSTRIA
PRODUÇÃO  GÁS SÃO  PAULO,  no  qual  requer  a  concessão  de  medida
liminar inaudita altera pars, a fim de que o Réu se abstenha de impedir as
vias de acesso das unidades indicadas pelo Autor; se abstenha de praticar

https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

16 de 41 22/01/2019 18:51



futuros atos que impliquem bloqueio da entrada ou saída de pessoas nas
instalações da Autora, ainda, dificultem a livre circulação e o direito de ir e
vir  e  garanta  à  Autora  o  direito  de  gerir  seu  empreendimento,  sem
ingerência da Ré ou seus prepostos, na decisão sobre serviços urgentes.
Atribuiu à causa o valor de R$ 40.000.00. Juntou procuração (fls. 30/31 - ID.
20323b5) e documentos (fls. 32/267),

É o breve relatório.

DECIDO

Estabelece o art.  5ª,  inciso XXII,  da Constituição Federal  de 1988, que é
garantido  o  direito  de  propriedade.  Tal  disposição  encontra-se  inserida
dentre os direitos e garantias fundamentais.

Ainda,  no  mesmo  Título,  o  artigo  9º  da  Carta  Magna  assegura  aos
trabalhadores o direito de greve, a ser exercido através de meios pacíficos.

A  narração  constante  da  inicial,  assim como  as  fotos,  e-mails,  notícias
veiculadas na  mídia,  demonstram que o  Réu,  no intuito de  exercer  seu
direito garantido constitucionalmente,  está na iminência de praticar atos
que atingem o direito de propriedade e administração do empreendimento
da Autora.

As notícias extraídas dos sites da internet evidenciam que o Sindicato e
seus  prepostos  estão  em  vias  de  iniciarem  o  movimento  paredista,
paralisando a prestação de serviços, sendo que as fotos e textos coligidos
aos autos conduzem à conclusão de que os grevistas pretendem impedir o
acesso  dos  clientes  e  trabalhadores,  ainda,  auto-delegando  poderes  de
decisão quanto às eventuais urgências, causando espécie a distribuição
dos prepostos que ficarão responsáveis para as Unidades da Ré, registro,
aqui, mostrar-se odiosa tal deliberação.

Diante do narrado e demonstrado nos autos, resulta demonstrado o abuso
da Ré  no exercício  do seu  direito  de  greve,  notadamente,  em razão  da
atividade essencial à qual se dedica a Ré.

Neste cenário, não há dúvida quanto a prática de atos abusivos por parte
do  Réu,  os  quais,  inequivocamente,  representam moléstia  ao  direito  de
posse pertencente  à  Autora,  situação que autoriza,  initio  litis  e  inaudita
altera pars, a expedição de Mandado com ordem proibitória, nos termos do
artigo 567 do Código de Processo Civil de 2015, autorizado pelo artigo 769
da CLT.

Ressalte-se, contudo, não ser objeto do interdito proibitório a análise da
legalidade, ou não, da greve, prevendo o ordenamento jurídico instrumento
próprio para tanto. Limita-se o presente interdito a verificar a prática de
atos molestadores da posse alheia e gestão dos negócios da Autora, os
quais restam demonstrados.

Assim,  CONCEDO  a  liminar  requerida  e  determino  que  o  Requerido  e
prepostos,  abstenham-se  de  praticar  atos  que  visem  impedir  a  posse
mansa e pacífica da Autora, como:

a) obstruir as vias de acesso das Unidades Produtivas/Administrativas da
Autora,  ou que lhe dificultem a livre  circulação de pessoas,  clientes ou
empregados/trabalhadores,  notadamente,  não  intervindo  e  não  se
ingerindo nos atendimentos de serviços de urgência;

b) abstenham-se de praticar atos coercitivos nas dependências da Ré;

c)  na  hipótese  de  turbação  ou  esbulho  por  parte  do  Réu  ou  de  seus
prepostos, ficam obrigados a restituir a posse dos imóveis nos quais a Ré
encontra-se estabelecida;

Comino,  para  o  caso  de  descumprimento  de  quaisquer  dos  comandos
acima, não cumulativa, pena de multa diária de R$ 50.000,00 a ser revertida
ao FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador, restando garantido o direito de
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greve, desde que suas manifestações, pessoas e instrumentos, estejam a
uma distância  mínima  de  20  (vinte)  metros  dos  imóveis  indicados  pela
Autora;

Para  cumprimento  do  acima  determinado,  em  havendo  necessidade,
poderá o Sr. Oficial de Justiça requisitar força policial.

Ressalvo que a ordem aqui concedida não vincula o Juiz Natural, que nas
suas atribuições naturais poderá rever a decisão acima, o exercício desta
Magistrada está adstrito  aos  poderes  que  lhe  foram  conferidos para  as
emergências surgidas no Plantão/2018, por força do Regimento Interno do
E. TRT/SP, sob o título DO PLANTÃO JUDICIAL (art. 109) e Resolução nº 71,
do Conselho Nacional de Justiça.

Cumpra-se.

São Paulo, 27/12/2018

Andréa Grossmann

Juíza Titular da 87ª VT/SP em exercício no Plantão do TRT2

Ainda da análise dos autos do interdito proibitório consta o seguinte

despacho (ID df9fa87):

Vistos, etc.

Pugna a impetrante, determinação para que um oficial de justiça proceda
ao acompanhamento de paralisações agendadas para os dias 04 e 11 de
Janeiro, do corrente ano, ao argumento de que a decisão liminar não restou
cumprida.

Todavia, do cotejo verifico que e referida decisão o sindicato somente fora
informado após a efetiva paralisação (vide certidão de ID. Eb5ac4), e em
que  pese  as  alegações  de  que  "...O  sindicato  réu  e  seus  prepostos
simplesmente  bloquearam,  de  forma  imprudente,  as  entradas/saídas  ao
prédio  onde  a  autora  está  sediada..."  (ID.  f2bc50d  -  Pág.  2),  em
cumprimento da ordem, a Sra. Oficial de Justiça certificou que "...Na sede
da autora não havia qualquer manifestação paredista quando cheguei. A
recepcionista  e  o  segurança  informaram-me  que  o  movimento  havia
ocorrido entre 7h e 9h30min, aproximadamente...... que o movimento havia
sido tranquilo, mas impedia os trabalhadores de entrarem para trabalhar.
Questionei-o  se  havia  sido  usado  força  física  para  impedir  estes
trabalhadores, ao que ele respondeu negativamente, esclarecendo que os
manifestantes  pediam  aos  trabalhadores  para  não  entrar  e  estes  os
atendiam..." (v.ID. Feb5ac4).

Não  bastante,  certificou,  ainda,  que  presentes  os  Srs.  Leandro  Oncala,
gerente jurídico da impetrante e Carlos Leandro Frade Domingues, OAB/SP
267848, Advogado da impetrante, juntamente com o diretor do sindicato,
Sr. Rogério Virgínio de Andrade, indagados afirmaram que "...o movimento
foi  pacífico,  não  havendo  violência  ou  brigas  e  que,  no  momento  da
diligência,  não  havia  qualquer  setor  dentro  da  autora  sofrendo
paralisações..."

Logo, concluo, que diversamente ao que aduz, não houve descumprimento
da ordem judicial, até porque a intimação se deu após o movimento.

Concluo, ainda, que o Sindicato encontra-se devidamente intimado, não se
mostrando  necessidade  do  acompanhamento  requerido,  porque  não
demonstrada a iminência de agressões, tampouco evidenciada a alegada
turbação.

Vale ainda, ressaltar que ação de interdito proibitório refere-se a situações
nas quais o direito de posse ou de propriedade está sendo ameaçado, ou,
no caso desta Justiça Especializada, quando há abuso do direito de greve,
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não  se  demonstrando,  até  o  momento,  qualquer  violação
supramencionada.

Assim, considerado que a decisão proferida no ID. 8Ae0aea, que concedeu
a  liminar  requerida,  faz  previsão  de  cominação  de  multa,  pelo
descumprimento, até o momento não evidenciado.

Considerando,  ainda,  que  a  impetrante  carece  de  ordem  judicial,  para
acionamento de força Policial, caso entenda necessário, podendo, em caso
de descumprimento da ordem, acionar diretamente a Polícia Militar, a qual
se  mostra  sempre  zelosa  no  atendimento  de  casos  esta  espécie,  não
verifico  a  necessidade  de  acompanhamento  do  Sr.  Oficial,  até  porque
eventual turbação poderá ser comprovada pela impetrante, no deslinde do
feito, através dos meios de provas permitidos em processo.

Nesta senda, indefiro o pedido.

No  mais,  certifico  que  procedi  a  intimação  da  impetrante  da  presente
decisão na pessoa da Dra. Maria Fernanda Tannus Astolphi, OAB 340655.

CUMPRA-SE.

São Paulo, na data supra.

Nada mais

(Assinatura Digital - em conformidade com a Lei n. 11.419/2006)

SAO PAULO, 3 de Janeiro de 2019

LUCIANA CUTI DE AMORIM - Juiz(a) do Trabalho Substituto(a)

Não houve o descumprimento da liminar.

A  greve  é  um direito  do trabalhador  (art.  9º,  CF),  sendo  que  o

emprego  de  argumentos  pacíficos  para  o  convencimento  de  um  trabalhador,  quanto  a

paralisação, na forma do art. 6º, I, Lei 7.783/89, não configura abuso material quanto ao direito

de greve.

A  transcrição do teor  de uma transcrição (documento,  fls.  205),

como realizada às fls. 261, além da transcrição de outro documento (fls. 262), de forma isolada

ou em conjunto, são provas nada satisfatórias para se dizer que o movimento não tenha sido

pacífico.

Por  outro  lado,  as  transcrições efetuadas  às  fls.  264 e  265,  ao

contrário do sustentado pela Suscitada, indicam a preocupação da entidade sindical Suscitante

em respeitar  a  manutenção  de  serviços  essenciais,  apesar  da  greve,  em observância  ao

disposto nos arts. 11 e 13, Lei 7.783/89.

Não há a menor consistência fática para fins de aplicação da OJ

38, SDC, TST.

A tese é rejeitada.
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3.1.7. Greve deflagrada durante a vigência de Acordo Coletivo

de Trabalho.

 A  Suscitada  articula  que  a  greve  é  abusiva,  visto  que  foi

deflagrada durante a vigência do acordo coletivo de trabalho.

A essência da pauta de reivindicações (fls. 58 e segs.) repousa no

reajuste econômico e sua incidência em outras cláusulas econômicas e sociais, as quais estão

atreladas ao percentual.

Por  outro  lado,  é  verdade  que  a  entidade  sindical  Suscitante

desejava a negociação para fins de prorrogação das cláusulas vigentes até 31.05.2019 para

31.05.2020, o que era comum em outras data-base.

Isto é, quando do reajuste econômico (um ano após a assinatura

do acordo coletivo,  o qual  tinha a vigência de dois anos,  após o  primeiro  ano,  quando do

reajuste  das  cláusulas  econômicas),  a  entidade  sindical  já  celebrava  com  a  empresa  a

prorrogação das cláusulas sociais.

Trata-se de um fato incontroverso (vide a confirmação da empresa

às fls. 114):

A data-base da categoria é 1º de junho. Assim, em 1º de junho de 2017 as
partes negociaram e acordaram a vigência das cláusulas sociais para um
período de 02 anos, ou seja, até 31 de maio de 2019. Portanto, na data-base
deste ano de 2018, resta a discussão quanto às cláusulas econômicas.

O  Sindicato  Requerente,  no  entanto,  esclarece  que  sempre  ocorreu  a
renovação  antecipada  em 01  ano  de  todas as  cláusulas  sociais  para  o
biênio seguinte, o que levaria a vigência daquelas cláusulas, na data-base
de  2017,  automaticamente  para  a  data-base de  1º  de  junho de  2020.  E,
assim, é o que requer desde o início das tratativas atuais. Como reajuste
salarial para as cláusulas econômicas, pretende a aplicação de um novo
índice, o IPCA, que no período acumulou 2,86%.

A Empresa requerida reconhece a prática de se renovar antecipadamente
as cláusulas sociais em ocasiões passadas. No entanto, já há alguns anos
e para a atual data-base, a mesma não concorda com aquela renovação por
entender  que  várias  das  cláusulas  sociais  precisam  ser  rediscutidas  e
atualizadas,  sendo  que  algumas  delas  foram  fixadas  com  prazos
específicos. Em relação ao reajuste salarial para as cláusulas econômicas,
a  requerida  oferece  1,80%,  o  que  representa  0,04%  acima  do  INPC  do
período (1,76%).

 Não se pode dizer,  portanto,  que o art.  14,  Lei  7.783/89 esteja

sendo violado.

A tese é rejeitada.

3.1.8. Abusividade decorrente do momento de deflagração da
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greve.

A Suscitada articula que a greve é abusiva, visto que a data-base é

1.06.2018, sendo que a entidade sindical pretendeu a greve ao final do ano.

Em  primeiro  lugar,  diversas  foram  as  tratativas  de  junho  a

dezembro para fins de uma negociação frutífera.

Em segundo lugar, houve uma tentativa infrutífera junto ao núcleo

por opção exclusiva da empresa.

Em terceiro lugar, a última reunião ocorreu em 18 de dezembro.

Não há a mínima razoabilidade para se dizer a respeito da violação

ao primado da boa-fé da entidade sindical Suscitante, seja objetiva ou subjetiva.

Tese é rejeitada.

3.1.9. Greve realizada e anunciada sem garantia da prestação

de serviços essenciais e das necessidades inadiáveis da população usuária.

Não  há  respaldo  fático  no  sentido  de  que  a  entidade  sindical

Suscitante não tenha respeitado os arts. 11 e 13, Lei 7.783/89.

Basta  a  preocupação  da  entidade  sindical  Suscitante,  o  que  foi

transcrito pela própria empresa às fls. 264 e 265.

Vale  dizer,  houve  a  preocupação  em  se  manter  a  atividade

necessária para o não prejuízo à população.

Tese é rejeitada.

3.1.10. Conclusão quanto ao tópico 3.1.

Pelos aspectos acima, não há como se declarar, ante o conjunto de

todas as assertivas fáticas, que o exercício do direito de greve tenha sido abusivo.

Rejeita-se o pedido da defesa.

3.1.2. Estabilidade.

Na forma do PN 36, SDC, TRT 2ª Região, fixa-se a estabilidade em

90 dias após o julgamento do presente dissídio;

https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

21 de 41 22/01/2019 18:51



3.1.3. Horas de paralisação.

Na forma da jurisprudência atual do TST, mesmo que a greve não

seja declarada abusiva, não se pode determinar, de forma automática, o pagamento das horas.

Logo,  determina-se  que  as  horas  de  paralisação  sejam

compensadas, sendo que o critério de compensação deverá ser estabelecido pelas partes.

3.1.4.Como não há greve, quando da prolação da sentença, não há

a necessidade de se determinar o retorno ao trabalho.

3.2. Exame da pauta.

3.2.1.  Circunstâncias  fáticas  e  jurídicas  que recomendam a

adoção das propostas da suscitada.

O cotejo das negociações foi (fls. 991/992):

Pelo  Vice-Presidente  Judicial  foi  apresentada  a  seguinte  sugestão
conciliatória às partes:

1 - Reajuste salarial pela aplicação do percentual de 1,8% na data-base de
1º  de  junho  de  2018,  adotando-se  apenas  como  parâmetro,  mas  sem
qualquer  vinculação,  o  índice  acumulado  nos  últimos  12  meses  pelo
INPC/IBGE (1,7620%), que também incidirá sobre os pisos salariais, bem
como sobre as demais cláusulas de natureza econômica;

2 - Manutenção do item IV da Cláusula Décima Terceira do Acordo Coletivo
de  Trabalho  2017/2019:  "ASSISTÊNCIA  MÉDICA  AOS  EMPREGADOS
ATIVOS";

3  -  Manutenção  das  demais  cláusulas  sociais  preexistentes  como  já
previstas para vigência até 31.05.2019.

Pela MM. Procuradora do Trabalho, foi manifestada concordância com os
termos sugeridos pela Presidência.

A COMGÁS faz a seguinte proposta para solução do conflito: a) aplicação
do reajuste salarial pela variação do INPC (01.06.2017 a 31.05.2018), com
efeitos pecuniários a partir de 1º de junho de 2018, com arredondamento
para 1,8% (um vírgula oito por cento); b) pagamento de R$ 500,00 de abono
a todos os empregados; c) antecipação da negociação coletiva, para a data
base de 1º.06.2019, para ocasião a ser estabelecida em consenso com o
suscitante.

O SUSCITANTE aceita  para acordo o  seguinte:  a)  aplicação  do reajuste
salarial pela variação do IPCA, no importe de 2,86% (dois vírgula oitenta e
seis  por  cento);  b)  abono  de  R$  500,00  (quinhentos  reais)  a  todos  os
empregados; c) antecipação da negociação coletiva, alusiva à data base de
1º.06.2019, para o mês de fevereiro de 2.019.

Pelo  Desembargador  Vice  Presidente  Judicial  foi  deferido  o  prazo
requerido,  de  48  horas,  para  que  o  suscitante  se  manifeste  sobre  a
contestação, documentos e requerimentos.

Pela  senhora  Procuradora  do  Trabalho,  manifestando-se  sobre  o
movimento,  oralmente,  assenta  a  legitimidade  do  movimento  grevista,
tendo em vista a ausência de norma coletiva, de cunho econômico, desde
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01.06.2018,  sem  solução  até  o  presente,  e  requer  desde  logo  que  o
julgamento se processe com urgência, tendo em vista tratar-se de atividade
essencial.

Pelo Vice Presidente Judicial foi determinada o sorteio de relator.

A COMGÁS insiste em registrar que a proposta de solução do conflito feita
nesta sessão é válida para a data de hoje, apenas. A COMGÁS deixa claro
que não regredirá na proposta feita nesta data.

A proposta de 1,8% acrescido do abono de R$ 500,00 foi indicada

às fls. 117 (oitava reunião realizada no dia 18 de dezembro de 2018).

Na  forma  dos  arts.  12  e  13,  Lei  10.192/01,  o  Tribunal  deve

considerar as propostas efetuadas pelas partes, além do contexto das provas produzidas nos

autos.

Eventuais  dificuldades  financeiras  da  empresa  não  justificam  a

ausência de reajuste  na data base quanto ao salário  e eventuais  reflexos do reajuste  nas

demais cláusulas econômicas e sociais que com ele se vinculam. Aliás, não há dificuldades,

visto o lucro do ano de 2017.

Por outro lado, os preços públicos, como é o caso do gás, sempre

tem o reajuste.

A estratégia de negociação coletiva adotada pela COMGÁS neste

dissídio coletivo ficou aquém da melhor disposição para solução do conflito.

A empresa protelou, sem nenhum motivo, qualquer aplicação de

reajuste salarial, por mínimo que fosse.

Os  resultados  contábeis  da  empresa,  comprovados  por

documentos juntados às fls. 1061/1186 (Id. 3471187) e por informações por ela disponibilizadas

na sua página na internet,  no site  <ri.comgas.br>  (Publicações e  Documentos/Assembleias

/2018/  Proposta  da  Administração/Assembleia  Geral  Ordinária  e  Extraordinária/25.04.2018),

dão conta de um lucro líquido de R$ 640.120.636,91 (seiscentos e quarenta milhões, cento e

vinte mil, seiscentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos) no exercício social findo em

31 de dezembro de 2017 (Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 25.04.2018).

A empresa PROTELOU, por longos 7 meses,  a revisão salarial,

com  condutas  erráticas  de  negociação,  ora  negociando,  ora  resistindo,  prorrogando  uma

solução, e o que fez foi MANTER os trabalhadores sem NENHUMA definição.

Se os trabalhadores não fossem à greve, nada de novo existiria no
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cenário, porque nenhum reajuste ela aplicou aos salários defasados de 7 meses atrás.

A escolha da empresa foi  notoriamente temerária. Resistindo ao

bom êxito das negociações e a uma solução rápida, A EMPRESA COLOCOU EM RISCO o

serviço que oferece à população, em atividade essencial. Se o Sindicato dos Trabalhadores

não tivesse se pautado com bom critério, as consequências da greve em atividade essencial

teriam afetado a população do estado de São Paulo. E tudo por resistir à aplicação do índice de

reajuste. O impasse das negociações - entre o oferecido pela empresa e o postulado pelos

trabalhadores, com aumento real que sempre coube na capacidade financeira da empresa -

continuaria até hoje, e assim permaneceria, com total descaso com a realidade salarial dos

trabalhadores, e maior risco à população à beira de sofrer os efeitos da greve.

A conduta errática da empresa está documentada nos autos.

Ela  pede,  por  exemplo,  a  extinção  deste  processo  (PARA QUE

SEJA  MANTIDO  INSOLÚVEL  O  CONFLITO),  porque  as  negociações  ainda  não  estariam

encerradas.

A argumentação da empresa é um flagrante da sua disposição em

manter os trabalhadores sem reajuste. Na ata de 18.12.2018 (fl.  117 do PDF - id 4f9de7b)

consta textualmente: "encerrada (sic) as negociações coletivas". Em audiência de instrução, a

representante da empresa reafirmou que as negociações tinham se encerrado.

Ou  seja:  a  empresa  faz  defesa  contra  o  fato  incontroverso  do

encerramento das negociações.

Em  audiência  de  tentativa  conciliatória  pré-processual,

documentada nos autos, a empresa que "prefere manter negociação direta com o Requerente,

sem a interferência de terceiros"(id a652c1b), para em seguida declarar, em reunião com o

Sindicato dos Trabalhadores, que as negociações estariam encerradas.

A  elevada  quantidade  de  preliminares  suscitada  pela  COMGÁS

neste  processo  não  chama  tanto  a  atenção  pelo  número,  mas  pelo  vazio  jurídico  que

representam,  muitas  delas  notoriamente  assentadas  em  jurisprudência  ultrapassada  pelo

Tribunal Superior do Trabalho, como com a revogação das OJs 14 (múltiplas assembleias),

escrutínio secreto (não recepção do art. 524 da CLT), OJ 21 (indicação do rol de associados),

OJ 13 (listas de presença), além da não recepção dos artigos 612 e art.  859, consoante a

jurisprudência mansa e pacífica do TST.

Tudo isso  revela  o  tamanho da  INDISPOSIÇÃO DA EMPRESA
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PARA RESOLVER O CONFLITO.

A peculiaridade deste processo- enredado por tamanha protelação

intencional - não pode ser desconsiderada na fixação do índice de reajuste salarial. A empresa

protelou POR LONGOS SETE MESES a aplicação do reajuste. A adoção do índice do INPC, a

esta altura, revela-se uma afronta às boas intenções legislativas que preconizam a serenidade

da negociação coletiva.

O último aumento aplicado  pela  empresa,  em 01.06.2017,  NÃO

FOI PELO INPC. Foi superior. O INPC do período seria de 3,34%, enquanto que o reajuste

aplicado àquela altura foi de 4,6% (fl. 132).

O índice postulado pelo Suscitante - de 2,86% --, não é nenhuma

novidade para a Suscitada. A discussão sobre ele surgiu na reunião do dia 01.08.2018, quando

o suscitante reduziu a sua pretensão que era lastreada no ICV/DIEESE + 2% (vide ata à fl. 97

do pdf, ou id 08de374).

A empresa, por outro lado, tem sólida capacidade financeira e se

dispôs a pagar o índice de 1,80%.

Fixa-se, pois, o índice de reajuste salarial da seguinte forma:

ÍNDICE A SER APLICADO: 2,86%

SENDO:

Índice incontroverso oferecido pela empresa:

1,80%

Complementação do índice IPCA de 2,86%

1,06%

TOTAL

2,86%

ABONO incontroversooferecido pela empresa:

R$ 500,00

Com base nestas assertivas, a SDC impõe o percentual de 2,86%,

a incidir sobre o salário de 1.06.2018, compensando-se eventuais reajustes ocorridos na forma

do Precedente 24, SDC, TST (art. 13, Lei 10.192/01) - período de 1.06.2017 a 31.05.2018.

Além do reajuste, também haverá o pagamento do abono de R$

500,00.

https://pje.trtsp.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

25 de 41 22/01/2019 18:51



Citado  reajuste  2,86%  será  considerado  nos  demais  itens  do

acordo coletivo 2017/2018, o que será efetuado em item próprio.

Por  fim,  assevere-se  que  o  Tribunal  não  pode  impor  outros

percentuais de reajuste, em especial, o reajuste real, em especial, por depender de expressa

negociação coletiva entre as partes.

3.2.2.  Ausência  de  fundamentação  das  cláusulas  pelo

Suscitante.

Citada tese não possui razoabilidade fática.

A  empresa  discutiu  as  cláusulas  em oito  reuniões,  logo,  tem o

pleno  conhecimento  dos  fundamentos  fáticos  e  jurídicos  do  embasamento  da  pauta  de

reivindicações.

Tese é rejeitada.

3.2.3. Limites do eventual exercício do poder normativo.

 Impor-se o teor do poder normativo ao fixado na ata do Núcleo

Pré-Processual há de ser rejeitado de plano.

A Suscitada não aceitou nenhuma proposta no núcleo.

Logo,  qualquer  posição  normativa  da  entidade  sindical  nas

reuniões realizadas nos dias 21 de novembro e 4 de dezembro, para fins de acordo à época,

não a vinculam no presente dissídio coletivo.

Por fim, o teor do reajuste já foi dirimido no tópico 3.2.1 supra.

3.3. Demais teses defensivas:

-  Pedidos  que  não  são  de  natureza  econômica.  Cláusulas

sociais em plena vigência.

- Cláusulas novas. Ausência de negociação.

-  Impugnação  específica  das  cláusulas  reivindicadas  pelo

Suscitante.

Citados teores serão analisados de forma sistematizada, face ao

disposto nos itens abaixo.
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3.4. Transcrição e análise da pauta, cotejando-se os teores das

cláusulas com as premissas abaixo indicadas, além do reajuste de 2,86% e o abono de

R$ 500,00.

A pauta encontra-se às fls. 52/56.

A pauta será analisada, considerando-se as seguintes premissas:

-  a  preservação  do  valor  real  do  salário  com  a  imposição  de

reajuste dentro dos limites adotados pela SDC, contudo, respeitando-se as premissas indicadas

pelas partes e os demais elementos de convicção existentes nos autos;

- o não retrocesso social;

- o respeito ao art. 14, Lei 7.783/89, observando-se a vigência das

cláusulas sociais e econômicas do acordo coletivo de 2017/2018;

-  o  poder  normativo  da  Justiça  do  Trabalho,  com  respeito  ao

primado  da  dignidade  da  pessoa  humana,  como  também  da  preservação  da  empresa,

objetivando, assim, no que for possível, um equilíbrio normativo.

3.4.1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DATA-BASE/VIGÊNCIA

O Acordo Coletivo de Trabalho terá vigência por dois anos a contar

de 1º de junho de 2018 até 31 de maio de 2020, conforme previsão do art. 614, § 3º da CLT e,

de comum acordo entre Sindicato e Empresa, se prorrogará automaticamente pelo período de

um ano, ou seja, de 01/06/2020 a 31/05/2021.

Parágrafo  único  -  Ficam ratificadas,  revalidadas  e  prorrogadas

para vigorar até 31/05/2020 as cláusulas constantes no Acordo Coletivo de Trabalho 2017/2019

e  celebrado  com  a  Empresa,  desde  que  não  tenham  sido  modificadas  pela  presente

negociação, inclusive as novas cláusulas introduzidas pela presente negociação coletiva.

Como requerida a cláusula é indeferida.

Com base nas premissas já indicadas,  além de cotejar  vigência

específica e reajuste salarial, a cláusula é deferida nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DATA-BASE/VIGÊNCIA/REAJUSTE SALARIAL

A  sentença  normativa  terá  vigência  de  um  ano,  abrangendo  o  lapso
temporal de 1º de junho de 2018 a 31 de maio de 2019, sendo que essa
vigência  somente  se  interage  com  as  cláusulas  previstas  na  presente
norma.
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§ 1º Os salários vigentes em 1º de junho de 2018 serão reajustados em
2,86%, compensando-se os reajustes salariais ocorridos no período de 1º
de junho de 2017 a 31 de maio de 2018, salvo os decorrentes de promoção,
reclassificação,  transferência  de  cargo,  aumento  real  e  equiparação
salarial. O aumento deve ser incluído em folha a partir da competência -
folha salarial  fevereiro/2019, sendo que as diferenças de 1º de junho de
2018 a 31 de janeiro de 2019 deverão ser pagas em duas parcelas iguais,
respectivamente,  com as folhas  de pagamento de fevereiro  e  março  de
2019.

§ 2º  Haverá  o  pagamento  de  abono salarial  a  todos  os  empregados  da
empresa no valor único de R$ 500,00, a ser pago com a folha salarial de
fevereiro de 2019.

3.4.2.  CLÁUSULA  SEGUNDA  -  NEGOCIAÇÃO  COLETIVA  E

ABRANGÊNCIA

O  presente  acordo  coletivo  de  trabalho  abrange  todos  os

empregados da categoria e sobrepõe os acordos individuais naquilo que lhe for mais benéfico.

Parágrafo  primeiro:  A  excepcional  alteração  das  cláusulas

previstas  no  presente  acordo  coletivo  terá  que  ser  negociada  entre  os  signatários  e  se

aprovada deverá ser devidamente justificada, respeitando-se sempre o princípio da boa-fé, da

melhoria da condição social do trabalhador, da proteção da norma mais favorável, da condição

mais benéfica e da primazia da realidade.

Parágrafo segundo:Qualquer alteração da legislação vigente que

cause impacto em quaisquer das cláusulas previstas no presente Acordo Coletivo será objeto

de  negociação  entre  partes,  respeitados  sempre  os  princípios  mencionados  no  parágrafo

anterior.

Nos termos em que é requerida, a cláusula é indeferida.

Não  se  pode  negar  que  a  cláusula  valoriza  o  primado  da

negociação coletiva, além do efeito "erga omnes" da norma coletiva e o seu primado em face

da norma legal heterônoma.

Devemos adaptar a redação da cláusula à hipótese de sentença

normativa.

É deferida nos seguintes termos:

CLÁUSULA SEGUNDA - NEGOCIAÇÃO COLETIVA E ABRANGÊNCIA

A presente sentença normativa abrange todos os empregados da empresa
e sobrepõe os acordos individuais naquilo que lhe for mais benéfico.

Parágrafo  primeiro:  A  excepcional  alteração  das  cláusulas  previstas  na
presente sentença normativa terá que ser negociada entre os signatários e
se aprovada deverá ser devidamente justificada, respeitando-se sempre o
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princípio  da  boa-fé,  da  melhoria  da  condição  social  do  trabalhador,  da
proteção da norma mais favorável, da condição mais benéfica e da primazia
da realidade.

Parágrafo  segundo: Qualquer  alteração da  legislação vigente que cause
impacto  em  quaisquer  das  cláusulas  previstas  na  presente  sentença
normativa será objeto de negociação entre partes, respeitados sempre os
princípios mencionados no parágrafo anterior.

3.4.3. CLÁUSULA TERCEIRA - REPOSIÇÃO SALARIAL

A  partir  de  1º  de  junho  de  2018,  os  salários  de  todos  os

empregados serão reajustados mediante a aplicação do percentual correspondente à variação

do Índice do Custo de Vida calculado pelo DIEESE (ICV DIEESE) no período de 01/06/2017 a

31/05/2018, incidindo o reajuste sobre os salários vigentes em 31/05/2018.

Parágrafo  Único:  A  Empresa  também  efetuará  o  reajuste  das

faixas da tabela salarial no mesmo índice.

Citada cláusula resta prejudicada ante os termos da cláusula

1ª supra.

3.4.4. CLÁUSULA QUARTA - PRODUTIVIDADE (NOVA)

Considerando a excelente saúde financeira do setor de gás natural

no país e no Estado de SP;

Considerando que no ano de 2017 os trabalhadores da Comgás

não obtiveram ganho real de salários;

Sobre  os  salários  já  reajustados  na  forma  da  cláusula  de

Reposição Salarial, será aplicado o percentual de 2% a título de produtividade.

Citada cláusula resta prejudicada ante os termos da cláusula

1ª supra.

3.4.5. CLÁUSULA QUINTA - VALE ALIMENTAÇÃO

A  Empresa  irá  readequar  o  valor  do  Vale  Alimentação  aos

empregados ativos e aposentados, pelo índice da Cesta Basica Nacional de junho/2018 aferido

pelo ICV DIEESE. O valor do Vale Alimentação dos aposentados deverá ser equivalente ao dos

empregados ativos.

A  participação  no  custo  do  Vale  Alimentação  por  parte  dos

empregados da ativa deverá ser reduzida pelo valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo).
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Nos termos em que a cláusula é indeferida.

A cláusula é deferida nos termos da cláusula já existente (fls. 142,

cláusula 13ª, item VI), com o reajuste de 2,86%.

VI) CESTA BÁSICA E VALE ALIMENTAÇÃO

A COMGÁS fornecerá  aos aposentados inscritos  na  ASSOCIAÇÃO DOS
EMPREGADOS  SINDICALIZADOS  APOSENTADOS  DA  COMPANHIA  DE
GÁS  DE  SÃO  PAULO  reconhecida  pela  COMGÁS,  às  viúvas  de
ex-aposentados  inscritos  na  mesma  Associação,  já  usuários  deste
benefício,  às  viúvas  de  ex-empregados  cujo  falecimento  tenha  ocorrido
durante a vigência do contrato individual de trabalho, já  usuários desse
benefício, a partir de 01/06/2018 o valor mensal será de R$ 128,21 na forma
de  vale  alimentação,  sem  nenhuma  participação  dos  beneficiários  nos
custos.  Até  o  dia  15  (quinze)  do  mês  de  dezembro  de  cada  ano  será
concedido mais um vale, ou seja, o 13º (décimo terceiro) vale, cujo o valor
excepcionalmente no ano de 2018 será acrescido com o valor de R$ 62,85
ao 13º (décimo terceiro) vale, totalizando o valor de R$ 192,10.

Parágrafo primeiro:  Os empregados que até o dia 31/05/2000,  já  tenham
completado 20 (vinte) anos de contribuição ao INSS e 15 (quinze) anos de
trabalho  prestado  à  COMGÁS  terão  direito  a  este  benefício  quando  da
aposentadoria, desde que na data da concessão da aposentadoria estejam
trabalhando na COMGÁS.

Parágrafo segundo: Os demais empregados e seus dependentes não terão
direito a este benefício ainda que, na data da concessão da aposentadoria,
estejam trabalhando na COMGÁS.

Parágrafo terceiro: Quanto aos empregados ativos (inclusive os afastados),
exceto Diretores, Gerentes Executivos e Gerentes, o benefício será de R$
197,82 a partir de 01/06/2018.

Parágrafo quarto:  Serão adotados os seguintes critérios de  participação
dos empregados ativos nos custos:

VALE ALIMENTAÇÃO A PARTIR DE 01/06/2017

FAIXA SALARIAL

PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO

Até R$ 3.603,47

0,10%

De R$ 3.603,47 até R$ 4.912,51

3,34%

De R$ 4.912,51 até R$ 9.822,04

8,70%

Acima de R$ 9.822,04

15,00%

Parágrafo  quinto:  O  empregado  poderá  optar  em  converter  até  50%
(cinquenta por cento) do valor do Vale Alimentação em Vale Refeição, a
cada 6 (seis) meses ou no mês de admissão, permanecendo inalterados,
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nesse caso, os critérios de participação do empregado, tanto para o Vale
Alimentação quanto para o Vale Refeição.

Parágrafo  sexto:  Esta  opção  será  feita,  por  escrito,  através  de
preenchimento de formulário específico, e valerá para o próximo pedido a
ser realizado para o fornecedor do benefício.

Parágrafo  sétimo:  Ocorrendo  impossibilidade  de  fornecimento  deste
benefício,  a  COMGÁS  efetuará,  excepcionalmente,  o  pagamento  da
importância correspondente em espécie.

Os efeitos financeiros da cláusula devem respeitar o disposto na

clausula 1ª, § 1º.

3.4.6.  CLÁUSULA SEXTA - VALE REFEIÇÃO-  O valor  do Vale

Refeição será reajustado pelo índice do custo de refeição fora do domicílio,  acumulado de

junho/2018 aferido pelo ICV DIEESE.

A  participação  no  custo  do  Vale  Refeição  por  parte  dos

empregados deverá ser reduzida pelo valor simbólico de R$ 0,01 (um centavo).

Nos termos em que a cláusula é indeferida.

A cláusula é deferida nos termos da cláusula já existente (fls. 144,

cláusula 14), com o reajuste de 2,86%.

Serão fornecidos mensalmente 60 (sessenta) vales, a todos os

empregados da COMGÁS, no valor facial de R$ 15,97 a partir 01/06/2018.

Parágrafo primeiro:  Os vales serão fornecidos nas férias,  e,

casos de licença maternidade, acidente de trabalho,  doenças profissionais e  aquelas

doenças que autorizam o saque na legislação pertinente ao FGTS. Os demais casos de

doença serão avaliados individualmente pelo serviço médico da COMGÁS.

Parágrafo segundo: Serão adotados os seguintes critérios de

participação dos empregados nos custos:

VALE REFEIÇÃO A PARTIR DE 01/06/2017

FAIXA SALARIAL

PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO

Até R$ 3.603,47

0,10%
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De R$ 3.603,47 até R$ 4.912,51

3,34%

De R$ 4.912,51 até R$ 9.822,04

8,70%

Acima de R$ 9.822,04

15,00%

Parágrafo terceiro: O empregado poderá optar em converter

até 50% (cinquenta por cento) do valor do Vale Refeição em Vale Alimentação, a cada 6

(seis)  meses  ou  no  mês  de  admissão,  permanecendo  inalterados,  nesse  caso,  os

critérios de participação do empregado, tanto para o Vale Refeição como para o Vale

Alimentação.

Parágrafo quarto: Esta opção será feita, por escrito, através de

preenchimento de formulário específico, e valerá para o próximo pedido a ser realizado

para o fornecedor do benefício.

Parágrafo quinto: Os vales não serão fornecidos nos períodos

de licença, serviço militar e em períodos superiores a 30 (trinta) dias no afastamento por

doença.

Parágrafo  sexto:  Diretores,  Gerentes  Executivos  e  Gerentes

não farão jus a opção de conversão de Vale Refeição em Vale Alimentação.

Parágrafo sétimo: Ocorrendo impossibilidade de fornecimento

deste benefício,  a COMGÁS efetuará,  excepcionalmente,  o pagamento da importância

correspondente em espécie.

Os efeitos financeiros da clausula devem respeitar o disposto na

clausula 1ª, § 1º.

3.4.7.  CLÁUSULA SÉTIMA -  PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E

RESULTADOS - PLR

Considerando que a legislação estabelece, prioritariamente, que a
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negociação da PLR seja feita entre Empresa e o Sindicato representante dos trabalhadores e

respeitando-se  a  Cláusula  5ª  do  ACT 2017-2019,  fica  estabelecida a  negociação  entre  as

partes dos critérios e metas da PLR 2018 e 2019.

Parágrafo Único:  A  Empresapagará os  valores  relativos  à  PLR

2018 e 2019 em duas parcelas, sendo a primeira paga nos respectivos meses de setembro, a

título  de  antecipação.  A  segunda  parcela  será  fixada  por  ocasião  da  complementação  de

aferição dos resultados da Empresa.

A cláusula depende de expressa negociação coletiva.

Por  outro  lado,  a  aplicação  do  PN 35,  SDC,  TRT 2ª  Região  é

inviável, ante os termos da cláusula 5ª do acordo coletivo de 2017/2018.

Por fim, os teores da vigência do acordo coletivo (2017 a 2019).

A cláusula é indeferida.

3.4.8.  CLÁUSULA  OITAVA  -  REAJUSTE  DOS  DEMAIS

BENEFÍCIOS

A  partir  de  1º  de  junho  de  2018,  os  benefícios  de  todos  os

empregados  expressos  monetariamente  no  ACT  2017-2019  serão  reajustados  mediante  a

aplicação do percentual correspondente à variação do Índice do Custo de Vida calculado pelo

DIEESE (ICV DIEESE) no período de 01/06/2017 a 31/05/2018.

Trata-se de uma cláusula a qual impõe o reajuste de 2,86% para as

cláusulas sociais, as quais se vinculam ao reajuste salarial.

Pelo exame do acordo coletivo 2017/2019, tais cláusulas seriam:

3ª (reajuste salarial), 4ª (piso salarial), 5ª (participação nos lucros

ou resultados), 7ª (gratificação de férias), 13ª (VI) (cesta básica e vale alimentação), 14ª (vale

refeição/restaurante, 16ª (auxílio/reembolso creche) e 23ª (refeição/hora extra).

As cláusulas 3ª, 5ª, 13ª (VI) e 14ª já foram analisadas acima.

Quanto as demais:

3.4.8.1. Cláusula 4ª
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Mantém-se a redação da cláusula 4ª do acordo coletivo 2017/2019

com adaptações:

A partir de 01/06/2018 o valor do piso salarial da categoria será

de R$ 1.595,43.

Os efeitos financeiros da clausula devem respeitar o disposto na

clausula 1ª, § 1º.

3.4.8.2. Cláusula 7ª

Mantém-se a redação da cláusula 7ª do acordo coletivo 2017/2019

com adaptações:

CLÁUSULA SÉTIMA - GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS

A  COMGÁS  pagará  a  todos  os  empregados  uma  gratificação  de  férias
calculada conforme os critérios a seguir estabelecidos:

a) Será considerado como base de cálculo, para efeito de pagamento da
gratificação de férias, o salário-base do empregado acrescido da vantagem
pessoal.

b) A partir de 01/06/2018 os empregados farão jus a uma gratificação de
férias equivalente  a  R$ 3.015,86,  quando a base  de cálculo  for  igual  ou
inferior a este valor.

c) Quando a base de cálculo for superior ao valor fixado no item (b), será
pago o valor citado neste item (b), acrescido de 40% (quarenta por cento)
da diferença entre a base de cálculo definida no item (a) e o mesmo item
(b).

d)  Sobre  o  total  obtido  nos  itens  (b)  e  (c)  deverá  ser  abatido  o  valor
referente ao terço constitucional, que será pago em rubrica própria.

e)  No  caso  de  parcelamento  das  férias,  a  gratificação  será  paga
proporcionalmente ao número de dias de férias usufruídos pelo empregado
em cada período sendo que, para os casos em que o empregado converta
10 (dez) dias em abono pecuniário, será paga a gratificação em seu valor
integral.

f)  Os  valores da  gratificação de férias serão  reajustados pelo índice de
aumento coletivo que vier a ser concedido na data-base.

No que for  pertinente,  os  efeitos  financeiros  da  cláusula  devem

respeitar o disposto na cláusula 1ª, § 1º.

3.4.8.3. Cláusula 11ª

Mantém-se  a  redação  da  cláusula  11ª  do  acordo  coletivo

2017/2019 com adaptações:

Os  empregados  que  conduzirem  veículos  da  COMGÁS,  em  atividade
adicional ao previsto para o exercício de sua função, em número igual ou
superior a 11(onze) dias no mês, receberão, a partir de 01/06/2018, o valor
de R$ 615,26 a título de função acessória.
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Os empregados que dirigirem veículos da COMGÁS, em período inferior a
11 (onze) dias no mês, receberão proporcional aos dias que exerceram a
função acessória,  considerando-se para efeito de pagamento o valor R$
27,96.

Parágrafo primeiro: A COMGÁS fará um recadastramento negociado com o
SINDICATO dos cargos que terão direito à função acessória.  Apenas os
ocupantes  de  cargos  recadastrados  farão  jus  ao  recebimento  da  verba
prevista  no  caput  desta  cláusula,  ficando  os  demais  excluídos,
expressamente, da percepção do valor previsto sob tal rubrica.

Parágrafo  segundo:  Os  Diretores,  Gerentes  Executivos  e  Gerentes  não
terão  direito  ao  recebimento  de  qualquer  valor  pertinente  à  função
acessória, em qualquer tempo.

No que for  pertinente,  os  efeitos  financeiros  da  clausula  devem

respeitar o disposto na clausula 1ª, § 1º.

3.4.8.4. Cláusula 16ª

Mantém-se  a  redação  da  cláusula  16ª  do  acordo  coletivo

2017/2019 com adaptações:

A COMGÁS reembolsará integralmente as despesas de suas empregadas
com creche para crianças até 6 (seis) meses de idade.

Para crianças acima de 6 (seis) meses e até 6 (seis) anos, 11 (onze) meses e
29 (vinte e nove) dias de idade, a partir de 01/06/2018 o reembolso terá o
valor limite de R$ 468,14.

Parágrafo primeiro: De igual forma a COMGÁS reembolsará às empregadas
cujos filhos ficam sob a guarda de pessoa física, devendo, para tanto, que
tal  pessoa  física  esteja  devidamente  registrada  em  CTPS  e  que  a
empregada  apresente  para  recebimento  do  reembolso,  além da  referida
Carteira,  o  comprovante  de  pagamento  efetuado  à  pessoa  física  e  o
comprovante de recolhimento do INSS. Nesse caso, a partir de 01/06/2018 o
reembolso terá o valor limite de R$ 468,14.

Parágrafo segundo: O auxílio creche será extensivo aos pais separados ou
viúvos que detenham a guarda do filho.

Parágrafo terceiro:  Sempre será necessária a comprovação de despesas
específicas com a mensalidade, em tempo não superior a 4 (quatro) meses,
sob pena de perda do direito ao reembolso das despesas que excederem a
este período.

No que for  pertinente,  os  efeitos  financeiros  da  cláusula  devem

respeitar o disposto na cláusula 1ª, § 1º.

3.4.8.5. Cláusula 23ª

Mantém-se  a  redação  da  cláusula  23ª  do  acordo  coletivo

2017/2019 com adaptações:

A  COMGÁS  fornecerá  refeição,  em  forma  de  vale-refeição  e
preferencialmente  na  forma eletrônica,  no valor  de  R$ 31,94  a  partir  de
01/06/2018  aos  empregados  que,  em  razão  de  necessidade  imperiosa,
trabalhar 3 (três) ou mais horas extraordinárias no mesmo dia, sejam ou
não consecutivas com a COMGÁS informando o empregado a respeito.
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Parágrafo primeiro:  Não haverá participação do empregado no custo do
presente benefício pago exclusivamente por conta da situação descrita no
caput.

Parágrafo  segundo:  Ocorrendo  impossibilidade  de  fornecimento  deste
benefício,  a  COMGÁS  efetuará,  excepcionalmente,  o  pagamento  da
importância correspondente em espécie.

No que for  pertinente,  os  efeitos  financeiros  da  cláusula  devem

respeitar o disposto na cláusula 1ª, § 1º.

3.4.9. CLÁUSULA NONA - JORNADA DE TRABALHO

 A Empresa reconhece que o Acordo Coletivo de Trabalho com o

Sindicato da categoria é o único instrumento hábil para todos os ajustes relativos à Jornada de

Trabalho,  incluindo-se  todas  as  formas  de  compensação,  ajuste  de  escalas,  intervalos  e

horários flexíveis.

Parágrafo  Único:  Respeitando-se  o  meio  ambiente  de  trabalho

saudável e os dias de folga dos trabalhadores, para que os mesmos possam ter um convívio

com seus familiares, a Comgás não convocará os mesmos para realizarem cursos em seus

dias de folga.

Citada  cláusula  é  própria  de  negociação  coletiva,  logo,  o  seu

conteúdo é indeferido.

Por outro lado, a cláusula também é indeferida visto que a cláusula

24ª, acordo coletivo 2017/2019, trata da matéria.

3.4.10. CLÁUSULA DÉCIMA - POLÍTICA DE EMPREGO

A Cláusula 28ª do ACT 2017-2019 será prorrogada pelo período de

um ano em todos os seus prazos, ficando ratificadas e revalidadas para vigorar até 31/05/2020.

Parágrafo primeiro: A empresa fará homologação das rescisões

contratuais de seus empregados com qualquer tempo de serviço perante a entidade sindical

representativa da categoria - Sindgasista.

Citada  cláusula  é  própria  de  negociação  coletiva,  logo,  o  seu

conteúdo é indeferido.

Por outro lado, a clausula também é indeferida visto que a cláusula

28ª, acordo coletivo 2017/2019, trata da matéria.

3.4.11 CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RENOVAÇÃO DA CNH -
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CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (NOVA)

A  Empresa  implantará  o  benefício  de  reembolso  integral  da

renovação  ou  mudança  na  categoria  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  para  todos  os

trabalhadores que dirigem veículos da Empresa.

Citada  cláusula  é  própria  de  negociação  coletiva,  logo,  o  seu

conteúdo é indeferido.

3.4.12.  CLÁUSULA  DÉCIMA  SEGUNDA  -  INFRAÇÕES  DE

TRÂNSITO (NOVA)

Considerando  a  não  regulamentação  da  Lei  13.154  de  2015,

referente  ao atingimento de 14 pontos na Carteira  Nacional  de Habilitação,  a  Empresa se

compromete  a  preservar  o  trabalhador  que  atingir  o  número  limite  de  pontos  na  CNH

colocando-o para trabalhar em dupla ou encaminhá-lo para realizar cursos de reciclagem até

que  o  mesmo regularize  sua  situação.  O  trabalhador  deverá  voluntariamente  comunicar  a

empresa sua situação no que se refere à pontuação junto ao Detran.

Citada  cláusula  é  própria  de  negociação  coletiva,  logo,  o  seu

conteúdo é indeferido.

3.4.13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - POLÍTICA CONTRA A

TERCEIRIZAÇÃO (NOVA)

13.1) PRIMARIZAÇÃO

Com o objetivo de manter a melhoria da qualidade na consecução

dos serviços de energia, a empresa utilizará tecnologia e equipamentos adequados, instalações

e métodos para garantir níveis de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade,

generalidade, cortesia dos serviços e a modicidade de tarifas, realizando através de quadro

próprio, os serviços relacionados com as atividades fim da empresa.

Todos  os  contratos  celebrados  com  empresas  prestadoras  de

serviços e empreiteiras deverão ser encaminhados a ARSESP e ao Sindicato.

13.2) TERCEIRIZAÇÃO

Todos  os  contratos  celebrados  com  empresas  prestadoras  de

serviços e empreiteiras deverão ser reavaliados em conjunto com as entidades representativas

dos trabalhadores, levando-se em conta os critérios de atividades meio e fim, bem como os
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custos e benefícios.

Com o objetivo de garantir a melhoria da qualidade dos serviços

prestados  à  população,  a  Empresa  realizará,  através  de  quadro  próprio,  os  serviços

relacionados com as atividades fim da Empresa.

A Empresa se compromete ao firmar contrato com as empresas

prestadoras  de serviços e  empreiteiras,  aplicar  salários e  benefícios constantes  do Acordo

Coletivo De Trabalho estabelecido com o Sindgasista.

Citada  cláusula  é  própria  de  negociação  coletiva,  logo,  o  seu

conteúdo é indeferido.

3.4.14.  CLÁUSULA  DÉCIMA  QUARTA  -  ASSÉDIO  MORAL

(NOVA)

A empresa é responsável por condições de trabalho adequadas a

todos os trabalhadores. Se o trabalhador individual ou coletivamente, for vítima de situações

constrangedoras,  humilhantes  e  vexatórias  no  exercício  de  sua  função,  por  um  superior

hierárquico, vindo a comprometer a saúde física/mental dos mesmos, o superior hierárquico e a

empresa serão responsabilizados pela degradação deliberada das condições de trabalho.

Caberá  ao  empregador,  SESMT e  CIPAs  averiguar  o  abuso  de

poder nas relações de trabalho e tomar medidas para coibir estas práticas, garantindo relações

no trabalho onde predomine a dignidade e respeito pelo outro e a seus direitos de cidadão.

Para tanto, a empresa se compromete a estabelecer um Grupo de

Trabalho  em conjunto  com o  Sindicato  no  prazo  de  60  (sessenta)  dias,  a  contar  data  da

assinatura do Acordo, para desenvolvimento e definição dos procedimentos afetos.

 Trata-se de uma cláusula de grande conteúdo social.  Forma de

prevenção e repressão ao assédio.

Com base no Poder Normativo da Justiça do Trabalho,  defiro a

cláusula com a seguinte redação:

"As empresas se comprometem a iniciar uma campanha contra o assédio
moral no local de trabalho, em conjunto com os sindicatos profissionais.

§ 1º As denúncias de assédio serão apuradas em uma comissão bipartite
(sindicato e empresa).

§ 2º Caberá ao sindicato, empresa, SESMT e CIPA, averiguar o abuso de
poder nas relações de trabalho e tomar medidas para coibir estas práticas,
garantindo relações no trabalho onde predomine a decência, dignidade e
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respeito pelo outro e a seus direitos de cidadão.

4. DA JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS

A suscitada apresentou manifestação (ID. 87c6cc5), pretendendo o

desentranhamento dos documentos juntados pela  suscitante,  em 15.01.2019 (ID.  3adaf46),

alegando tratarem-se de documentos antigos.

Razão  não  lhe  assiste,  vez  que  a  suscitante  apresentou  os

documentos em réplica,  ou seja,  na primeira  oportunidade que teve,  para contraprova das

alegações da defesa (ID. a92e868), conforme disposto no art. 435, § único e art. 437 do CPC.

Indefiro o desentranhamento dos documentos, tendo em vista não

se tratar de juntada extemporânea de documentos.

5. APLICAÇÃO DAS MULTAS PREVISTAS NOS PRECEDENTES

19 E 23, SDC, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO.

 De acordo com a inteligência da OJ 13,  SDC,  TRT 2ª Região,

como a pauta de reivindicação não apresenta multas, a SDC fixa a aplicação dos Precedentes

19 e 23 deste Tribunal à presente sentença normativa.

5.1. PRECEDENTE NORMATIVO Nº 19.

Em caso de mora salarial,  incidirá multa moratória diária de

1/30 (um trinta avos) do valor do salário inadimplido, limitada à expressão da totalidade

do valor do principal em atraso.

 A  multa  do  PN  é  aplicável  às  cláusulas  deferidas:  1ª  e  a

mencionada no tópico 3.4.8.1.

5.2. PRECEDENTE NORMATIVO Nº 23 - MULTA.

Em caso de descumprimento de quaisquer das cláusulas da

norma coletiva, o infrator pagará multa de 10% (dez por cento) do salário normativo, por

violação única ou continuada,  ao empregado,  ao empregador ou à entidade sindical,

conforme seja a parte prejudicada, exceto quando a cláusula violada previr cominação

específica

 Citada  multa  é  aplicável  para  as  demais  cláusulas  deferidas,

sendo que o valor da multa irá incidir sobre o valor do salário normativo reajustado a partir de

1.06.2018, sendo que o valor reverterá para o empregado.
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Acórdão

CERTIFICO  que  as  partes  foram  notificadas  da  inclusão  do

presente processo na Pauta de Julgamento da Sessão Extraordinária da Seção de Dissídios

Coletivos marcada para o dia 17 de janeiro de 2019, através de contato telefônico, documento

ID 250c1ed.

Presidente  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador

Vice-Presidente Judicial do Trabalho RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO.

Tomaram  parte  do  julgamento  os  Exmos.  Srs.  Magistrados

Federais do Trabalho: SUELI TOMÉ DA PONTE (RELATORA), RAFAEL EDSON PUGLIESE

RIBEIRO, FRANCISCO FERREIRA JORGE NETO, FERNANDO ÁLVARO PINHEIRO, MARIA

CRISTINA XAVIER RAMOS DI LASCIO E  DANIEL DE PAULA GUIMARÃES.

Ausente,  justificadamente,  em  razão  de  férias,  a  Exma.

Desembargadora  Ivani  Contini  Bramante,  no  período  07/01  a  05/02/2019,  sem  substituto.

Ausente, justificadamente, em razão de férias o Exmo. Desembargador Davi Furtado Meirelles,

no período de 07 a 27/01/2019, sem substituto. Ausente, justificadamente, em razão de férias,

o  Exmo.  Desembargador  Carlos  Roberto  Husek,  no  período  10/01  a  08/02/2019,  sem

substituto.  Deu-se por suspeita,  a Exma. Desembargadora Sônia Aparecida Costa Mascaro

Nascimento, (Decisão ID 754b33d). Ausente, justificadamente, em razão de férias, o Exmo.

Juiz Celso Ricardo Peel Furtado de Oliveira, no período de 07/01 a 05/02/2019, sem substituto.

Pelo D. Ministério Público do Trabalho, compareceu a Exma. Sra.

 Procuradora DÉBORA SCATTOLINI.

Sustentação oral: Dra. Augusta de Raeffray Barbosa Gherardi pelo

Suscitante; e Dr. Marcos Guilherme Cicarino Fantinato pelo Suscitado, os quais dispensaram a

leitura do relatório.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, ACORDAM os Magistrados da Seção de Dissídios

Coletivos do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, por unanimidade, em:

(a)  rejeitar  as  preliminares  aduzidas  em  defesa  no  tocante  ao

dissídio coletivo de greve, com exceção da tese da litispendência, logo, declara-se extinto, sem

julgamento de mérito, a temática quanto ao plano de saúde e alteração (art. 485, V, CPC);
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(b) declarar a greve não abusiva, concedendo-se a estabilidade de

90 (noventa) dias a contar do julgamento da presente demanda e a compensação das horas de

paralisação, em consonância com a fundamentação supra. Na forma do art. 15, Lei 7.783/89,

ressalvam direitos e interesses de terceiro;

(c)  deferir  de forma parcial  as cláusulas da pauta nos termos e

condições do julgado, inclusive, com as multas mencionadas no tópico 5º supra;

(d) custas a cargo da Suscitada, calculadas sobre o valor ora fixado

de R$ 100.000,00 (cem mil reais), no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).  

Em caso  de  não  pagamento  das  custas,  a  Secretaria  da  SDC

deverá  observar  os  procedimentos  previstos  no  art.  62  do  Provimento  GP 1/2008  (com a

redação dada pelo Provimento GP 1/2018, DEJT 7/5/2018). Após, ao arquivo.

ASSINATURA

SUELI TOMÉ DA PONTE
Juíza do Trabalho Convocada

VOTOS

Assinado eletronicamente.
A Certificação Digital
pertence a:
[SUELI TOME DA
PONTE]
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