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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO
Seção Especializada I

PROCESSO nº 0080347-39.2019.5.07.0000 (DC)

SUSCITANTE: SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO EST DO CE MOVA-SE

SUSCITADO: EMP DE ASSIST TEC E EXT RURAL DO EST DO CE EMATERCE

RELATORA: MARIA JOSE GIRAO

EMENTA

DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA.
DISCORDÂNCIA SOMENTE QUANTO À CLÁUSULA DE
REAJUSTE SALARIAL. Considerando que não restou comprovado nos
autos a insuficiência de recursos financeiros para a correção da
remuneração dos servidores da EMATERCE, impõe-se o deferimento do
reajuste salarial em 3,86%, sob o índice IPCA-E.

RELATÓRIO

Trata-se de Dissídio Coletivo de natureza econômica (ID. a7489db)

suscitado por SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO ESTADO DO

 em face de CEARÁ - MOVA-SE EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO

 . Figura como terceiro interessado o RURAL DO ESTADO DO CEARÁ - EMATERCE ESTADO DO

, ante à natureza pública da suscitada.CEARÁ

Na inicial, alega o sindicato profissional que o Acordo Coletivo de

Trabalho referente ao ano de 2019 não fora aprovado pela suscitada, em razão somente de discordância

quanto à cláusula terceira da referida negociação, a qual prevê o reajuste salarial pela base IPCA-E, no

percentual de 3,86%. Aduz que foram realizadas diversas reuniões a fim de entabular acordo, contudo,

não sendo possível, ingressou com a presente demanda. (ID. a7489db)

Em manifestação sobre os pedidos sindicais, a EMATERCE arguiu

preliminarmente a ausência de pressuposto processual por não ter o sindicato suscitante comprovado a

realização de assembleia, bem como aponta a impossibilidade de a sentença normativa retroagir à

data-base da categoria. No mérito, defende que inexiste previsão na CLT concernente ao reajuste salarial

dos trabalhadores. Registra que "a suscitada mantém concordância com todas as demais cláusulas do

acordo coletivo, inclusive com repercussões financeiras em prol dos empregados. A discussão está
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". Sustenta ainda depender financeiramente dorestrita apenas à cláusula terceira do acordo coletivo!

Estado do Ceará, não dispondo de recursos financeiros próprios que possibilitem a negociação e aplicação

de índices de reajuste salarial. (ID. c3d709a)

Relativamente às demais cláusulas do instrumento, estas foram anuídas

pelas partes.

Na audiência de conciliação  (ID. a4f9f3d), realizada em 17/09/2019,

restou consignado que:

"Em seguida, instou as partes dissidentes sobre a possibilidade de
conciliar. Dada a palavra , por seu advogado, foià parte suscitante
revelada a satisfação de participar deste ato, que inicia uma nova
etapa neste Regional, ressaltando os relevantes serviços prestados
por esta Justiça Especializada, se associando aos votos do
Desembargador Presidente desta Sessão e às palavras do
Procurador Regional do Trabalho, ora presente. Quanto à
demanda, alega que o cerne da questão encontra-se no fato de
que a cláusula referente ao reajuste salarial não restou
cumprida, porquanto a empresa suscitada insiste em nada
conceder a tal título, ao passo que o autor requer ao menos a
reposição da inflação pelo IPCA-E acumulado de 2018; que
tem conhecimento de que o Governo do Estado adotou a
prática de agraciar algumas categorias com aumento salarial,
enquanto outras não; que não aceitam referido argumento, vez
que a reposição da inflação é direito mínimo dos
trabalhadores, inclusive, em consonância ao que dita norma
coletiva anterior.

Já a empresa suscitada alegou que o Estado do Ceará não
concedeu reajuste salarial aos servidores em 2019, razão pela
qual a Ematerce não possui autonomia e condições
econômicas próprias de negociar e conceder qualquer

; quereajuste ao arrepio das determinações do Ente Público
não tem autorização de fazer qualquer contraproposta; que
reafirma que o Estado do Ceará, no cotejo com as demais
unidades da federação, goza de uma certa estabilidade; que
reafirma não ter divergência em relação às demais cláusulas; que r
equer a realização de uma nova audiência, desta feita com a
presença de representantes da SEPLAG e PGE, para nova
tentativa de composição.

Sobre o pleito supra de nova assentada, o Presidente concedeu a
palavra ao MPT, que questionou à parte suscitante, por uma
questão processual, se havia pedido de homologação das demais
cláusulas, excluída a de reposição salarial, tendo a referida parte
manifestado o interesse no sentido de que esta Seção
Especializada I homologue as cláusulas incontroversas,
independentemente de aditamento à petição inicial.

  Em relação à manifestação supra, o Presidente da Sessão, em
atendimento ao que dita o Regimento Interno desta Corte (art. 161,
§2o), decidiu acolher o pedido de homologação das cláusulas

incontroversas, o qual será submetido na sessão da Seção
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incontroversas, o qual será submetido na sessão da Seção
Especializada I, que ocorrerá no dia 01/10/2019, às 9 horas.
Decidiu, outrossim, deferir o pleito formulado pelo patrono da parte
suscitada de adiamento da presente assentada, sem óbice da parte
adversa e do PRT, ficando designada para o dia 01/10/2019, às 14
horas, para tentativa de conciliação quanto à cláusula 3a, atinente
à reposição salarial, determinando, ainda, sejam intimados os

 representantes da SEPLAG e PGE, para participarem do ato." (dest
acou-se)

 

O Estado do Ceará foi chamado ao feito para auxiliar na composição,

conforme ata de audiência. Apresentou manifestações defendendo que o STF concedeu liminar na ADPF

437, reconhecendo que a suscitada está submetida ao regime de precatório judicial. Alega também que a

EMATERCE não se enquadra na disposição do art. 173, § 1º, II, da CF/88, razão pela qual não detém

autonomia para firmar acordos de impacto econômico. Aduz ainda a contenção de despesas previstas pelo

Decreto Lei nº 32.973/19, bem como que, sendo a suscitada financeiramente vinculada ao Estado do

Ceará, este deve compor a lide como litisconsorte necessário e, nessa qualidade, discorda da propositura

do presente Dissídio Coletivo, pelo que lhe falta o pressuposto processual relativo ao comum acordo. (ID.

df29889)

Realizada nova audiência em 01/10/2019 (ID. bb906a2), não logrou êxito

a conciliação.

Razões finais pelo suscitante (ID. 4831abc) e pelo suscitado (ID.

3eb4536).

O Ministério Público do Trabalho opina pela rejeição das preliminares

arguidas pelo Estado do Ceará e, no mérito, pela concessão do reajuste salarial aos trabalhadores da

EMATERCE, sob o índice IPCA-E, no percentual de 3,86%, retroativamente à data-base (01/01/2019), e

homologação das demais cláusulas incontroversas.

O presente feito foi retirado da pauta do dia 23/06/2020 para análise do

pedido de sobrestamento formulado pela Procuradoria Geral do Estado do Ceará (ID. 837bdbb).

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO DO

ESTADO DO CEARÁ - MOVA-SE se manifestou nos seguintes termos: "No que pertinente à pretensão

de suspender a tramitação deste dissídio até o transito em julgado da ADPF 437, observa-se ser tal

postulação absurda, primeiro porque não existe pedido do Estado em tal ADPF no sentido de suspender

demais ações judiciais ou dissídios coletivos em face da EMATERCE, tampouco existe ordem judicial
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 e para que assim se faça" "que o Estado do Ceará não é uma empresa e nem é o empregador. A empresa

e a empregadora é a EMATERCE. Assim, ele não é parte neste dissídio, apenas um terceiro interessado,

consoante expressa determinação legal."

Instado novamente a se manifestar o MPT em parecer ID. f25d3a2

concluiu contrariamente ao sobrestamento do feito: "em face do exposto, o MPT/PRT-7ª Região mantém e

renova as razões expendidas no Parecer de ID 66be676, para concluir pela rejeição das preliminares

levantadas pela empresa Suscitada e pelo Estado do Ceará; e, no mérito, pelo deferimento das cláusulas

sociais, inicialmente acordadas entre as partes, e pelo reajuste de 3,86%, ex vi do INPC-E, a partir de

."01.01.2019, em caráter retroativo

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

ADMISSIBILIDADE

Presente os pressupostos de admissibilidade, de se conhecer da ação.

 

PRELIMINARES

DA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL

Argui, preliminarmente, a suscitada EMATERCE que "A jurisprudência

consolidada do TST exige que o sindicato suscitante comprove a realização de assembleia e quórum

deliberativo suficiente para que seja aprovada o ajuizamento do dissídio coletivo. No caso dos autos, o

suscitante não comprovou a realização da assembleia, razão pela qual deve ser extinto sem resolução do

 (...)"mérito

Sem razão.

Da análise detida dos autos, constata-se que a suscitante juntou Ata de

Assembleia, ocorrida em 30/10/2018, e lista de presentes (IDs. d636df6 e 981fe43), as quais atestam a

observância à OJ nº 29 da SDC c/c art. 859 da CLT.

Preliminar rejeitada, portanto.

DA IMPOSSIBILIDADE DE RETROAGIR À DATA BASE
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Segue alegando em preliminar que "A suscitante discute o acordo coletivo

de 2019, cuja data-base é de Janeiro/2019. Qualquer índice econômico que se pretende alcançar está

impossibilitado de ser aplicado pelo transcurso do tempo já decorrido, visto que retroagir tal reajuste

."para a data-base da categoria é materialmente impossível

Igualmente sem razão.

Com efeito, a análise acerca da possibilidade de concessão de reajuste

salarial retroativo é matéria atinente ao mérito da causa, de modo que descabe o exame em sede de

preliminar.

Rejeito.

MÉRITO

DA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA PELA

EMATERCE

O litisconsorte passivo, ESTADO DO CEARÁ, defende que "(...) ajuizou

a ADPF 437 alegando que a Ematerce não se submete ao regramento do art.173, §1, II, da Constituição

Federal, requerendo, por via de consequência, a sujeição da entidade ao rito do precatório judicial no

 (...) bojo das execuções trabalhistas. Da liminar concedida se extrai, pelo menos, duas consequências

jurídicas. Em primeiro lugar, não sendo a Ematerce destinatária do art.173, §1, II, da Constituição

Federal, não há que se cogitar da realização de acordos coletivos pela estatal, já que este dispositivo é o

que prevê a aplicação do regime jurídico próprio das empresas privadas às empresas públicas, inclusive

."no que concerne às obrigações trabalhistas

Razão, contudo, não lhe assiste.

Analisando-se a ADPF 437, verifico que o ESTADO DO CEARÁ ajuizou

a arguição discutindo unicamente o fato de que a EMATERCE, sendo empresa pública que compõe a

Fazenda Estadual, deve submeter-se ao regime de precatórios. A ação traz à baila tão somente os meios

de execução utilizados por esta Especializada em demandas que envolvem a ora suscitada.

Diferente do que faz crer o litisconsorte, a medida liminar também não se

referiu em momento algum sobre a capacidade da suscitada em firmar acordos coletivos.

Além disso, a Lei nº 10.029/76, regulamentada pelo Decreto nº 12.063/76,

a qual autorizou a criação da empresa pública EMATERCE, dispõe em seu art. 1º o seguinte:
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"Art. 1º - Fica o Chefe do Pode Executivo autorizado a criar uma
Empresa Pública, observada a legislação pertinente, sob a
denominação de Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Estado do Ceará - EMATERCE, vinculada à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento, com personalidade jurídica de direito
privado, patrimônio próprio, autonomia administrativa e

." (destacou-se)financeira

 

Pelo exposto, improcede este tópico.

DA DISCORDÂNCIA DO ESTADO DO CEARÁ QUANTO À

PROPOSITURA DO DISSÍDIO COLETIVO

Alega o Estado do Ceará que "(...) é atualmente litisconsorte necessário

em dissídios coletivos da Ematerce que constem cláusulas com repercussão financeira, pois a estatal não

 (...) tem recursos para arcar com os efeitos de disposições deste jaez. Sendo litisconsorte necessário O

ESTADO DO CEARÁ DISCORDA DA PROPOSITURA DO PRESENTE DISSÍDIO COLETIVO (dentre

outros motivos pelo regime de contenção de despesas previsto no Decreto 32.973/19), devendo o presente

 (...)"feito ser extinto sem apreciação meritória

No caso dos autos, a EMATERCE é o sujeito passivo para qual o dissídio

foi suscitado. O Estado do Ceará foi chamado ao feito na tentativa de entabular acordo, consoante ata de

audiência (ID. a4f9f3d - Pág. 2), atuando como terceiro interessado.

Conforme consignado no tópico supra, esta Relatoria concluiu que a

empresa pública detém competência e autonomia para firmar acordos coletivos de trabalho, de modo que

é desnecessário a anuência do Estado para tanto.

Destaca-se que a própria suscitada, em sede de contestação, não discordou

da instauração do dissídio. Aliás, afirma expressamente que concorda com as demais cláusulas do acordo,

exceto quanto aquela referente ao reajuste (ID. c3d709a - Pág. 5).

Assim, entendo que houve concordância tácita com o ajuizamento da ação,

razão pela qual improcede o pleito neste particular.

DA CLÁUSULA DE REAJUSTE SALARIAL E DA

RETROATIVIDADE À DATA-BASE

Cinge-se a controvérsia em analisar a cláusula terceira do ACT 2019, a

qual trata do reajuste salarial.
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Verifico que na audiência de conciliação (ID. a4f9f3d - Pág. 1/2) ficou

dito pelas partes que:

"Em seguida, instou as partes dissidentes sobre a possibilidade de
conciliar. Dada a palavra à parte suscitante, por seu advogado, foi
revelada a satisfação de participar deste ato, que inicia uma nova
etapa neste Regional, ressaltando os relevantes serviços prestados
por esta Justiça Especializada, se associando aos votos do
Desembargador Presidente desta Sessão e às palavras do
Procurador Regional do Trabalho, ora presente. Quanto à
demanda, alega que o cerne da questão encontra-se no fato de
que a cláusula referente ao reajuste salarial não restou cumprida,
porquanto a empresa suscitada insiste em nada conceder a tal
título, ao passo que o autor requer ao menos a reposição da
inflação pelo IPCA-E acumulado de 2018; que tem
conhecimento de que o Governo do Estado adotou a prática
de agraciar algumas categorias com aumento salarial,
enquanto outras não; que não aceitam referido argumento, vez
que a reposição da inflação é direito mínimo dos
trabalhadores, inclusive, em consonância ao que dita norma
coletiva anterior.

Já a empresa suscitada alegou que o Estado do Ceará não
concedeu reajuste salarial aos servidores em 2019, razão pela qual
a Ematerce não possui autonomia e condições econômicas
próprias de negociar e conceder qualquer reajuste ao arrepio das
determinações do Ente Público; que não tem autorização de fazer
qualquer contraproposta; que reafirma que o Estado do Ceará,
no cotejo com as demais unidades da federação, goza de uma
certa estabilidade; que reafirma não ter divergência em relação

 que requer a realização de uma novaàs demais cláusulas;
audiência, desta feita com a presença de representantes da
SEPLAG e PGE, para nova tentativa de composição." (destacou-se
)

 

Ocorrida nova audiência de conciliação, então com a presença do Estado

do Ceará, por este apenas foi dito que (ID. bb906a2 - Pág. 1):

"Dada a palavra, primeiramente, ao Procurador do Estado, ora
presente, este fez, ab initio, algumas considerações de ordem
processual, que interferem inclusive na homologação das demais
cláusulas; defende que o Estado do Ceará ajuizou a ADPF 437
alegando que a Ematerce não se submete ao regramento do
art. 173, §1º, II, da Constituição Federal, requerendo, por via de
consequência, a sujeição da entidade ao rito do precatório

, postulando, pois, ajudicial no bojo das execuções trabalhistas
suspensão do presente dissídio coletivo até julgamento de mérito
da ADPF supracitada. Assevera, ainda, a impossibilidade de

 Por fim,indexação de salários e aplicação da Lei 10.192/2001.
requer a extinção do feito alegando não existir o comum acordo
para a propositura deste dissídio coletivo.
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Em seguida, dada a palavra à patrona da SEPLAG, esta defende o
limite de gastos regulamentado por meio de Decreto do Estado;
que a suscitada não possui autonomia financeira; que a SEPLAG
não tem gestão quanto a declarar se há ou não o direito, mas
apenas cumpre determinações, como gerenciar e promover o
devido pagamento." (destacou-se)

 

O Estado do Ceará defende que a administração pública não está obrigada

a conceder reajuste salarial aos seus servidores, bastando que fundamente tal impossibilidade. Na análise

do caso, o entendimento desta Relatora se harmoniza com o parecer ministerial (ID. 66be676 - Pág. 15)

da lavra do Dr. Francisco Gérson Marques de Lima, mormente no aspecto relativo à inaplicabilidade de

tal tese aos trabalhadores paraestatais regidos pela CLT.

 

É cediço que a revisão salarial se presta à recompor as perdas

inflacionárias ocorridas em razão de mudanças econômicas pelas quais passa o país. Nesse sentido, dispõe

o art. 10 da Lei nº 10.192/01: "Os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser

"fixados e , na respectiva data-base anual, por intermédio da livre negociação coletivarevistos .

(destaquei)

Por sua vez, a legislação celetista prevê que as condições de trabalho serão

estipuladas em convenção coletiva (art. 611).

Demais disso, compulsando o Estatuto Social da empresa pública (ID.

68d5b39 - Pág. 22), observa-se que o art. 26 estabelece que "A remuneração do pessoal da EMATERCE

."acompanhará os níveis de mercado, respeitada a legislação vigente

In casu, a proposta aventada pelo sindicato profissional revela uma exígua

diferença de 0,86% em relação ao Acordo Coletivo firmado no ano anterior (2018). Sendo assim, não

vislumbro que a correção perseguida pelo suscitante possa acarretar graves danos ao erário estadual, pelo

que considero que seja razoável e adequado o reajuste salarial de 3,86%, observado o índice IPCA-E.

Nesse sentido é o precedente deste E. Regional em Dissídio Coletivo

instaurado pelas mesmas partes sobre a matéria ora discutida:

"DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA.
DIVERGÊNCIA QUANTO À CLÁUSULA RELATIVA AO

 Afastada a teseREAJUSTE SALARIAL. PROCEDÊNCIA.
defensiva de impossibilidade financeira, por suposta ausência de
dotação orçamentária, defere-se o reajuste salarial à categoria
profissional, consoante o IPCA do período, homologando-se as

demais cláusulas isentas de questionamentos, em respeito ao art.
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demais cláusulas isentas de questionamentos, em respeito ao art.
114, § 2º, da Constituição da República." (TRT-7 - DC:
00800812320175070000, Relator: DULCINA DE HOLANDA
PALHANO, Data de Julgamento: 10/10/2017, Data de Publicação:
10/10/2017)

 

 

Sendo assim, dou procedência ao dissídio para deferir a cláusula terceira

da negociação coletiva, adotando esta redação:

 "CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de janeiro de 2019, a Empresa de Assistência
Técnica e Extensão Rural do Ceará / EMATERCE adequará em
3,86%(três vírgula oitenta e seis por cento) os salários de todos os
seus empregados, que deverá ser aplicado sobre os salários
vigentes em 31 de dezembro de 2018. O retroativo será pago na
folha de pagamento do mês imediatamente subsequente à
publicação desta sentença normativa."
 

  Insta mencionar a inexistência de previsão legal que impeça a

retroatividade do aludido reajuste à data-base da categoria, eis que a Constituição Federal prevê a

instauração do dissídio coletivo somente após esgotadas todas as tentativas de composição extrajudicial

(art. 114, §2º, CF/88), como é o caso dos autos.

Desse modo, os efeitos desta sentença normativa deverão incidir no dia

imediatamente subsequente ao fim do ACT 2018/2018.

 Relativamente às demais cláusulas sobre as quais não há discordância, hei

por bem homologá-las, a fim de que delas possam surtir os efeitos legais, nos seguintes termos:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Sociedade de Economia Mista e Empresa
Pública, com abrangência territorial em CE.

Salários, Reajustes e Pagamento Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de janeiro de 2019, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Ceará / EMATERCE adequará em 3,86%(três vírgula oitenta e seis  por cento) os salários
de todos os seus empregados, que deverá ser aplicado sobre os salários vigentes em 31 de
dezembro de 2018. O retroativo será pago na folha de pagamento do mês imediatamente
subsequente à publicação desta sentença normativa.
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Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA QUARTA - DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário até o mês de
julho, garantindo-se ao empregado a opção do adiantamento da primeira parcela por
ocasião do gozo de suas férias, deduzindo-se o desconto na segunda parcela, ou por
ocasião de rescisão contratual, do valor nominal adiantado

Gratificação de Função

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA

O empregado que for nomeado expressamente para substituir outro que exerça função de
chefia com gratificação, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou mais, fará
jus ao recebimento desta gratificação, sem prejuízo para o substituído.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A EMATERCE fornecerá aos seus empregados com carga horária de oito horas diárias e
que percebam remuneração até R$4.992,29 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais
e vinte e nove centavos), 22 (vinte e dois) ticket/alimentação, no valor unitário de R$
15,00 (quinze reais);

Parágrafo Primeiro - Fica mantido o benefício, ao empregado quando de licença médica
até 45 (quarenta e cinco) dias, bem como se ocorrer redução de jornada de trabalho por
força de lei e, nos dias úteis quando vendido os 10 dias de férias regulares.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALE TRANSPORTE

A EMATERCE assegurará o sistema de vale transporte a todos os empregados, de acordo
com a legislação que disciplina a matéria;

Parágrafo único - Excepcionalmente, nos municípios onde não existir o sistema de
transporte público, devidamente estabelecido, onde não seja utilizado o vale-transporte ou
cartão-magnético, deverão ser pago, em pecúnia, o valor correspondente ao
vale-transporte da região metropolitana de Fortaleza ao empregado da EMATERCE, para
seu deslocamento casa/trabalho/casa.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

A EMATERCE custeará o equivalente a 50% (cinquenta por cento), do plano básico de
prestadoras de serviços de saúde, em favor dos seus empregados e dependentes;

Parágrafo Primeiro - Entende-se por dependente, para efeito desta cláusula, cônjuge,
companheiro (a), filhos(as) solteiros(as) até 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro
anos), quando universitários(as) e inválidos(as), com qualquer idade, não emancipados e
pais, desde que estes sejam declarados junto a Receita Federal como sendo seus
dependentes legais;

Parágrafo Segundo - O acesso de novos empregados ou dependentes, quando forem os
pais, ao benefício dependerá de prévia autorização da Empresa, salvo no caso de
manutenção do número de beneficiários do Acordo Coletivo de Trabalho/95;

Parágrafo Terceiro - A EMATERCE criará uma comissão de fiscalização e
acompanhamento da eficiência do Plano de Saúde, com um dos membros indicados pela
ASSEMA;
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Parágrafo Quarto - A EMATERCE se compromete, por opção do empregado que não
concordar com o plano contratado e desejar ter o benefício, a repassar o mesmo valor
acordado na licitação, para o empregado complementar outro plano de saúde a título de
auxílio de saúde mediante autorização legal.

Auxílio Doença/Invalidez

CLÁUSULA NONA - DA COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA

A EMATERCE garantirá aos empregados afastados para tratamento de saúde, a título de
auxílio-doença, o pagamento do valor equivalente à complementação da diferença entre a
importância percebida da Previdência Social e a última remuneração básica auferida ao
empregado, pelo período máximo de 120 dias, desde que o mesmo não integre a
Fundação dos Empregados da EMATERCE-FAPECE.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA - DO AUXÍLIO FUNERAL

A EMATERCE assegurará auxílio funeral, no valor de R$3.816,00 (três mil, oitocentos e
dezesseis reais) para despesas de sepultamento do empregado ou dependente legal deste,
inclusive companheiro ou companheira.

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO SEGURO DE VIDA

A EMATERCE manterá o seguro de vida em grupo, em benefício de seus empregados,
nas condições em vigor na Empresa Empréstimos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EMPRÉSTIMO FÉRIAS

A EMATERCE concederá aos seus empregados, a título de empréstimo férias, o valor
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração, a ser pago pela empresa quando do
recebimento de suas férias, reembolsável pelo trabalhador em 7 (sete) parcelas iguais,
sem juros e correção monetária, a partir do mês subsequente ao gozo de férias;

Parágrafo Único - Caso o empregado não deseje utilizar o supracitado empréstimo,
deverá comunicar à Empresa, no prazo de até 60 (sessenta) dias de antecedência.

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Qualificação/Formação Profissional

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A EMATERCE liberará seus empregados para participarem de cursos de especialização,
mestrado e doutorado, no país ou no exterior, desde que relacionados com sua atividade
profissional e seja do interesse das partes, mediante prévia autorização da empresa;

Parágrafo Primeiro - A liberação do empregado para curso no Estado se dará mediante
portaria do Presidente da EMATERCE, e para curso fora do Estado ou do País, mediante
autorização do chefe do Poder Executivo;

Parágrafo Segundo - Os períodos para liberação do empregado para participar do curso
obedecerá a seguinte ordem:

a) para curso de especialização: será de no máximo 12(doze) meses;

b) para curso de mestrado: Será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por
mais 6(seis) meses;

c) para curso de doutorado: Será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por
mais 12(doze) meses, sendo o afastamento inicial de 12 (doze) meses, com as devidas
prorrogações;
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Parágrafo Terceiro - A EMATERCE pagará os cursos e treinamentos feitos por seus
empregados, desde que sejam do interesse das partes, e mediante prévia autorização da
empresa, respeitando as regras da lei nº. 14.367, de 10.06.2009 e seu consequente
regulamento.

Avaliação de Desempenho

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A EMATERCE dentro de 30 (trinta) dias, depois de publicado a reforma do PECS,
formará as Comissões de Ascensão Funcional, de níveis técnicos e administrativos,
composta, por 03 (três) membros, sendo um de nível técnico ou nível administrativo
indicado pela ASSEMA e os demais indicados pela EMATERCE.

Transferência setor/empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO

A EMATERCE concederá 07 (sete) dias úteis ao empregado transferido, para se
apresentar ao novo local de trabalho, com todas as despesas pagas relativas ao
deslocamento da mobília, quando for de interesse da EMATERCE.

Assédio Moral

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISCRIMINAÇÃO, ASSÉDIO SEXUAL E
MORAL

A EMATERCE apurará todos os casos de discriminação praticados aos seus empregados
no cumprimento das suas atividades dentro da Empresa, sempre que a ela forem
denunciados, tomando as providências necessárias;

Parágrafo Primeiro - A Empresa promoverá ou garantirá para todos os empregados,
pelo menos uma palestra de prevenção ao assédio moral e sexual por ano;

Parágrafo Segundo - Durante a apuração dos casos de discriminação praticados, deverá
obrigatoriamente participar e integrar o processo um representante indicado pela
ASSEMA.

Participação dos Trabalhadores na Gestão das Empresas

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CONSELHO DE GESTÃO

A EMATERCE garantirá, no Conselho de Gestão, a participação de um representante dos
empregados, indicado pela ASSEMA, entre seus associados.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MANUAL DO EMPREGADO

A EMATERCE, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do
presente Acordo formará Comissão Paritária para elaborar proposta do Manual do
Empregado da EMATERCE.

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES

A EMATERCE concederá a redução de 2 (duas) horas diárias de trabalho, mediante
requerimento e comprovação junto à Empresa aos(as) trabalhadores(as), que tenham
filhos inválidos ou deficientes, inclusive os dependentes legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO
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A EMATERCE garantirá as mães com filhos de até 6 (seis) meses de idade, inclusive
adotivos, um intervalo de 1 (uma) hora por jornada de trabalho, para prestar assistência à
criança.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ATESTADO MÉDICO

A EMATERCE concederá ao empregado, em licença médica para tratamento de saúde, o
prazo de seu retorno às atividades para entrega do atestado médico.

Férias e Licenças

Licença Adoção

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA ADOÇÃO

A Empresa concederá licença adoção às empregadas que adotarem menores, na forma
estabelecida pela legislação específica para adoção;

Parágrafo único - A Empresa estenderá, a partir da assinatura do acordo,
licença-paternidade, na forma da lei, aos pais adotantes.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE EPI

A empresa fornecerá aos seus empregados, sem quaisquer ônus a estes, equipamentos de
proteção individual, quando os mesmos forem imprescindíveis ao desempenho da função
exercida nos termos da legislação vigente.

CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CIPA

A empresa se compromete a observar a legislação vigente no que respeita a criação e
manutenção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Relações Sindicais

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE DIRETORES

A Empresa manterá a liberação de 2 (dois) membros para a diretoria da Associação dos
Empregados da EMATERCE - ASSEMA e de 2 (dois) membros para a Diretoria
Executiva do MOVA-SE, durante o mandato, com todos os direitos e vantagens, como se
em efetivo exercício estivessem, salvo a gratificação de cargo em comissão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DO PONTO

Por solicitação prévia do MOVA-SE e/ou da ASSEMA, a EMATERCE poderá liberar,
sem prejuízo de salários e demais vantagens, empregados para participarem de
seminários, reuniões e/ou congressos, respeitando-se o prazo máximo de 5 (cinco) dias de
ausência para cada trabalhador liberado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO
CONTRATUTAL

Fica pactuado entre a EMATERCE e o MOVA-SE que a as rescisões de contrato dos
empregados da EMATERCE somente poderão ocorrer mediante homologação sindical.

Contribuições Sindicais

ID. 0d7090b - Pág. 13

Assinado eletronicamente por: MARIA JOSE GIRAO - 18/09/2020 10:27 - 0d7090b
https://pje.trt7.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20010714084732700000006765190
Número do processo: DC 0080347-39.2019.5.07.0000
Número do documento: 20010714084732700000006765190

Documento assinado pelo Shodo



CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA MENSALIDADE SOCIAL

A EMATERCE se compromete a descontar e repassar a mensalidade social destinada à
Associação e ao Sindicato após a liberação do calendário mensal de pagamento da
SEFAZ.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Ressalvado o direito de opção do empregado, a Empresa descontará de todos os seus
trabalhadores o percentual de 2% (dois por cento) sobre o reajuste de janeiro de 2018 a
título de contribuição assistencial, conforme deliberação da Assembleia Geral que
aprovou o presente Acordo Coletivo de Trabalho, devendo ser consignado na folha de
pagamento no mês do processamento da folha ou subsequente a homologação com o
reajuste e recolhido aos cofres do MOVA-SE até o quinto dia útil. O repasse após a
homologação somente se observará após o pagamento;

Parágrafo Único -O empregado que não concordar com o disposto no caput, deverá
fazê-lo por escrito e enviar ao MOVA-SE, até 10(dez) dias após a confirmação do crédito
do mês do reajuste na conta do empregado, ficando o sindicato e a associação na
responsabilidade de enviar a relação ao Órgão de

Recursos Humanos da EMATERCE.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO QUADRO DE AVISO

A EMATERCE concorda com a fixação de quadro de avisos para divulgação de
comunicados, boletins e editais da ASSEMA e do MOVA-SE subscritor deste acordo.

Outras disposições sobre representação e organização

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO
DE

SINDICÂNCIA/INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

A Associação de Empregados indicará um membro para acompanhar sindicância ou
inquérito administrativo, envolvendo trabalhadores da Empresa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO ESPAÇO FÍSICO DA ASSOCIAÇÃO

A EMATERCE manterá o espaço físico para o funcionamento da Associação dos
Empregados, desde que não implique em ônus para a Empresa.

Disposições Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Fica estabelecida uma multa de R$190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos) por
empregado prejudicado, sempre que ocorrer infração a qualquer norma do presente
Acordo Coletivo de Trabalho, devida por quem der causa à violação, sendo esta multa
recolhida aos cofres do Sindicato e revertida em favor do empregado.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO

Fica pactuada entre as partes a manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, até
que se encerrem as negociações para celebração do próximo instrumento contratual.

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE
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Qualquer divergência surgida, por motivo de aplicação das normas deste Acordo, será
submetida à prévia conciliação das partes que firmam o presente instrumento contratual.

Parágrafo Primeiro -O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total
ou parcial do presente Acordo ficará submetido, em qualquer caso, à aprovação de
Assembleia Geral do Sindicato.

Parágrafo Segundo - As controvérsias porventura resultantes deste Acordo serão
dirimidas pela Justiça do Trabalho, se antes não forem solucionadas pelas partes
convenentes."

É como voto.

CONCLUSÃO DO VOTO

Voto por conhecer do Dissídio Coletivo de natureza econômica, rejeitar as

preliminares arguidas pela empresa suscitada, e, no mérito, julgar o presente Dissídio Coletivo de

natureza econômica procedente, para o fim de deferir a cláusula terceira e homologar as demais cláusulas

sobre as quais não existiu controvérsia, nos seguintes termos:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de
01º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em
01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Sociedade de Economia Mista e
Empresa Pública, com abrangência territorial em CE.

Salários, Reajustes e Pagamento Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de janeiro de 2019, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural do Ceará / EMATERCE adequará em 3,86%(três vírgula oitenta e seis por
cento) os salários de todos os seus empregados, que deverá ser aplicado sobre os
salários vigentes em 31 de dezembro de 2018. O retroativo será pago na folha de
pagamento do mês imediatamente subsequente à publicação desta sentença
normativa.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA QUARTA - DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário até o
mês de julho, garantindo-se ao empregado a opção do adiantamento da primeira
parcela por ocasião do gozo de suas férias, deduzindo-se o desconto na segunda
parcela, ou por ocasião de rescisão contratual, do valor nominal adiantado

Gratificação de Função

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA
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O empregado que for nomeado expressamente para substituir outro que exerça
função de chefia com gratificação, por período superior a 30 (trinta) dias
consecutivos ou mais, fará jus ao recebimento desta gratificação, sem prejuízo
para o substituído.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A EMATERCE fornecerá aos seus empregados com carga horária de oito horas
diárias e que percebam remuneração até R$4.992,29 (quatro mil, novecentos e
noventa e dois reais e vinte e nove centavos), 22 (vinte e dois) ticket/alimentação,
no valor unitário de R$ 15,00 (quinze reais);

 Fica mantido o benefício, ao empregado quando de licençaParágrafo Primeiro -
médica até 45 (quarenta e cinco) dias, bem como se ocorrer redução de jornada de
trabalho por força de lei e, nos dias úteis quando vendido os 10 dias de férias
regulares.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALE TRANSPORTE

A EMATERCE assegurará o sistema de vale transporte a todos os empregados, de
acordo com a legislação que disciplina a matéria;

 Excepcionalmente, nos municípios onde não existir o sistemaParágrafo único -
de transporte público, devidamente estabelecido, onde não seja utilizado o
vale-transporte ou cartão-magnético, deverão ser pago, em pecúnia, o valor
correspondente ao vale-transporte da região metropolitana de Fortaleza ao
empregado da EMATERCE, para seu deslocamento casa/trabalho/casa.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

A EMATERCE custeará o equivalente a 50% (cinquenta por cento), do plano
básico de prestadoras de serviços de saúde, em favor dos seus empregados e
dependentes;

 Entende-se por dependente, para efeito desta cláusula,Parágrafo Primeiro -
cônjuge, companheiro (a), filhos(as) solteiros(as) até 21 (vinte e um) anos ou até
24 (vinte e quatro anos), quando universitários(as) e inválidos(as), com qualquer
idade, não emancipados e pais, desde que estes sejam declarados junto a Receita
Federal como sendo seus dependentes legais;

 O acesso de novos empregados ou dependentes, quandoParágrafo Segundo -
forem os pais, ao benefício dependerá de prévia autorização da Empresa, salvo no
caso de manutenção do número de beneficiários do Acordo Coletivo de
Trabalho/95;

 A EMATERCE criará uma comissão de fiscalização eParágrafo Terceiro -
acompanhamento da eficiência do Plano de Saúde, com um dos membros
indicados pela ASSEMA;

 A EMATERCE se compromete, por opção do empregado queParágrafo Quarto -
não concordar com o plano contratado e desejar ter o benefício, a repassar o
mesmo valor acordado na licitação, para o empregado complementar outro plano
de saúde a título de auxílio de saúde mediante autorização legal.

Auxílio Doença/Invalidez

CLÁUSULA NONA - DA COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA
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A EMATERCE garantirá aos empregados afastados para tratamento de saúde, a
título de auxílio-doença, o pagamento do valor equivalente à complementação da
diferença entre a importância percebida da Previdência Social e a última
remuneração básica auferida ao empregado, pelo período máximo de 120 dias,
desde que o mesmo não integre a Fundação dos Empregados da
EMATERCE-FAPECE.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA - DO AUXÍLIO FUNERAL

A EMATERCE assegurará auxílio funeral, no valor de R$3.816,00 (três mil,
oitocentos e dezesseis reais) para despesas de sepultamento do empregado ou
dependente legal deste, inclusive companheiro ou companheira.

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO SEGURO DE VIDA

A EMATERCE manterá o seguro de vida em grupo, em benefício de seus
empregados, nas condições em vigor na Empresa Empréstimos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EMPRÉSTIMO FÉRIAS

A EMATERCE concederá aos seus empregados, a título de empréstimo férias, o
valor equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração, a ser pago pela
empresa quando do recebimento de suas férias, reembolsável pelo trabalhador em
7 (sete) parcelas iguais, sem juros e correção monetária, a partir do mês
subsequente ao gozo de férias;

 Caso o empregado não deseje utilizar o supracitadoParágrafo Único -
empréstimo, deverá comunicar à Empresa, no prazo de até 60 (sessenta) dias de
antecedência.

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e
Estabilidades

Qualificação/Formação Profissional

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A EMATERCE liberará seus empregados para participarem de cursos de
especialização, mestrado e doutorado, no país ou no exterior, desde que
relacionados com sua atividade profissional e seja do interesse das partes,
mediante prévia autorização da empresa;

 A liberação do empregado para curso no Estado se daráParágrafo Primeiro -
mediante portaria do Presidente da EMATERCE, e para curso fora do Estado ou
do País, mediante autorização do chefe do Poder Executivo;

 Os períodos para liberação do empregado para participar doParágrafo Segundo -
curso obedecerá a seguinte ordem:

a) para curso de especialização: será de no máximo 12(doze) meses;

b) para curso de mestrado: Será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser
prorrogado por mais 6(seis) meses;

c) para curso de doutorado: Será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser
prorrogado por mais 12(doze) meses, sendo o afastamento inicial de 12 (doze)
meses, com as devidas prorrogações;
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 A EMATERCE pagará os cursos e treinamentos feitos porParágrafo Terceiro -
seus empregados, desde que sejam do interesse das partes, e mediante prévia
autorização da empresa, respeitando as regras da lei nº. 14.367, de 10.06.2009 e
seu consequente regulamento.

Avaliação de Desempenho

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A EMATERCE dentro de 30 (trinta) dias, depois de publicado a reforma do PECS,
formará as Comissões de Ascensão Funcional, de níveis técnicos e
administrativos, composta, por 03 (três) membros, sendo um de nível técnico ou
nível administrativo indicado pela ASSEMA e os demais indicados pela
EMATERCE.

Transferência setor/empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO

A EMATERCE concederá 07 (sete) dias úteis ao empregado transferido, para se
apresentar ao novo local de trabalho, com todas as despesas pagas relativas ao
deslocamento da mobília, quando for de interesse da EMATERCE.

Assédio Moral

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISCRIMINAÇÃO, ASSÉDIO SEXUAL E MORAL

A EMATERCE apurará todos os casos de discriminação praticados aos seus
empregados no cumprimento das suas atividades dentro da Empresa, sempre que
a ela forem denunciados, tomando as providências necessárias;

 A Empresa promoverá ou garantirá para todos osParágrafo Primeiro -
empregados, pelo menos uma palestra de prevenção ao assédio moral e sexual
por ano;

 Durante a apuração dos casos de discriminação praticados,Parágrafo Segundo -
deverá obrigatoriamente participar e integrar o processo um representante indicado
pela ASSEMA.

Participação dos Trabalhadores na Gestão das Empresas

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CONSELHO DE GESTÃO

A EMATERCE garantirá, no Conselho de Gestão, a participação de um
representante dos empregados, indicado pela ASSEMA, entre seus associados.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MANUAL DO EMPREGADO

A EMATERCE, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da
assinatura do presente Acordo formará Comissão Paritária para elaborar proposta
do Manual do Empregado da EMATERCE.

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES

A EMATERCE concederá a redução de 2 (duas) horas diárias de trabalho,
mediante requerimento e comprovação junto à Empresa aos(as) trabalhadores(as),
que tenham filhos inválidos ou deficientes, inclusive os dependentes legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO
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A EMATERCE garantirá as mães com filhos de até 6 (seis) meses de idade,
inclusive adotivos, um intervalo de 1 (uma) hora por jornada de trabalho, para
prestar assistência à criança.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ATESTADO MÉDICO

A EMATERCE concederá ao empregado, em licença médica para tratamento de
saúde, o prazo de seu retorno às atividades para entrega do atestado médico.

Férias e Licenças

Licença Adoção

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA ADOÇÃO

A Empresa concederá licença adoção às empregadas que adotarem menores, na
forma estabelecida pela legislação específica para adoção;

 A Empresa estenderá, a partir da assinatura do acordo,Parágrafo único -
licença-paternidade, na forma da lei, aos pais adotantes.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE EPI

A empresa fornecerá aos seus empregados, sem quaisquer ônus a estes,
equipamentos de proteção individual, quando os mesmos forem imprescindíveis ao
desempenho da função exercida nos termos da legislação vigente.

CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CIPA

A empresa se compromete a observar a legislação vigente no que respeita a
criação e manutenção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Relações Sindicais

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE DIRETORES

A Empresa manterá a liberação de 2 (dois) membros para a diretoria da
Associação dos Empregados da EMATERCE - ASSEMA e de 2 (dois) membros
para a Diretoria Executiva do MOVA-SE, durante o mandato, com todos os direitos
e vantagens, como se em efetivo exercício estivessem, salvo a gratificação de
cargo em comissão.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DO PONTO

Por solicitação prévia do MOVA-SE e/ou da ASSEMA, a EMATERCE poderá
liberar, sem prejuízo de salários e demais vantagens, empregados para
participarem de seminários, reuniões e/ou congressos, respeitando-se o prazo
máximo de 5 (cinco) dias de ausência para cada trabalhador liberado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO
CONTRATUTAL

Fica pactuado entre a EMATERCE e o MOVA-SE que a as rescisões de contrato
dos empregados da EMATERCE somente poderão ocorrer mediante homologação
sindical.
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Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA MENSALIDADE SOCIAL

A EMATERCE se compromete a descontar e repassar a mensalidade social
destinada à Associação e ao Sindicato após a liberação do calendário mensal de
pagamento da SEFAZ.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Ressalvado o direito de opção do empregado, a Empresa descontará de todos os
seus trabalhadores o percentual de 2% (dois por cento) sobre o reajuste de janeiro
de 2018 a título de contribuição assistencial, conforme deliberação da Assembleia
Geral que aprovou o presente Acordo Coletivo de Trabalho, devendo ser
consignado na folha de pagamento no mês do processamento da folha ou
subsequente a homologação com o reajuste e recolhido aos cofres do MOVA-SE
até o quinto dia útil. O repasse após a homologação somente se observará após o
pagamento;

O empregado que não concordar com o disposto no caput,Parágrafo Único -
deverá fazê-lo por escrito e enviar ao MOVA-SE, até 10(dez) dias após a
confirmação do crédito do mês do reajuste na conta do empregado, ficando o
sindicato e a associação na responsabilidade de enviar a relação ao Órgão de

Recursos Humanos da EMATERCE.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO QUADRO DE AVISO

A EMATERCE concorda com a fixação de quadro de avisos para divulgação de
comunicados, boletins e editais da ASSEMA e do MOVA-SE subscritor deste
acordo.

Outras disposições sobre representação e organização

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO DE

SINDICÂNCIA/INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

A Associação de Empregados indicará um membro para acompanhar sindicância
ou inquérito administrativo, envolvendo trabalhadores da Empresa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO ESPAÇO FÍSICO DA ASSOCIAÇÃO

A EMATERCE manterá o espaço físico para o funcionamento da Associação dos
Empregados, desde que não implique em ônus para a Empresa.

Disposições Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO

Fica estabelecida uma multa de R$190,80 (cento e noventa reais e oitenta
centavos) por empregado prejudicado, sempre que ocorrer infração a qualquer
norma do presente Acordo Coletivo de Trabalho, devida por quem der causa à
violação, sendo esta multa recolhida aos cofres do Sindicato e revertida em favor
do empregado.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO
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Fica pactuada entre as partes a manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho
vigente, até que se encerrem as negociações para celebração do próximo
instrumento contratual.

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE

Qualquer divergência surgida, por motivo de aplicação das normas deste Acordo,
será submetida à prévia conciliação das partes que firmam o presente instrumento
contratual.

O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogaçãoParágrafo Primeiro -
total ou parcial do presente Acordo ficará submetido, em qualquer caso, à
aprovação de Assembleia Geral do Sindicato.

 As controvérsias porventura resultantes deste Acordo serãoParágrafo Segundo -
dirimidas pela Justiça do Trabalho, se antes não forem solucionadas pelas partes
convenentes."

 

Honorários advocatícios no importe de 15% em favor do patrono do

sindicato suscitante. Custas pela suscitada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), calculadas sobre R$

100.000,00 (cem mil reais), valor atribuído à causa, nos termos do art. 789 da CLT.

É como voto.

DISPOSITIVO

 

ACORDAM OS DESEMBARGADORES DA SEÇÃO

ESPECIALIZADA 1 DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO conhecer do

Dissídio Coletivo de natureza econômica, rejeitar as preliminares arguidas pela empresa suscitada, e, no

mérito, julgar o presente Dissídio Coletivo de natureza econômica procedente, para o fim de deferir a

cláusula terceira e homologar as demais cláusulas sobre as quais não existiu controvérsia, nos seguintes

termos:

"CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de
janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

ID. 0d7090b - Pág. 21

Assinado eletronicamente por: MARIA JOSE GIRAO - 18/09/2020 10:27 - 0d7090b
https://pje.trt7.jus.br/segundograu/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?nd=20010714084732700000006765190
Número do processo: DC 0080347-39.2019.5.07.0000
Número do documento: 20010714084732700000006765190

Documento assinado pelo Shodo



O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s)
acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) Sociedade de Economia Mista e Empresa
Pública, com abrangência territorial em CE.

Salários, Reajustes e Pagamento Reajustes/Correções Salariais

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REAJUSTE SALARIAL

A partir de 1º de janeiro de 2019, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Ceará / EMATERCE adequará em 3,86%(três vírgula oitenta e seis por cento) os salários
de todos os seus empregados, que deverá ser aplicado sobre os salários vigentes em 31 de
dezembro de 2018. O retroativo será pago na folha de pagamento do mês imediatamente
subsequente à publicação desta sentença normativa.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros

13º Salário

CLÁUSULA QUARTA - DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

Fica assegurado o adiantamento de 50% (cinquenta por cento) do 13º salário até o mês de
julho, garantindo-se ao empregado a opção do adiantamento da primeira parcela por
ocasião do gozo de suas férias, deduzindo-se o desconto na segunda parcela, ou por
ocasião de rescisão contratual, do valor nominal adiantado

Gratificação de Função

CLÁUSULA QUINTA - SUBSTITUIÇÃO DE CHEFIA

O empregado que for nomeado expressamente para substituir outro que exerça função de
chefia com gratificação, por período superior a 30 (trinta) dias consecutivos ou mais, fará
jus ao recebimento desta gratificação, sem prejuízo para o substituído.

Auxílio Alimentação

CLÁUSULA SEXTA - DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

A EMATERCE fornecerá aos seus empregados com carga horária de oito horas diárias e
que percebam remuneração até R$4.992,29 (quatro mil, novecentos e noventa e dois reais
e vinte e nove centavos), 22 (vinte e dois) ticket/alimentação, no valor unitário de R$
15,00 (quinze reais);

Parágrafo Primeiro - Fica mantido o benefício, ao empregado quando de licença médica
até 45 (quarenta e cinco) dias, bem como se ocorrer redução de jornada de trabalho por
força de lei e, nos dias úteis quando vendido os 10 dias de férias regulares.

Auxílio Transporte

CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALE TRANSPORTE

A EMATERCE assegurará o sistema de vale transporte a todos os empregados, de acordo
com a legislação que disciplina a matéria;

Parágrafo único - Excepcionalmente, nos municípios onde não existir o sistema de
transporte público, devidamente estabelecido, onde não seja utilizado o vale-transporte ou
cartão-magnético, deverão ser pago, em pecúnia, o valor correspondente ao
vale-transporte da região metropolitana de Fortaleza ao empregado da EMATERCE, para
seu deslocamento casa/trabalho/casa.

Auxílio Saúde

CLÁUSULA OITAVA - DA ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR

A EMATERCE custeará o equivalente a 50% (cinquenta por cento), do plano básico de
prestadoras de serviços de saúde, em favor dos seus empregados e dependentes;
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Parágrafo Primeiro - Entende-se por dependente, para efeito desta cláusula, cônjuge,
companheiro (a), filhos(as) solteiros(as) até 21 (vinte e um) anos ou até 24 (vinte e quatro
anos), quando universitários(as) e inválidos(as), com qualquer idade, não emancipados e
pais, desde que estes sejam declarados junto a Receita Federal como sendo seus
dependentes legais;

Parágrafo Segundo - O acesso de novos empregados ou dependentes, quando forem os
pais, ao benefício dependerá de prévia autorização da Empresa, salvo no caso de
manutenção do número de beneficiários do Acordo Coletivo de Trabalho/95;

Parágrafo Terceiro - A EMATERCE criará uma comissão de fiscalização e
acompanhamento da eficiência do Plano de Saúde, com um dos membros indicados pela
ASSEMA;

Parágrafo Quarto - A EMATERCE se compromete, por opção do empregado que não
concordar com o plano contratado e desejar ter o benefício, a repassar o mesmo valor
acordado na licitação, para o empregado complementar outro plano de saúde a título de
auxílio de saúde mediante autorização legal.

Auxílio Doença/Invalidez

CLÁUSULA NONA - DA COMPLEMENTAÇÃO AUXÍLIO DOENÇA

A EMATERCE garantirá aos empregados afastados para tratamento de saúde, a título de
auxílio-doença, o pagamento do valor equivalente à complementação da diferença entre a
importância percebida da Previdência Social e a última remuneração básica auferida ao
empregado, pelo período máximo de 120 dias, desde que o mesmo não integre a
Fundação dos Empregados da EMATERCE-FAPECE.

Auxílio Morte/Funeral

CLÁUSULA DÉCIMA - DO AUXÍLIO FUNERAL

A EMATERCE assegurará auxílio funeral, no valor de R$3.816,00 (três mil, oitocentos e
dezesseis reais) para despesas de sepultamento do empregado ou dependente legal deste,
inclusive companheiro ou companheira.

Seguro de Vida

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO SEGURO DE VIDA

A EMATERCE manterá o seguro de vida em grupo, em benefício de seus empregados,
nas condições em vigor na Empresa Empréstimos

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO EMPRÉSTIMO FÉRIAS

A EMATERCE concederá aos seus empregados, a título de empréstimo férias, o valor
equivalente a 100% (cem por cento) da remuneração, a ser pago pela empresa quando do
recebimento de suas férias, reembolsável pelo trabalhador em 7 (sete) parcelas iguais,
sem juros e correção monetária, a partir do mês subsequente ao gozo de férias;

Parágrafo Único - Caso o empregado não deseje utilizar o supracitado empréstimo,
deverá comunicar à Empresa, no prazo de até 60 (sessenta) dias de antecedência.

Relações de Trabalho - Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades

Qualificação/Formação Profissional

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A EMATERCE liberará seus empregados para participarem de cursos de especialização,
mestrado e doutorado, no país ou no exterior, desde que relacionados com sua atividade
profissional e seja do interesse das partes, mediante prévia autorização da empresa;
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Parágrafo Primeiro - A liberação do empregado para curso no Estado se dará mediante
portaria do Presidente da EMATERCE, e para curso fora do Estado ou do País, mediante
autorização do chefe do Poder Executivo;

Parágrafo Segundo - Os períodos para liberação do empregado para participar do curso
obedecerá a seguinte ordem:

a) para curso de especialização: será de no máximo 12(doze) meses;

b) para curso de mestrado: Será de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado por
mais 6(seis) meses;

c) para curso de doutorado: Será de 36 (trinta e seis) meses, podendo ser prorrogado por
mais 12(doze) meses, sendo o afastamento inicial de 12 (doze) meses, com as devidas
prorrogações;

Parágrafo Terceiro - A EMATERCE pagará os cursos e treinamentos feitos por seus
empregados, desde que sejam do interesse das partes, e mediante prévia autorização da
empresa, respeitando as regras da lei nº. 14.367, de 10.06.2009 e seu consequente
regulamento.

Avaliação de Desempenho

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

A EMATERCE dentro de 30 (trinta) dias, depois de publicado a reforma do PECS,
formará as Comissões de Ascensão Funcional, de níveis técnicos e administrativos,
composta, por 03 (três) membros, sendo um de nível técnico ou nível administrativo
indicado pela ASSEMA e os demais indicados pela EMATERCE.

Transferência setor/empresa

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA TRANSFERÊNCIA DO EMPREGADO

A EMATERCE concederá 07 (sete) dias úteis ao empregado transferido, para se
apresentar ao novo local de trabalho, com todas as despesas pagas relativas ao
deslocamento da mobília, quando for de interesse da EMATERCE.

Assédio Moral

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DISCRIMINAÇÃO, ASSÉDIO SEXUAL E
MORAL

A EMATERCE apurará todos os casos de discriminação praticados aos seus empregados
no cumprimento das suas atividades dentro da Empresa, sempre que a ela forem
denunciados, tomando as providências necessárias;

Parágrafo Primeiro - A Empresa promoverá ou garantirá para todos os empregados,
pelo menos uma palestra de prevenção ao assédio moral e sexual por ano;

Parágrafo Segundo - Durante a apuração dos casos de discriminação praticados, deverá
obrigatoriamente participar e integrar o processo um representante indicado pela
ASSEMA.

Participação dos Trabalhadores na Gestão das Empresas

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO CONSELHO DE GESTÃO

A EMATERCE garantirá, no Conselho de Gestão, a participação de um representante dos
empregados, indicado pela ASSEMA, entre seus associados.

Outras normas referentes a condições para o exercício do trabalho

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - MANUAL DO EMPREGADO
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A EMATERCE, dentro de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da assinatura do
presente Acordo formará Comissão Paritária para elaborar proposta do Manual do
Empregado da EMATERCE.

Jornada de Trabalho - Duração, Distribuição, Controle, Faltas

Prorrogação/Redução de Jornada

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA ASSISTÊNCIA AOS DEFICIENTES

A EMATERCE concederá a redução de 2 (duas) horas diárias de trabalho, mediante
requerimento e comprovação junto à Empresa aos(as) trabalhadores(as), que tenham
filhos inválidos ou deficientes, inclusive os dependentes legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DA ASSISTÊNCIA AO RECÉM-NASCIDO

A EMATERCE garantirá as mães com filhos de até 6 (seis) meses de idade, inclusive
adotivos, um intervalo de 1 (uma) hora por jornada de trabalho, para prestar assistência à
criança.

Faltas

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DO ATESTADO MÉDICO

A EMATERCE concederá ao empregado, em licença médica para tratamento de saúde, o
prazo de seu retorno às atividades para entrega do atestado médico.

Férias e Licenças

Licença Adoção

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - LICENÇA ADOÇÃO

A Empresa concederá licença adoção às empregadas que adotarem menores, na forma
estabelecida pela legislação específica para adoção;

Parágrafo único - A Empresa estenderá, a partir da assinatura do acordo,
licença-paternidade, na forma da lei, aos pais adotantes.

Saúde e Segurança do Trabalhador

Equipamentos de Proteção Individual

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE EPI

A empresa fornecerá aos seus empregados, sem quaisquer ônus a estes, equipamentos de
proteção individual, quando os mesmos forem imprescindíveis ao desempenho da função
exercida nos termos da legislação vigente.

CIPA - composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - CIPA

A empresa se compromete a observar a legislação vigente no que respeita a criação e
manutenção de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Relações Sindicais

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - DA LIBERAÇÃO DE DIRETORES

A Empresa manterá a liberação de 2 (dois) membros para a diretoria da Associação dos
Empregados da EMATERCE - ASSEMA e de 2 (dois) membros para a Diretoria
Executiva do MOVA-SE, durante o mandato, com todos os direitos e vantagens, como se
em efetivo exercício estivessem, salvo a gratificação de cargo em comissão.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA LIBERAÇÃO DO PONTO

Por solicitação prévia do MOVA-SE e/ou da ASSEMA, a EMATERCE poderá liberar,
sem prejuízo de salários e demais vantagens, empregados para participarem de
seminários, reuniões e/ou congressos, respeitando-se o prazo máximo de 5 (cinco) dias de
ausência para cada trabalhador liberado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO
CONTRATUTAL

Fica pactuado entre a EMATERCE e o MOVA-SE que a as rescisões de contrato dos
empregados da EMATERCE somente poderão ocorrer mediante homologação sindical.

Contribuições Sindicais

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA MENSALIDADE SOCIAL

A EMATERCE se compromete a descontar e repassar a mensalidade social destinada à
Associação e ao Sindicato após a liberação do calendário mensal de pagamento da
SEFAZ.

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL

Ressalvado o direito de opção do empregado, a Empresa descontará de todos os seus
trabalhadores o percentual de 2% (dois por cento) sobre o reajuste de janeiro de 2018 a
título de contribuição assistencial, conforme deliberação da Assembleia Geral que
aprovou o presente Acordo Coletivo de Trabalho, devendo ser consignado na folha de
pagamento no mês do processamento da folha ou subsequente a homologação com o
reajuste e recolhido aos cofres do MOVA-SE até o quinto dia útil. O repasse após a
homologação somente se observará após o pagamento;

Parágrafo Único -O empregado que não concordar com o disposto no caput, deverá
fazê-lo por escrito e enviar ao MOVA-SE, até 10(dez) dias após a confirmação do crédito
do mês do reajuste na conta do empregado, ficando o sindicato e a associação na
responsabilidade de enviar a relação ao Órgão de

Recursos Humanos da EMATERCE.

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DO QUADRO DE AVISO

A EMATERCE concorda com a fixação de quadro de avisos para divulgação de
comunicados, boletins e editais da ASSEMA e do MOVA-SE subscritor deste acordo.

Outras disposições sobre representação e organização

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO
DE

SINDICÂNCIA/INQUÉRITO ADMINISTRATIVO

A Associação de Empregados indicará um membro para acompanhar sindicância ou
inquérito administrativo, envolvendo trabalhadores da Empresa.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - DO ESPAÇO FÍSICO DA ASSOCIAÇÃO

A EMATERCE manterá o espaço físico para o funcionamento da Associação dos
Empregados, desde que não implique em ônus para a Empresa.

Disposições Gerais

Descumprimento do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DA MULTA POR DESCUMPRIMENTO
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Fica estabelecida uma multa de R$190,80 (cento e noventa reais e oitenta centavos) por
empregado prejudicado, sempre que ocorrer infração a qualquer norma do presente
Acordo Coletivo de Trabalho, devida por quem der causa à violação, sendo esta multa
recolhida aos cofres do Sindicato e revertida em favor do empregado.

Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DA PRORROGAÇÃO

Fica pactuada entre as partes a manutenção do Acordo Coletivo de Trabalho vigente, até
que se encerrem as negociações para celebração do próximo instrumento contratual.

Outras Disposições

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - DO FORO COMPETENTE

Qualquer divergência surgida, por motivo de aplicação das normas deste Acordo, será
submetida à prévia conciliação das partes que firmam o presente instrumento contratual.

Parágrafo Primeiro -O processo de prorrogação, revisão, denúncia ou revogação total
ou parcial do presente Acordo ficará submetido, em qualquer caso, à aprovação de
Assembleia Geral do Sindicato.

Parágrafo Segundo - As controvérsias porventura resultantes deste Acordo serão
dirimidas pela Justiça do Trabalho, se antes não forem solucionadas pelas partes
convenentes."

Honorários advocatícios no importe de 15% em favor do patrono do

sindicato suscitante.

Custas pela suscitada no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

calculadas sobre R$ 100.000,00 (cem mil reais), valor atribuído à causa, nos termos do art. 789 da CLT.

 

 Participaram da sessão os Desembargadores Emmanuel Teófilo Furtado

(Presidente), José Antonio Parente da Silva, Cláudio Soares Pires e Maria José Girão (Relatora). Presente,

ainda, o Sr. Representante do Ministério Público do Trabalho, Dr Estanislau Tallon Bozi.

 Fortaleza, 15 de setembro de 2020.

 

 
MARIA JOSE GIRAO

Desembargadora Relatora

VOTOS
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