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ACÓRDÃO  Nº:SDC - 00031/2013-4
PROCESSO Nº:00032013820115020000
Dissídio Coletivo
SUSCITANTE:  Sindicato  dos  Mensageiros,  Motociclistas,  Ciclistas e
Moto-T. axistas do Estado de São Paulo.
SUSCITADO:  Federação  do  Comércio do Estado de São Paulo e outras 3;
SET.  CESP  -  Sindicato  das Empresas de Transporte de Cargas de São.
Paulo e Região e outros 126; Eletropaulo Eletricidade de Sã. o Paulo e
outra.

ACORDAM   os  Juízes  da  Seção  Especializada  do  Tribunal  Regional
doTrabalho  da  2ª  Região,  em:  por  maioriadevotos:I  -  rejeitaras
preliminares arguidas, vencido o Juiz Nelson Bueno do Prado que acolhe
as  preliminares:  item  8  -  Ausência  de Autorização da Assembléia,
Ausência   de   Quórum,   Falta  de  Negociação  Prévia  e  item  9  -
Impossibilidade  jurídica  do pedido por ausência de comum acordo. Por
unanimidade  de votos: II - no mérito, acolher parcialmente, de acordo
com  os  fundamentos  do  voto,  as  cláusulas  econômicas  e  sociais
requeridas  pelo  Suscitante,  nos  seguintes  termos:  CLÁUSULA  1ª -
CORREÇÃO  DO  SALÁRIO  NORMATIVO: Considerando-se os termos do Parecer
Técnico  da Assessoria Econômica deste E. Tribunal (fls. 1236/1237), e
demais elementos constantes dos autos, arbitrar o reajuste salarial da
categoria  profissional  em  8%  (oito  por  cento) aplicável sobre os
salários  vigentes  a  partir  de  1º  de  maio de 2011; CLÁUSULA 2ª -
AUMENTO  REAL:  Indeferir.  Primeiro,  porquanto  a matéria depende de
negociação  entre  as  partes. Segundo, porque o pedido formulado (fl.
06)  não  se  encontra  amparado  em  indicadores objetivos, consoante
determina o comando contido no artigo 13, parágrafo 2º, da Lei 10.192,
de  14/02/2011; CLÁUSULA 3ª - PISO SALARIAL: Deferir parcialmente, nos
termos  do  Precedente Normativo nº 1 desta Corte (Nova redação- Publ.
DOe/TRT-2ª  Região  em  29/10/2012  -  Republ.  DOe  31/10/2012, págs.
03/05),  a  saber:  "Precedente Normativo nº 1 - Piso Salarial: O piso
salarial  será  corrigido  no  mesmo percentual do reajuste salarial",
conforme  Parecer  da  Assessoria Econômica, com a seguinte redação: A
partir de 1º/05/2011, ficam estabelecidos os pisos salariais (salários
normativos),  das  funções abrangidas pela presente norma coletiva, já
devidamente  corrigidos  e  atualizados  pelo  reajuste determinado na
cláusula  1ª (Correção do Salário Normativo) conforme tabela que passa
a  fazer  parte  integrante  do voto; § 1º - Fica estabelecido o valor
mínimo  de  R$  6,87  (seis  reais  e  oitenta  e  sete centavos) para
remuneração  por tarefa ou ponto quando for este critério adotado para
pagamento  do  trabalhador.  §  1º  -  Deferir  parcialmente, conforme
Parecer   da   Assessoria   Econômica,   nos  seguintes  termos:  Fica
estabelecido  o  valor  mínimo de R$ 6,06 (seis reais e seis centavos)
para  remuneração por tarefa ou ponto quando for este critério adotado
para  pagamento  do trabalhador; § 2º - Deferir parcialmente, conforme
Parecer  da Assessoria Econômica, e cláusula 7ª, da CCT 2010/2011 (fl.
178), conforme tabela que passa a fazer parte integrante do voto; § 3º
-   Deferir   parcialmente,  nos  seguintes  termos:  Não  obstante  a
contratação  por  ponto fica garantido o recebimento do salário mínimo



(piso  normativo)  previsto na cláusula terceira da Convenção Coletiva
de Trabalho, de acordo com seguinte: a) para o empregado que cumprir a
carga  horária  de 44 horas semanais e 220 horas mensais e não atingir
através  do  sistema de PVR o valor do piso normativo será garantido a
complementação  da  diferença  que assim será apurada; (Salário direto
MAIS  salário  correspondente  ao  Descanso Semanal remunerado - DSR -
MENOS  valor  do  piso  normativo  IGUAL  a  complementação).  §  4º -
Ocorrendo  a  hipótese prevista acima, ou seja, obrigação de pagamento
da  complementação do piso, fica claramente acordado que o trabalhador
receberá  a  parcela denominada depreciação da motocicleta com relação
ao  numero  de  pontos  que atingir multiplicado pelo valor de R$ 2,30
(dois  reais  e  trinta centavos), que representa o valor atribuído ao
ponto  para  retribuir  a  depreciação  da  motocicleta; CLÁUSULA 4ª -
ADIANTAMENTO  DE  SALÁRIO: Deferir, nos termos do Precedente Normativo
nº 31 desta Seção Especializada (Publ. DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012
-  Republ.  DOe  31/10/2012,  págs.  03/05):  "As  empresas concederão
quinzenal e automaticamente adiantamento de, no mínimo, 40% do salário
mensal  bruto  do empregado."; CLÁUSULA 5ª - COMPROVANTE DE PAGAMENTO:
Deferir,  nos  termos  do  Precedente  Normativo  nº  17,  desta Seção
Especializada  (Nova  redação- Publ. DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012 -
Republ.  DOe  31/10/2012, págs. 03/05): "Será fornecido mensalmente ao
empregado  demonstrativo  de  pagamento  com  clara  discriminação das
importâncias  pagas  e debitadas, inclusive o valor recolhido a título
de FGTS."; CLÁUSULA 6ª - PAGAMENTO DOS SALÁRIOS: por maioria de votos,
deferir  nos  termos  do  Precedente  nº  72  do C.TST: O pagamento do
salário deverá ser feito até o quinto dia útil de cada mês subsequente
ao  vencido,  incorrendo  a empresa infratora em multa de 10% (dez por
cento)   do   valor   do  salário  por  dia  de  atraso,  em  caso  de
inadimplência,  em  favor  do  empregado. Após o 20º (vigésimo) dia de
atraso, a multa é de 5% (cinco por cento) sobre o valor do salário por
dia  de  atraso, vencido o Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro
que  fixa  multa  de  5%  (cinco  por  cento) nos termos do Precedente
Normativo  TRT/SP  nº 19; CLÁUSULA 7ª - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL: por
maioria de votos, deferir, conforme os ditames do Precedente Normativo
nº  21  deste  Tribunal  (Nova  redação-  Publ.  DOe/TRT-2ª  Região em
29/10/2012  -  Republ.  DOe  31/10/2012,  págs.  03/05):  "As empresas
descontarão  5%  (cinco  por  cento)  do  salário  básico do empregado
associado,  de  uma  única  vez,  no  primeiro  pagamento  do  salário
reajustado,   a   título  de  contribuição  assistencial,  e  farão  o
recolhimento  em favor do Sindicato Profissional dentro do prazo de 30
(trinta)  dias.",  vencido  parcialmente  o Desembargador Davi Furtado
Meirelles que defere nos termos do Precedente Normativo nº nº 21 desta
Corte,  para  sócios e não sócios; CLÁUSULA 8ª - DESCONTOS NO SALÁRIO:
Deferir  parcialmente,  em  vista do disposto no artigo 462, "caput" e
parágrafo  1º,  da  CLT  c/c Precedente Normativo nº 118, do C. TST, e
artigo  7º, inciso X, da Constituição Federal, com a seguinte redação:
Os  descontos  para  ressarcir danos provocados pelo empregado somente
poderão  ocorrer  quando  devidamente  comprovada  a  culpa  ou  dolo.
Parágrafo  primeiro  -  As  deduções  supramencionadas  referem-se  às
responsabilidades  do  empregado  com  relação  às multas de trânsito,
quebra  de  peças ou de veículo, furto, roubo e avaria da carga, desde
que  esta  possibilidade  tenha  sido  acordada  contratualmente,  e o
empregado   autorizado   o   desconto,   não  dispensando,  ainda  que
preenchidos  os  requisitos  formais  retro,  a  cabal demonstração de
prova,  pela  empresa,  de  ter  o trabalhador ao menos concorrido com
negligência  ou  dolo,  má-fé  ou  imperícia  para  o  evento  danoso.
Parágrafo  segundo  -  As  despesas  para  a  obtenção dos Boletins de
Ocorrência  serão  suportadas pela empresa; CLÁUSULA 9ª - DESCONTOS DE
EMPRÉSTIMOS: Por maioria de votos, deferir com base na Sumula 384, II,
do  C.  TST:  As EMPRESAS efetuarão descontos em folha de pagamento de
seus  empregados referentes a empréstimos contraídos por estes junto a



instituições  financeiras conveniadas com o Sindicato Profissional, na
forma  da  Lei  10.820/03.  Parágrafo Único - As EMPRESAS se obrigam a
prestar   ao   empregado   e  à  instituição  consignatária,  mediante
solicitação  formal  do trabalhador, as informações necessárias para a
contratação da operação de crédito ou arrendamento mercantil, vencidos
o Desembargador Rafael Edson Pugliese Ribeiro e o Juiz Nelson Bueno do
Prado  que  julgam  a  cláusula  prejudicada,  matéria prevista em lei
(artigos  1º  e  3º,  da Lei nº 10.820, de 17/12/2003); CLÁUSULA 10ª -
MULTAS DE TRÂNSITO: Prejudicada, tendo em vista o decidido na cláusula
8ª supra; CLÁUSULA 11ª - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: Deferir
em parte, aplicando parcialmente o Precedente Normativo nº 35 desta E.
Seção   Especializada   (Nova  redação-  Publ.  DOe/TRT-2ª  Região  em
29/10/2012  -  Republ.  DOe 31/10/2012, págs. 03/05): "1. Empregados e
empregadores  terão o prazo de 60 (sessenta) dias para a implementação
da  medida  que  trata da participação dos trabalhadores nos lucros ou
resultados  das empresas, sendo que para tal fim deverá ser formada em
15  (quinze)  dias,  uma  comissão  composta  por  3 (três) empregados
eleitos  pelos  trabalhadores  e  igual número de membros pela empresa
(empregados ou não) para, no prazo acima estabelecido, concluir estudo
sobre  a  Participação  nos  Lucros (ou resultados), fixando critérios
objetivos  para  sua  apuração, nos termos do artigo 7º, inciso XI, da
Constituição  Federal,  sendo assegurada aos Sindicatos profissional e
patronal a prestação da assistência necessária à condução dos estudos;
2.  O  desrespeito aos prazos acima pelo empregador importará em multa
diária  de  10%  (dez  por  cento)  do salário normativo até o efetivo
cumprimento,   revertida   em   favor   da   entidade   sindical   dos
trabalhadores;  3.  Aos  membros  da Comissão eleitos pelos empregados
será  assegurada  estabilidade  no  emprego  por 180 (cento e oitenta)
dias,   a  contar  da  data  da  eleição.";  CLÁUSULA  12ª  -  AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO:  por  maioria de votos, deferir, nos termos do Precedente
Normativo  nº  34,  desta  E. Seção Especializada (Nova redação- Publ.
DOe/TRT-2ª  Região  em  29/10/2012  -  Republ.  DOe  31/10/2012, págs.
03/05):  "Os  empregadores fornecerão ticket-refeição, em número de 22
(vinte  e  duas)  unidades  ao  mês,  inclusive  nas  férias  e demais
interrupções  do  contrato  de  trabalho, no valor unitário de R$ 8,50
(oito reais e cinquenta centavos), que será atualizado na data-base.",
por  simetria  com  a  Convenção  Coletiva  2011/2012 do Sindicato das
Empresas de Entregas Rápidas, vencido o Juiz Nelson Bueno do Prado que
deferia  o  valor  de  R$  18,00 (dezoito reais); CLÁUSULA 13ª - CESTA
BÁSICA: Indeferir, depende de negociação entre as partes; CLÁUSULA 14ª
-   INTERVALO  PARA  PAGAMENTO:  Deferir,  nos  termos  do  Precedente
Normativo  nº   25,  desta E. Seção Especializada (Nova redação- Publ.
DOe/TRT-2ª  Região  em  29/10/2012  -  Republ.  DOe  31/10/2012, págs.
03/05):  "As  empresas  que  não  efetuarem o pagamento dos salários e
vales  em  moeda  corrente,  deverão proporcionar aos empregados tempo
hábil  e  meio  seguro  para o recebimento em banco ou posto bancário,
dentro  da  jornada  de  trabalho,  quando  coincidente  com o horário
bancário,  excluindo-se  o  horário  de  refeição.";  CLÁUSULA  15ª  -
ADICIONAL  DE  HORAS EXTRAS: Deferir, nos termos do pedido, eis que em
consonância com o Precedente Normativo nº 20 desta Seção Especializada
(Nova  redação-  Publ.  DOe/TRT-2ª  Região em 29/10/2012 - Republ. DOe
31/10/2012,  págs.  03/05):  "Em  caso de prestação de horas extras, o
adicional  será  de 50% (cinquenta por cento) para as duas primeiras e
de  100% (cem por cento) para as seguintes."; CLÁUSULA 16ª - ADICIONAL
NOTURNO:  Prejudicada,  ante o cancelamento do Precedente Normativo nº
06  desta Seção Especializada (Publ. DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012 -
Republ.  DOe  31/10/2012,  págs. 03/05). Assim, tratando-se de matéria
que contém regramento legal (artigo 73, da CLT), incabível o acréscimo
ora pretendido pelo suscitante, por meio de sentença normativa, já que
dependente   de  negociação  entre  as  partes;  ademais,  adota-se  o
entendimento  de  que  a  fixação  do  percentual  superior depende de



condições   específicas   que   diferenciem  a  categoria  dos  demais
profissionais  que  recebem o patamar legal; CLÁUSULA 17ª - PRÊMIO POR
TEMPO  DE  SERVIÇO:  Indeferir, depende de negociação entre as partes;
CLÁUSULA  18ª  -  VALE  TRANSPORTE  EM DINHEIRO: por maioria de votos,
prejudicada,  matéria  prevista  em lei, vencidos o Desembargador Davi
Furtado Meirelles, bem como os Juízes Paulo Eduardo Vieira de Oliveira
e  Patrícia  Therezinha  de  Toledo que deferem a cláusula com base na
Súmula 384,  II, do C. TST; CLÁUSULA 19ª - AUXÍLIO FUNERAL: Indeferir.
A  concessão  do  auxílio funeral depende de livre negociação autônoma
entre  as partes, observado o disposto no artigo 592, inciso II, letra
"i",  da CLT; CLÁUSULA 20ª - SEGURO DE ACIDENTES: Deferir restringindo
a  cláusula só para acidentes de trabalho, ante o caráter esclarecedor
e,  em  vista do disposto no artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição
Federal,  que  atribui  ao  empregador  a  responsabilidade  direta  e
indireta  pelos acidentes de trabalho causados aos seus empregados, já
que  responsável pelos riscos que a sua atividade econômica organizada
cause  a terceiros (artigo 927, Código Civil); CLÁUSULA 21ª - CONVÊNIO
MÉDICO:  Indeferir.  A  instituição de convênio médico em benefício do
empregado,  nos  termos  da  cláusula  em exame, com ônus exclusivo do
empregador,  não  se  coaduna  com  o  exercício do poder normativo da
Justiça do Trabalho, dependendo de livre negociação coletiva; CLÁUSULA
22ª - CONVÊNIO ODONTOLÓGICO: Indeferir, trata-se de matéria dependente
de  negociação  coletiva  (artigo  7º,  inciso  XXVI,  da Constituição
Federal), além de o contido na cláusula supra não possuir previsão nos
Precedentes desta E. Seção Especializada ou do TST; CLÁUSULA 23ª - NÃO
INCORPORAÇÃO  DE  BENEFÍCIOS  AO  SALÁRIO: Indeferir, tendo em vista a
inexistência  de  previsão legal/normativa; CLÁUSULA 24ª - CONTRATO DE
EXPERIÊNCIA:  por maioria de votos, deferir com base na Súmula 384, II
do   TST:   As  partes  acordantes,  estabelecem  que  o  Contrato  de
Experiência  terá  prazo máximo de 90 (noventa)  dias, podendo sofrer,
durante  esse  período,  uma  única  prorrogação,  sem prejuízo de sua
natureza  de  contrato  a termo, vencidos o Desembargador Rafael Edson
Pugliese  Ribeiro  e  os  Juízes  Nelson Bueno do Prado, Paulo Eduardo
Vieira  de  Oliveira  e  Luciana  Carla  Côrrea  Bertocco que julgam a
cláusula  prejudicada, matéria prevista no artigo 445, parágrafo único
c/c   Súmula  nº 188, do C. TST; CLÁUSULA 25ª  - ANOTAÇÕES EM CARTEIRA
PROFISSIONAL   E  DOCUMENTOS  ADMISSIONAIS:  Deferir,  nos  termos  do
Precedente Normativo nº 105, do C. TST: "As empresas ficam obrigadas a
anotar  na  carteira  de  trabalho a função efetivamente exercida pelo
empregado,  observada a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO).";
CLÁUSULA  26ª  -  MULTA  POR  FALTA/ATRASO DE REGISTRO: por maioria de
votos, prejudicada. Matéria prevista legalmente (artigos 29, parágrafo
3º;   e 41, ambos da CLT  c/c artigo 461, parágrafos 4º e 5º, do CPC),
vencidos  o  Desembargador  Davi Furtado Meirelles, bem como os Juízes
Paulo  Eduardo  Vieira de Oliveira e Patrícia Therezinha de Toledo que
deferem  a  cláusula  com base na Súmula 384,  II, do C. TST; CLÁUSULA
27ª  - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO: Deferir, com base no Precedente Normativo
nº  04  desta  E.  Seção Especializada (Nova redação- Publ. DOe/TRT-2ª
Região  em 29/10/2012 - Republ. DOe 31/10/2012, págs. 03/05): "Durante
a  substituição não eventual, o empregado substituto perceberá salário
igual  ao  do substituído, excluídas as vantagens pessoais."; CLÁUSULA
28ª - DOCUMENTOS: Homologar a cláusula na forma requerida: As empresas
ficam  obrigadas, quando da admissão de seus empregados, a fornecer as
cópias  dos  contratos  de  trabalho e quaisquer outros documentos que
resultem  do  vínculo  laboral,  que  sejam  firmados na sua vigência;
CLÁUSULA  29ª  -  DISPENSA  POR  JUSTA  CAUSA:  Deferir,  com  base no
Precedente Normativo nº 05 desta E. Seção Especializada (Nova redação-
Publ.  DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012 - Republ. DOe 31/10/2012, págs.
03/05):  "A  comunicação  da dispensa por justa causa deverá ser feita
por  escrito,  com  uma breve indicação dos motivos, sob pena de gerar
presunção de dispensa sem causa."; CLAÚSULA 30ª - DISPENSAS COLETIVAS:



por maioria de votos, indeferir, vencidos o Desembargador Davi Furtado
Meirelles  e  os Juízes Nelson Bueno do Prado, Paulo Eduardo Vieira de
Oliveira  e  Patrícia Therezinha de Toledo que deferem a cláusula como
postulado;  CLÁUSULA  31ª - CARTA DE REFERÊNCIA: por maioria de votos,
indeferir,   vencidos   os  Desembargadores  Davi  Furtado  Meirelles,
Francisco  Ferreira  Jorge  Neto  e  os Juízes Nelson Bueno do Prado e
Paulo  Eduardo  Vieira de Oliveira que deferem com a seguinte redação:
As  empresas  ficam  obrigadas  a  fornecer Carta de Referência (ou de
apresentação)   aos   empregados   dispensados   sem   justa  causa  e
demissionários, quando solicitada por escrito, no ato do desligamento,
ou, da homologação da rescisão do contrato contratual ou pagamento das
verbas rescisórias; CLÁUSULA 32ª - HOMOLOGAÇÕES: por maioria de votos,
deferir   apenas   o  parágrafo  4º,  na  forma  proposta:  Quando  da
homologação  o empregador deverá apresentar cópia da apólice de seguro
ou  equivalente  de  acidentes,  vencidos o Desembargador Davi Furtado
Meirelles,  bem  como  os  Juízes  Paulo  Eduardo Vieira de Oliveira e
Patrícia  Therezinha  de  Toledo  que  deferem  a cláusula com base na
Súmula 384,  II, do C. TST; CLÁUSULA 33ª - ALTERAÇÃO DE DENOMINAÇÃO DE
FUNÇÃO: por maioria de votos, deferir nos termos da Súmula 384, II, do
C.  TST:  Na  forma  do  pactuado  nesta sentença normativa, não serão
admitidas  as  alterações  de  denominação  de  cargos  ou funções que
objetivem  isentar  as  empresas  do  cumprimento do salário normativo
ajustado  pelas  entidades  convenentes,  vencidos  o Juiz relator e o
Desembargador  Rafael  Edson  Pugliese  Ribeiro  que julgam a cláusula
prejudicada,  matéria  prevista  em  lei;  CLÁUSULA 34ª - REPOSIÇÃO DO
CUSTO   DA  UTILIZAÇÃO  DA  MOTO  E  BICICLETA  DO  EMPREGADO  E  SEUS
ACESSÓRIOS:  Homologar  a  cláusula  na  forma  requerida, em vista da
paridade  de valores que impedem o enriquecimento ilícito por parte do
empregador,  bem como o direcionamento da responsabilidade do risco da
atividade  econômica para o trabalhador. Ciclistas: Quando o empregado
usar  como  ferramenta  de  trabalho  sua própria bicicleta, a Empresa
repassará  o valor de R$ 4,30 (quatro reais e trinta centavos) por dia
trabalhado  para  custeio do veiculo. Motociclistas: Para reposição do
custo  da  utilização  da  motocicleta  e  acessórios  pertencentes ao
motociclista  empregado  será respeitada tabela de valores que passa a
fazer  parte  integrante do voto; § 1º - O valor da reposição do custo
da  utilização  da  moto  do  empregado  será pago até o dia 15 do mês
vencido.  §  2º  -  O  valor  correspondente  a  reposição do custo da
utilização  da  moto  do  empregado  não  têm  caráter  salarial ou de
contraprestação por serviço, não se prestando para fins de equiparação
ou  outro  efeito qualquer, não integrando o salário e não servindo de
base  de  cálculo para quaisquer verbas de natureza salarial. § 3º - A
quilometragem  poderá  ser apurada através de relatório elaborado pela
empresa  e  somente  serão considerados os trajetos em serviço. § 4º -
Ocorrendo  a  quebra  da  motocicleta  de propriedade do empregado que
impossibilite  o  seu funcionamento, deverá o motociclista comunicar o
empregador,   para   que   este  disponibilize  por  empréstimo  outra
motocicleta  para  uso  do empregado, pelo prazo máximo de 30 (trinta)
dias. § 5º - Em casos de quebra da motocicleta que impossibilite a sua
utilização  e  de  furto  ou  roubo  da  motocicleta de propriedade do
empregado,  devidamente  comprovado  através de Boletim de Ocorrência,
deverá  o  motociclista comunicar o empregador, para que disponibilize
por  empréstimo  outra motocicleta, pelo prazo máximo de 60 (sessenta)
dias.  §  6º  -  Nas  hipóteses  devidamente  comprovadas de quebra da
motocicleta que impossibilite a sua utilização e nos casos de furto ou
roubo, mediante elaboração de Boletim de Ocorrência, não será devido o
pagamento  do  valor  da  reposição  do custo da utilização da moto do
empregado  enquanto este se utilizar do equipamento da empresa, § 7º -
Especificamente  nas  hipóteses  mencionadas anteriormente e apenas no
decorrer  dos  prazos  estabelecidos  nos  parágrafos anteriores, se o
empregador  optar  pela  rescisão  do contrato de trabalho, pagará uma



multa   de   1   (um)   piso   salarial   para   cada  mês,  calculado
proporcionalmente  até  a  data  do  término  dos  prazos contidos nos
parágrafos  4º  e  5º,  conforme  o  caso.  §  8º  - Para que possa se
beneficiar  da cessão temporária da moto da empresa, durante os prazos
estabelecidos  nos  parágrafos  4º  e  5º,  ou  da  multa  prevista no
parágrafo  7º,  caso  o  empregador  opte pela rescisão do contrato de
trabalho,  o motociclista deverá estar com a documentação em dia, tais
como Carteira Nacional de Habilitação e cadastro e documentos exigidos
pelo Poder Público local em plena vigência. § 9º - Perderá o benefício
previsto  na  presente  cláusula, eximindo o empregador das obrigações
contidas  nos  parágrafos  4º,  5º  e 7º, o trabalhador que manifestar
expressamente  sua  não  concordância  em  laborar  com equipamento do
empregador,  assistido  do sindicato profissional. § 10º - A obrigação
do  empréstimo  de  motocicleta  ao trabalhador cessa com o decurso de
prazo  contido  no  "caput" e par.1º ou com o conserto ou aquisição de
outra motocicleta pelo empregado."; CLÁUSULA 35ª - DISPENSA REMUNERADA
PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS: Deferir na forma postulada, tendo em
vista  que  os artigos 162 e 230, ambos do Código Nacional de Trânsito
exigem  a devida regularização dos documentos do veículo, bem como, do
motorista:  As EMPRESAS dispensarão os trabalhadores por até 02 (dois)
dias  por ano, sem prejuízo da remuneração, a fim de que possibilite a
estes    a    regularização   de   documentação   junto   aos   Órgãos
Administrativos,  quer  referente a motocicleta (vistorias, cadastros,
etc.),  quer  referente  ao  próprio trabalhador, quando exigidos pelo
Poder  Público;  CLÁUSULA 36ª - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR : Deferir
conforme  o  artigo  60,  "caput",  da  lei nº 4.375/64 c/c Precedente
Normativo nº 80, do C. TST e o Precedente Normativo nº 13, desta Seção
Especializada  (Nova  redação- Publ. DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012 -
Republ.  DOe  31/10/2012,  págs.  03/05): "O empregado alistado para o
serviço  militar  obrigatório  tem  estabilidade  provisória  desde  o
alistamento  até  30  (trinta)  dias  após a baixa.: Fica assegurada a
estabilidade  provisória ao empregado em idade de prestação do Serviço
Militar,  desde   a  data do engajamento até 60 (sessenta) dias após o
desengajamento  como  previsto  na  Lei  nº  4.375/64;  CLÁUSULA 37ª -
GARANTIA  AO  TRABALHADOR  EM  VIAS DE APOSENTADORIA: Deferir na forma
prevista  pelo Precedente Normativo nº 12 desta E. Seção Especializada
(Nova  redação-  Publ.  DOe/TRT-2ª  Região em 29/10/2012 - Republ. DOe
31/10/2012,  págs.  03/05):  "São  garantidos  emprego  e  salário aos
empregados  que  estejam  a  menos  de  2 (dois) anos da aposentadoria
especial  ou  por  tempo  de  serviço.  Adquirido  o  direito, cessa a
estabilidade.";  CLÁUSULA  38ª  - GARANTIA AO EMPREGADO ACIDENTADO COM
SEQÜELAS  E  READAPTAÇÃO:  Deferir  na  forma prevista pelo Precedente
Normativo  nº  14  desta  E.  Seção Especializada (Nova redação- Publ.
DOe/TRT-2ª  Região  em  29/10/2012  -  Republ.  DOe  31/10/2012, págs.
03/05):   "O   empregado   vitimado   por  acidente  de  trabalho  tem
estabilidade  provisória  por  prazo  igual  ao  do afastamento, até o
limite de 60 (sessenta) dias, após o termo previsto no art. 118 da Lei
nº  8.213/9.1";   CLÁUSULA  39ª - ESTABILIDADE DO AFASTADO POR DOENÇA:
Deferir  na  forma  prevista  pelo Precedente Normativo nº 26 desta E.
Seção  Especializada  (Publ. DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012 - Republ.
DOe  31/10/2012,  págs.  03/05): "O empregado afastado do trabalho por
doença  tem  estabilidade  provisória, por igual prazo do afastamento,
até  60 dias após a alta."; CLÁUSULA 40ª - ÁGUA POTÁVEL: Deferir, pois
se  trata  de benefício visando à saúde e bem estar dos trabalhadores:
As  EMPRESAS  se  obrigam a manter, no local de trabalho, água potável
para  consumo  de  seus  empregados;  CLÁUSULA 41ª - ABONO DE FALTA DO
ESTUDANTE:  Deferir  na forma prevista pelo Precedente Normativo nº 70
do  C.  TST:  "Concede-se  licença não remunerada nos dias de prova ao
empregado  estudante,  desde  que  avisado  o  patrão  com 72 horas de
antecedência   e  mediante  comprovação.";  CLÁUSULA  42ª  -  TEMPO  À
DISPOSIÇÃO  DO  EMPREGADOR:  Homologar  nos  termos  propostos, ante o



caráter  pedagógico  da  cláusula,  e  com  base no poder normativo da
Justiça  do  Trabalho (artigo 114, da Constituição Federal): Eventuais
interrupções   do  trabalho,  ocasionadas  por  culpa  da  empresa  ou
decorrentes   de  caso  fortuito  ou  força  maior,  não  poderão  ser
descontadas  e  nem  trabalhadas  posteriormente,  sob  a  rubrica  de
compensação;  CLÁUSULA  43ª  -  FÉRIAS: Deferir na forma prevista pelo
Precedente Normativo nº 22 desta E. Seção Especializada (Nova redação-
Publ.  DOe/TRT-2ª Região em 29/10/2012 - Republ. DOe 31/10/2012, págs.
03/05):  "As férias não poderão ter início em sábado, domingo, feriado
ou  dia  já  compensado,  sob  pena  de multa equivalente ao dobro dos
salários relativos a esses dias superpostos."; CLÁUSULA 44ª - ATESTADO
DE AFASTAMENTO E SALÁRIOS: Deferir na forma como postulado, vez que em
consonância  com o Precedente Normativo nº 08, do C. TST: As empresas,
desde  que  solicitadas  por  escrito  e com antecedência mínima de 48
horas,  fornecerão  a  seus  empregados,  o  atestado de afastamento e
salários,  para o requerimento de benefícios previdenciários; CLÁUSULA
45ª  -  UNIFORMES  E  EPI:  Homologar  parcialmente  a cláusula, com a
seguinte  redação: CLÁUSULA 45ª - UNIFORMES - Fornecimento obrigatório
de   uniformes  aos  empregados  quando  exigidos  pelas  empresas  na
prestação  de  serviços  ou  quando  exigido  pela própria natureza do
serviço  (Precedente  Normativo  nº  15  de E. Seção Especializada c/c
artigo  166,  da  CLT);  CLÁUSULA  46ª - ELEIÇÃO DA CIPA - GARANTIA AO
CIPEIRO:  por  maioria de votos, prejudicada, por haver previsão legal
(artigos  162  a  165,  todos  da CLT; Norma Regulamentadora nº 05, da
Portaria  3.214/78;  artigo  10,  inciso  II,  "a",  ADCT), vencidos o
Desembargador Davi Furtado Meirelles, bem como os Juízes Paulo Eduardo
Vieira  de  Oliveira  e  Patrícia  Therezinha  de Toledo que deferem a
cláusula  com  base  na  Súmula  384,   II,  do C. TST; CLÁUSULA 47ª -
ATESTADOS  MÉDICOS:  Homologar  a  cláusula na forma como apresentada,
posto  que  em  conformidade  com os Precedentes Normativos nsº 81, do
C.TST e, 16, desta E. Seção Especializada: Para efeito de justificação
e  abono  de  faltas  e  atrasos,  as  empresas aceitarão os atestados
médicos  e  odontológicos  fornecidos  pelos ambulatórios do Sindicato
acordante;  CLÁUSULA 48ª - QUADRO DE AVISOS: Deferir na forma prevista
pelo  Precedente  Normativo  nº  18 desta E. Seção Especializada (Nova
redação-   Publ.   DOe/TRT-2ª  Região  em  29/10/2012  -  Republ.  DOe
31/10/2012, págs. 03/05): "As empresas instalarão pelo menos um quadro
de  avisos  em  local  de  trânsito  ou  de  fácil  acesso  a todos os
empregados.";  CLÁUSULA  49ª  -  AFASTAMENTO  REMUNERADO DE DIRIGENTES
SINDICAIS:  Indeferir,  porque  dependente de consenso; CLÁUSULA 50ª -
RECOLHIMENTO  DA  CONTRIBUIÇÃO  SINDICAL,  ASSISTENCIAL E MENSALIDADES
SINDICAIS: Deferir na conformidade do Precedente Normativo nº 41 do C.
TST,  com  a  seguinte  redação:  Por  ocasião  dos  recolhimentos  da
Contribuição  Sindical,  Assistencial  e  Mensalidades  Sindicais,  as
empresas  encaminharão  à  entidade  profissional  cópia  das guias de
contribuição  sindical  e  assistencial,  com  a  relação  nominal dos
respectivos  salários,  no  prazo  máximo  de 30 dias após o desconto;
CLÁUSULA  51ª  -  MENSALIDADES  SINDICAIS:  deferir na forma proposta:
Observando  o  disposto no Art. 545 da CLT, as empresas descontarão em
folha  de  pagamento, as mensalidades associativas de seus empregados,
no montante de 2% (dois por cento) do salário base, observado o mínimo
do   piso   normativo,  em  favor  do  seu  Sindicato,  procedendo  ao
recolhimento  até 10 (dez) dias após a efetivação do aludido desconto,
sob  pena  de  sujeição  à multa prevista neste instrumento. Parágrafo
Único  - Os trabalhadores que pagam a mensalidade sindical prevista na
presente   cláusula   ficam   isentos  do  pagamento  da  contribuição
assistencial prevista na cláusula 7ª da presente norma; CLÁUSULA 52ª -
RECOLHIMENTO  DE  CONTRIBUIÇÕES  DOS  EMPREGADOS:  Indeferir, em razão
dessa  cláusula  possuir conteúdo genérico, aludindo ao compromisso de
repasse    às   entidades   profissionais   de   "contribuições"   não
especificadas  e  que  serão  descontadas  dos empregados, deixando em



aberto  quais  seriam  esses  subsídios;  CLÁUSULA 53ª - VIGÊNCIA: por
maioria  de  votos, deferir 01 (um) ano para as cláusulas econômicas e
04 (quatro) anos para as cláusulas sociais, contados a partir de 1º de
maio  de  2011,  vencido  o Juiz Relator que defere um ano de vigência
para  todas  as  cláusulas;  CLÁUSULA  54ª  - MULTA: Deferir, conforme
Precedente  Normativo  nº 23, desta Seção Especializada (Nova redação-
Publ. DOe/TRT- 2ª Região em 29/10/2012 - Republ. DOe 31/10/2012, págs.
03/05):  "1.  Em  caso  de  descumprimento  de quaisquer das cláusulas
econômicas  da  norma  coletiva, o empregador pagará ao empregado, por
evento,  multa de 5% (cinco por cento) do salário normativo, excluídas
as  cláusulas  que  já  tenham  cominação  específica.  Tratando-se de
cláusulas  sociais,  a  multa  será  única  de  10% (dez por cento) do
salário  normativo; 2. Tratando-se de cláusulas obrigacionais, a multa
será única de 10% (dez por cento) do salário normativo, revertida para
o  empregado,  o  empregador  ou  a entidade sindical, conforme seja a
parte  prejudicada.";  CLÁUSULA  55ª  -  FUNDO DE AMPARO AO "MOTOBOY":
Indeferir, eis que depende de negociação entre as partes; CLÁUSULA 56ª
-  REUNIÕES  DE AVALIAÇÃO: Indeferir, eis que se trata de cláusula sem
conteúdo específico, já que a negociação coletiva se insere no Direito
Coletivo  do  Trabalho,  garantindo  plena  manifestação  da autonomia
privada  coletiva  (artigo  8º,  inciso III, da Constituição Federal).
Custas  pelos  Suscitados,  sobre  o valor atribuído à causa, em comum
acordo, no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), no importe de R$
1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

São Paulo,  6 de Fevereiro de 2013
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