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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 10ª REGIÃO
PROCESSO nº 0000442-35.2018.5.10.0000 (DISSÍDIO COLETIVO (987))
RELATOR: JUIZ ANTONIO UMBERTO DE SOUZA JÚNIOR
SUSCITANTE: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO: AGILBERTO SERODIO - OAB: DF0010675
SUSCITADO: SINDICATO INTERESTADUAL DAS INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS
ADVOGADO: JOSE ISMAR DA COSTA - OAB: MG096782
AUSJ/0

EMENTA
DISSÍDIO COLETIVO DE NATUREZA ECONÔMICA. COMUM
ACORDO. CLÁUSULAS INCONTROVERSAS E CLÁUSULAS
CONTROVERTIDAS. A Justiça do Trabalho, ao examinar os
dissídios coletivos de natureza econômica, deve homologar as
cláusulas consensuais, salvo se o objeto for ilícito, podendo, na
hipótese de homologação, efetuar ajustes redacionais para
correção de linguagem ou conferir maior clareza à norma produzida
ou adequá-la cronologicamente. Em relação às cláusulas
controvertidas, devem ser deferidas aquelas convencionadas
anteriormente, ainda que no bojo de sentença normativa (CF, art.
114, § 2º), salvo se seu objeto for considerado ilícito. Dissídio
coletivo admitido e julgado procedente em parte.

RELATÓRIO
Trata-se de dissídio coletivo de natureza econômica suscitado pelo
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS DO DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO INTERESTADUAL DAS
INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS.
Pretende o suscitante a estipulação das cláusulas econômicas
aplicáveis às partes. Historia que celebraram convenções coletivas de trabalho sucessivas, no
período de 2005 a 2015, expirando a mais recente em 30 de abril de 2016. Para o período
subsequente

foi

ajuizado

dissídio

coletivo

de

natureza

econômica

(DC

nº

0000388-40.2016.5.10.0000) no qual as partes chegaram a um acordo, dando origem a nova
convenção coletiva (2016/2018).
Apresentou a pauta de reivindicações em forma de cláusulas
acompanhadas das respectivas justificativas.
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Deu à causa o valor de R$ 4.000,00 e juntou documentos (fls.
52/498).
A Presidência deste Regional designou audiência de conciliação e
instrução para 24 de setembro de 2.018 (fls. 499/500).
Ação contestada às fls. 516/521, com juntada dos documentos de
fls. 522/552, indicando:
I - a discordância integral quanto aos seguintes temas:
a) manutenção "dos termos da convenção coletiva vencida" (fl.
517);
b) Cláusula Décima Segunda - Rescisão contratual, dadas as
mudanças legislativas que aboliram a obrigação de homologação dos respectivos instrumentos;
c) Cláusula Décima Terceira - Aviso prévio, por já haver
legislação a tratar da matéria;
d) Cláusula Trigésima Quarta - Aplicação das normas e
conquistas, por entender que "a negociação coletiva deve ser discutida sempre que expirado o
prazo de vigência do instrumento coletivo negociado";
II - a concordância parcial, com contrapropostas ou ressalvas,
quanto às seguintes cláusulas:
a) Cláusula Primeira - Vigência e data-base ("caso

seja

ressalvado que no segundo período de vigência do instrumento coletivo sejam discutidas as
cláusulas econômicas em instrumento de aditamento");
b) Cláusula Terceira - Piso salarial da categoria (contrapropõe
R$ 1.033,12);
c) Cláusula Quarta - Reajuste salarial (contrapropõe 3%);
d) Cláusula Sétima - Anuênio (contrapropõe a limitação da
vantagem ao período máximo de dez anos);
e) Cláusula Oitava - Tíquete refeição/alimentação (concorda
"caso o aumento seja concedido apenas no mês seguinte ao encerramento das negociações" e
no importe de R$ 21,00);
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f) Cláusula Nova - Subsídio de transporte para empregados
(com a inclusão da informação de não configuração de salário in natura pelo benefício);
g) Cláusula Décima - Auxílio saúde - plano odontológico e
Cláusula Décima Primeira - Seguro de vida em grupo (somente aceita com o caráter
facultativo e com a vigência "até o final da vigência dos contratos celebrados pelas entidades
sindicais laborais", após o que a manutenção dos benefícios seria facultativa, sendo livre a
escolha do plano e da respectiva corretora ou operadora pelos empregadores)
h) Cláusula Décima Oitava - Uniforme, "inserindo informação de
que o uniforme deverá ser devolvido, independente da condição em que se encontra, no
momento da rescisão contratual, sob pena de multa, no valor do uniforme atual";
i)

Cláusulas

Vigésima

Primeira

-

Mensalidade

dos

representados sindicalizados e contribuintes, Vigésima Segunda - Contribuição sindical
e Vigésima Terceira - Contribuição negocial/confederativa dos empregados, "desde que
expressamente autorizado pelo trabalhador";
j) Cláusula Vigésima Oitava - Fornecimento de RAIS, "desde
que expressamente solicitado pelo sindicato laboral";
k) Cláusula Vigésima Nona - Penalidade e multa por
descumprimento, contrapropondo o máximo de 10% a título de multa e com a ressalva
expressa de inaplicabilidade da multa "quando a instituição não tenha dado causa ao fato";
III - a concordância, sem ressalvas ou objeções, com as cláusulas
atinentes aos seguintes temas: abrangência (2ª), contracheque (5ª), carta de referência
(14ª), empregado estudante (15ª), compensação mensal de horas extras (16ª), jornada
especial de 12x36 (17ª), exames médicos (comunicado de estado gravídico (19ª), folga
anual para prevenção de câncer (20ª), acesso para divulgação e sindicalização (24ª),
quadro de avisos (25ª), acordo coletivo de trabalho (27ª), preservação do meio ambiente
(30ª), proteção ao idoso (31ª), exploração sexual e do trabalho infantil (32ª), proteção e
igualdade no trabalho e combate à violência doméstica (33ª) e prorrogação/denúncia ou
revogação (35ª);
IV - a inserção de nova cláusula (36ª) de seguinte teor:
"As instituições que não tem empregados, ou que possuem folha de pagamento
até o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) recolherão três parcelas
anuais, sendo cada uma no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) com
vencimentos em 20/10/2018, 20/12/2018, 20/03/2019, 20/10/2019 e 20/02/2020.
As instituições que tem empregados e que possuem folha de pagamento
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superior ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) recolherão o
percentual de 2% (dois por cento) sobre o total bruto da folha de pagamento dos
respectivos meses de setembro, novembro de 2018 e fevereiro de 2019,
setembro de 2019 e janeiro de 2020, efetuando os pagamentos em 20/10/2018,
20/12/2018, 20/03/2019, 20/10/2019 e 20/02/2020. No entanto, as instituições
que mantém parceria com recursos financeiros do GDF poderão realizar um
Acordo Coletivo de Trabalho, em separado, com os sindicatos laborais, mediante
aquiescência e participação do SINIBREF INTER, entretanto, serão signatário da
Convenção Coletiva de Trabalho em sua íntegra, até que seja celebrado o
possível Acordo Coletivo de Trabalho, depositado e homologado pelo Ministério
do Trabalho".

Ao final, pede que o dissídio coletivo seja julgado parcialmente
procedente.
As partes compareceram à audiência de conciliação, parcialmente
exitosa, com consenso (ainda que com alterações pontuais em parte delas) em relação às
Cláusulas Primeira, Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima, Oitava, Nona, Décima
quarta, Décima quinta, Décima sexta, Décima sétima, Décima nona, Vigésima, Vigésima
primeira, Vigésima segunda, Vigésima terceira, Vigésima quarta, Vigésima quinta, Vigésima
sexta, Vigésima sétima, Vigésima oitava, Trigésima, Trigésima primeira, Trigésima segunda,
Trigésima terceira e Trigésima quinta e persistência de impasse quanto às demais
cláusulas, concordando as partes com o prolongamento da vigência da CCT vencida "até o
julgamento final do presente dissídio" (fls. 554/556).
O Ministério Público do Trabalho, em parecer da lavra da
Excelentíssima Procuradora Daniela Costa Marques, oficiou pela admissão do dissídio coletivo
e, no mérito, pelo (i) deferimento das cláusulas referentes a subsídio de transporte para
empregado e uniforme, pelo (ii) deferimento parcial das cláusulas atinentes a vigência e
data-base,

piso

salarial

da

categoria,

reajustes

salariais,

anuênio

e

tíquete

refeição/alimentação e pelo (iii) indeferimento das cláusulas concernentes a plano
odontológico, seguro de vida em grupo, rescisão contratual, aviso prévio, penalidades e
multa por descumprimento e aplicação das normas e conquistas(fls. 562/573).
Aberto ao suscitante prazo para apresentação de réplica à
contestação do suscitado (fl. 574).
Novos documentos foram trazidos pelo suscitado (fls. 577/597).
Réplica às fls 598/636.
Novo parecer ministerial exarado às fls. 644/648, reiterando o
parecer anterior e agregando nova manifestação pelo indeferimento das Cláusulas Décima
segunda, Vigésima segunda e Vigésima terceira.
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Razões finais às fls. 652/660, apenas pelo suscitante.

FUNDAMENTAÇÃO
ADMISSIBILIDADE
O suscitante colacionou ao processo os documentos essenciais à
instauração da instância, alusivos à pauta de reivindicações (fls. 149/177), com as justificativas
correspondentes, na petição inicial (fls. 7/79 e 223/250), ao edital de convocação da
assembleia deliberativa (fl. 109), à ata de assembleia com a aprovação da referida pauta (fls.
110/148) e a tentativa de negociação coletiva prévia mediada pelo Ministério Público do
Trabalho (fls. 82/83), ocasião em que se entabulou o comum acordo para o ajuizamento do
presente dissídio coletivo de natureza econômica.
Partes devidamente representadas (fls. 81 e 515).
Não

houve

arguição

de

nenhuma

preliminar

atinente

à

admissibilidade do presente dissídio coletivo e o parecer ministerial é por sua integral
admissão.

Conclusão da admissibilidade
Preenchidas as condições gerais e específicas da presente ação
assim como presentes os pressupostos para o válido e regular desenvolvimento do processo,
admito o dissídio coletivo de natureza econômica.

MÉRITO
DISSÍDIO COLETIVO SUSCITADO PELO SINDICATO DOS
EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS DO DISTRITO FEDERAL
1. CONTEXTUALIZAÇÃO DO CONFLITO COLETIVO E
METODOLOGIA DE JULGAMENTO
Para melhor sistematizar a solução do conflito, considerando haver
acordo parcial em torno da pauta de reivindicações apresentada pelo sindicato suscitante, o
presente voto será dividido em capítulos estruturados de acordo com a seguinte lógica:
I) cláusulas incontroversas, assim entendidas aquelas onde há
consenso quanto à cláusula e ao respectivo conteúdo;
II) cláusulas parcialmente controvertidas, assim entendidas
aquelas onde há consenso quanto à cláusula, mas não quanto a algum aspecto de seu
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conteúdo;
III) cláusulas controvertidas, assim entendidas como aquelas em
que um dos sindicatos se opõe totalmente ao deferimento da cláusula;
IV) redação final da sentença normativa, com a transcrição
consolidada e numerada do texto das cláusulas deferidas, ainda que em parte.

2. PREMISSAS DE JULGAMENTO
2.1. Primeira premissa: consenso sobre conjunto delimitado de
cláusulas
Na audiência de conciliação promovida pela Presidência deste
Regional, as partes evoluíram para a construção de consenso em torno de parte da pauta
objeto da petição inicial do dissídio, pelo que são incontroversas as Cláusulas Primeira,
Segunda, Terceira, Quarta, Quinta, Sexta, Sétima, Oitava, Nona, Décima Quarta, Décima
Quinta, Décima Sexta, Décima Sétima, Décima Nona, Vigésima, Vigésima Primeira, Vigésima
Segunda,

Vigésima

Terceira,

Vigésima

Quarta,

Vigésima

Quinta,

Vigésima

Sexta

(correspondente à única cláusula omitida na inicial e que o suscitado pretendeu acrescentar,
em sua defesa), Vigésima Sétima, Vigésima Oitava, Trigésima, Trigésima Primeira, Trigésima
Segunda, Trigésima Terceira e Trigésima Quinta.

2.2. Segunda premissa: análise da juridicidade, correção
linguística, adaptação cronológica e clareza das cláusulas
consensuais
Fruto do acordo de vontades das partes, resta ao Tribunal apenas
verificar a juridicidade e a adequação cronológica e redacional (terminologia, correção e clareza
da linguagem empregada) das cláusulas consensuais. Sendo juridicamente possível e lícito o
objeto de cada uma dessas cláusulas, devem elas ser deferidas, promovendo-se os ajustes
redacionais e cronológicos adequados, se for o caso.
Para ilustrar o entendimento jurisprudencial sobre o poder censório
da jurisdição normativa no tocante às cláusulas consensuais ilícitas, confira-se o seguinte
precedente:
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO POR SUSCITANTE E SUSCITADO EM
PETIÇÃO CONJUNTA. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO
APRESENTADA PARA HOMOLOGAÇÃO EM AUTOS DE DISSÍDIO
COLETIVO. HOMOLOGAÇÃO APENAS PARCIAL DA CONVENÇÃO.
ALTERAÇÃO E REJEIÇÃO DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. Embora seja
necessário privilegiar a vontade coletiva, manifestada mediante acordo firmado
entre os sindicatos envolvidos no dissídio, o Poder Judiciário tem o dever de
averiguar o teor das cláusulas submetidas à sua homologação, em face do
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ordenamento jurídico vigente, mesmo tratando-se de cláusulas históricas,
conforme alegam os recorrentes. De fato, a negociação coletiva encontra
limites nas normas heterônomas de ordem cogente, que tratam de direitos
de indisponibilidade absoluta. No mais, por falta de impugnação específica
aos fundamentos utilizados pelo TRT em relação a cada cláusula, não é possível
a alteração do julgado, por falta do requisito de que trata o art. 514, II, do CPC.
Aplicável, nesse particular, o Precedente Normativo n.º 37 da SDC. Recurso
ordinário
a
que
se
nega
provimento
(TST,
SDC,
RODC
21400-30.2009.5.11.0000, KÁTIA, j. 8/8/2011, DEJT 19/8/2011)

Como o último instrumento coletivo em vigor foi a Convenção
Coletiva 2016/2018, celebrada após o aforamento de dissídio coletivo anterior, as cláusulas
propostas consensualmente pelas partes que se limitem a reproduzir o texto respectivo devem,
como linha de princípio, ser preservadas intactas nesta sentença normativa.

2.3. Terceira premissa: respeito às normas preexistentes,
resultantes de consenso no instrumento imediatamente anterior
Do mesmo modo, as cláusulas controvertidas que envolvam
matéria objeto de consenso na Convenção Coletiva 2.016/2.018 hão de ser reproduzidas na
presente sentença normativa eis que desfruta a Justiça do Trabalho da competência para
dirimir os conflitos coletivos de trabalho, desde que "respeitadas as disposições mínimas legais
de proteção ao trabalho, bem como as convencionadas anteriormente" (CF, art. 114, § 2º).
Ou seja, devem ser deferidas as cláusulas, nos moldes construídos
consensualmente pelas partes na última negociação coletiva exitosa, em prestígio à norma
constitucional de estabilização das condições anteriormente convencionadas na apreciação
dos dissídios coletivos (CF, art. 114, § 2º)
Neste sentido:
CLÁUSULAS ECONÔMICAS. REVISÃO DE SENTENÇA NORMATIVA
ANTERIOR. Prevalece na SDC o entendimento de que somente se
caracterizam como preexistentes, para fins de manutenção no instrumento
normativo subsequente, as cláusulas provenientes de convenções ou
acordos coletivos de trabalho ou de sentenças normativas homologatórias
de acordos celebrados entre as partes, com vigência no período
imediatamente anterior ao abrangido no dissídio coletivo objeto de
julgamento, eis que apenas nesses casos se consagra a determinação
constitucional de resguardo às disposições convencionadas anteriormente
(RO-334-80.2012.5.22.0000, Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, DEJT
20/03/2015). Do mesmo modo, nas hipóteses de conquista histórica, é de se
manter a cláusula. Todavia, é necessário que haja a juntada de acordos ou
convenções coletivas anteriores para a demonstração de que a cláusula já era
concedida de há muito, segundo a jurisprudência da SDC há mais de 10 anos
(cfr. RO-313-41.2011.5.22.0000, julgado em 13/10/2014, DEJT: 24/10/2014),
situação não verificada nos autos, em que o instrumento revisado é sentença
normativa. Ainda, a jurisprudência desta Seção é pacífica no sentido da
impossibilidade de o poder normativo da Justiça do Trabalho, diante da
inexistência de cláusulas anteriormente fixadas por instrumento coletivo
autônomo, fixar, por sentença, cláusulas que acarretem encargo
econômico ao empregador. As cláusulas econômicas devem decorrer,
portanto, da conjugação da vontade das partes envolvidas, a fim de que
possam ser referendadas, conforme o caso, pela Justiça do Trabalho, salvo
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nas situações em que haja demonstração de desequilíbrio natural no
estabelecimento dessas cláusulas, em razão das alterações da ordem
econômica, como ocorre com o reajuste salarial para a manutenção da
data-base e a reposição do poder de compra do salário frente à inflação. De
tal modo, as cláusulas recorridas, à exceção da cláusula de reajuste salarial,
restam examinadas em relação às disposições mínimas legais de proteção ao
trabalho e à jurisprudência reiterada desta Seção de Dissídios Coletivos, haja
vista ter restado assentado pela Corte de origem, que mantinha as cláusulas
previstas na sentença normativa imediatamente anterior. Recurso ordinário
conhecido e provido em parte (TST, RODC 10193-44.2013.5.02.0000, ALOYSIO,
j. 14/5/2018, DEJT 18/5/2018)

Precedente

desta

Seção

na

mesma

direção:

DC

296-91.2018.5.10.0000, UMBERTO, j. 1º/10/2018.
Logo, não se detectando afronta ao ordenamento jurídico,
contemporânea à norma coletiva inspiradora ou superveniente, as cláusulas convencionadas
anteriormente, seja em convenção coletiva ou no bojo de dissídio coletivo, hão de ser
mantidas, via de regra, sem deixar de vislumbrar o juízo de equidade que se infere do disposto
no art. 766 da CLT.
Não há menção, nestes autos, a cláusulas históricas.

2.4. Quarta premissa: a relação entre norma coletiva e norma
legal com identidade temática
As cláusulas propostas que se limitem a reproduzir o texto da
última norma coletiva e sejam redundantes com o direito vigente à época desta não podem ser
descartadas simplesmente pela desaparição do direito positivado que gerava a redundância
porque a estipulação de regras deste jaez no âmbito negocial pode ter como propósito
justamente assegurar a perenidade da vantagem instituída em lei mesmo quando esta venha a
ser revogada, dadas as previsíveis intempéries da atuação do Parlamento federal brasileiro.
Aqui é útil fazer uma distinção tipológica no tocante à rica relação
entre norma legal e norma coletiva. Neste sentido podemos dividir as cláusulas convencionais
em:
a) cláusulas ilícitas como aquelas que destoem da lei,
pejorativamente, ou seja, afrontam a lei em detrimento do diâmetro normativo de proteção do
trabalhador - é o caso de cláusulas que reduzam a garantia de emprego da mãe a período
inferior ao quinto mês após o parto; neste voto, cláusulas com estas características, ainda que
fruto de consenso das partes, serão indeferidas, em especial nas matérias blindadas pelo art.
611-B da CLT e em matérias constitucionais ali não contempladas (tutela dos direitos da
personalidade e de direitos alheios, por exemplo);
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b) cláusulas remissivas como

aquelas

que simplesmente

reafirmem a regência de determinada matéria por determinado dispositivo legal, fazendo
expressa alusão a este. A rigor, são cláusulas juridicamente inócuas e servem apenas para
chamar a atenção em relação a determinados aspectos da legislação. Revogada a norma de
referência, a cláusula esvazia-se completamente;
c) cláusulas redundantes condicionadas como aquelas que
reproduzam o texto legal, ainda que com alguma variação redacional, cuja eficácia fique
expressamente dependente da subsistência da norma legal. Tal qual a cláusula remissiva, é
uma cláusula juridicamente inócua. Revogada a norma de referência, a cláusula esvazia-se
completamente;
d) cláusulas redundantes incondicionadas como aquelas que
reproduzam uma disposição legal sem a ela fazer referência expressa nem ficar sob a condição
resolutiva de sua revogação ou alteração. Há uma redundância, mas em relação a norma
ontológica, jurídica e logicamente autônoma em relação à lei. Assim, as partes estipulam-nas
para se assegurar a sobrevida da solução legislativa à sua eventual desaparição ou mudança.
e) cláusulas expansivas como aquelas que regulem matérias
disciplinadas em lei, porém de modo mais benéfico. É uma variação, portanto, da cláusula
redundante, dela se distinguindo por não guardar identidade de conteúdo normativo. Aqui, as
partes, progressivamente, vão além do que a legislação estipule e sem condicionar a eficácia
normativa à vigência da norma legal. É um desdobramento do princípio da adequação setorial
negociada. Nela se encaixa a corriqueira cláusula que impõe a homologação sindical das
rescisões contratuais de todos empregados, independentemente do tempo de serviço, por
exemplo.
Como a cláusula redundante incondicionada e a cláusula
expansiva não estão submetidas nem dependentes da vigência da lei, revogada ou alterada
pejorativamente a norma legal de referência (reiterada ou amplificada pela norma coletiva),
subsistirá a cláusula do instrumento normativo coletivo. Este, aliás, é o sentido desse tipo de
disposição: assegurar à categoria profissional a mesma (ou maior) proteção da lei ainda que
esta venha a ser modificada, pejorativamente, ou extirpada do ordenamento jurídico.
Assim, o advento de norma revogadora de dispositivo legal
pertinente a uma cláusula expansiva ou a uma cláusula redundante incondicionada não lhes
subtrai a força normativa e muito menos a força irradiadora sobre a jurisdição normativa,
quando convencionadas anteriormente e mais ainda quando consistir em cláusula histórica (de
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vigência no mínimo decenal, segundo a jurisprudência do TST).
Só bloquearia a persistência de tais cláusulas redundantes
incondicionadas ou expansivas o eventual advento de norma legal proibitiva de caráter
imperativo.
Assim, onde o legislador simplesmente tenha retirado do mundo do
ordenamento estatal positivo determinada regra legal, sem a inserção de outra de índole
proibitiva de sua repristinação por outras fontes formais de direito, não há óbice à sua
reprodução na sentença normativa, desde que presentes as hipóteses desenhadas no art. 114,
§ 2º, da CF.
Precedente desta Seção: DC 296-91.2018.5.10.0000, UMBERTO,
j. 1º/10/2018.

3. DAS CLÁUSULAS INCONTROVERSAS
Passo a examinar, individualmente, as cláusulas consideradas
pelas partes incontroversas, submetidas ao crivo desta Especializada.
Como há cláusulas controvertidas que quebram a sequência
numérica e poderão ser, ou não, deferidas, este Relator optou por não atribuir numeração às
cláusulas examinadas, fazendo apenas alusão à numeração original ao final do enunciado
temático e entre parênteses, ficando a numeração definitiva para o último capítulo desta
fundamentação, que será a congregação e consolidação de todas as cláusulas deferidas
componentes da sentença normativa.

3.1. CLÁUSULAS INCONTROVERSAS COM AJUSTES JURÍDICOS
OU REDACIONAIS
3.1.1. VIGÊNCIA E DATA-BASE (1ª)
Eis o texto da proposta inicial do suscitante:
VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no
período de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2020 e a data-base da categoria em
1º de maio.

Na audiência de conciliação judicial, o suscitante acatou a proposta
da categoria patronal para que ficassem as cláusulas econômicas abertas a nova discussão na
próxima data-base, ou seja, após os doze primeiros meses de vigência.
Para consagrar tal consenso, introduzo um parágrafo único à
15/03/2019 13:59
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proposta original. Também está o texto original a merecer ajuste redacional por não se tratar
mais de objeto de convenção coletiva, mas de sentença normativa, razão pela qual defiro-a
em parte nos seguintes termos:
VIGÊNCIA E DATA-BASE
A sentença normativa vigorará no período de 1º de maio de 2018 a
30 de abril de 2020 e a data-base da categoria persiste em 1º de
maio.
PARÁGRAFO ÚNICO - As partes retomarão as discussões com o
objetivo de celebrar instrumento de aditamento à presente
sentença normativa para estipulação de novas cláusulas
econômicas para vigorarem a partir de 1º de maio de 2.019.

3.1.2. ABRANGÊNCIA (2ª)
Eis o texto da proposta inicial do suscitante:
ABRANGÊNCIA
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) dos
empregados das Entidades Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito
Federal.

Cláusula sem controvérsia, após a audiência de conciliação
judicial, a merecer mero ajuste redacional por não se tratar mais de objeto de convenção
coletiva, mas de sentença normativa, razão pela qual defiro-a em parte nos seguintes termos:
ABRANGÊNCIA
A presente sentença normativa abrange a
empregados das Entidades Beneficentes,
Filantrópicas do Distrito Federal.

categoria dos
Religiosas e

3.1.3. PISO SALARIAL DA CATEGORIA E REAJUSTE (3ª E 4ª)
Eis o texto original da proposta:
PISO SALARIAL DA CATEGORIA
A partir de 1º de maio de 2018 o piso salarial da categoria, válido para todo o
Distrito Federal, é de R$ 1.053,18 (um mil e cinquenta e três reais e dezoito
centavos), e para 2019 a partir de primeiro de maio, será aplicado o índice de
reajustes dos demais salários sobre este piso salarial.
PARÁGRAFO ÚNICO: Aos trabalhadores que perceberem seus salários por
hora fica estipulado o valor de R$ 4,80 (quatro reais oitenta centavos) em 2018,
acrescidos do Repouso Semanal Remunerado, como piso salarial da categoria, a
ser reajustado em 2019, nos moldes do caput desta cláusula.

REAJUSTE SALARIAIS
Os salários dos empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de
Trabalho serão reajustados das seguintes formas a partir de 1º de maio de 2018
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com o percentual de 5% (cinco por cento) incidente sobre o valor do salário
praticado no mês de abril de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os aumentos ou antecipações salariais, concedidos
espontaneamente durante o período de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de 2018,
desde que não sejam objetos de negociação compensativo entre as partes,
poderão ser compensados com o reajuste ora concedido, excetuando-se aqueles
decorrentes de implemento de idade, equiparação salarial, promoção e término
de aprendizagem, sendo que no caso de percentual abaixo de 5% (cinco por
cento), deverá ser complementado no pagamento subsequente à data de
publicação da presente sentença normativa, até este limite do reajuste.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento das diferenças salariais decorrentes do
reajuste previsto nesta cláusula será efetuado por meio de folha suplementar até
o final do terceiro mês subsequente à assinatura da presente, até este limite do
reajuste.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O reajuste concedido nesta cláusula terá efeitos
retroativos ao dia 1º de maio de 2018.
PARÁGRAFO QUARTO: Os salários dos empregados abrangidos pela presente
Convenção Coletiva que recebem acima do piso, serão reajustados a partir de 1º
de maio de 2019 com o percentual do INPC acumulado no período de março de
2018 a março de 2019, divulgado pelo IBGE em meado de abril de 2019. Índice
este, que deverá ser somado ao ganho real a ser negociado em ABRIL/2019, para
incidir sobre o valor do salário praticado no mês de abril de 2019, por meio de
Termo Aditivo a este instrumento Coletivo.
PARÁGRAFO QUINTO: Para o ano de 2019, o reajuste concedido nesta cláusula
terá efeitos de 1º de maio de 2019.

As partes, na audiência conciliatória, chegaram a um acordo para
reajuste de 3% sobre os salários contratuais e o piso da categoria.
Também é de ser considerado o teor da Cláusula 1ª, igualmente
construída consensualmente pelas partes, cujo parágrafo único remete as partes a nova
negociação para definição do reajuste das cláusulas econômicas a partir de 1º de maio de
2.019. Doutro lado, peca a redação original por aludir a convenção coletiva, não firmada, o que
impõe ajustes redacionais, além da adequação do cronograma para quitação das diferenças
salariais resultantes da defasagem entre a data-base e a data deste julgamento. Também
restou obscura a menção a antecipações "objeto de negociação compensativo entre as partes"
como exceção à autorização de dedução ou compensação do reajuste estipulado, razão pela
qual proponho a supressão de tal ressalva. Assim, defiro em parte as cláusulas consensuais,
que ficam assim redigidas:
PISO SALARIAL DA CATEGORIA
A partir de 1º de maio de 2018 o piso salarial da categoria, válido
para todo o Distrito Federal, é de R$ 1.033,12 (um mil e trinta e três
reais e doze centavos), e para 2019, a partir de 1º de maio, serlhe-á aplicado o índice de reajuste das cláusulas econômicas que
vier a ser definido pelas partes em decorrência da negociação a
que alude o parágrafo único da Cláusula Primeira.
PARÁGRAFO ÚNICO: Aos trabalhadores que perceberem seus
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salários por hora fica estipulado o piso salarial da categoria de R$
4,70 (quatro reais e setenta centavos) por hora, a partir de 1º de
maio de 2018, acrescido do Repouso Semanal Remunerado, a ser
reajustado em 2019, nos moldes do caput desta cláusula.

REAJUSTES SALARIAIS
Os salários dos empregados abrangidos pela presente sentença
normativa serão reajustados, a partir de 1º de maio de 2018, com o
percentual de 3% (três por cento) incidente sobre o valor do salário
praticado no mês de abril de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os aumentos ou antecipações salariais,
concedidos espontaneamente no período de 1º de maio de 2017 a
30 de abril de 2018, poderão ser compensados com o reajuste
previsto no caput desta Cláusula, ressalvados os aumentos
decorrentes de implemento de idade, equiparação salarial,
promoção e término de aprendizagem.
PARÁGRAFO SEGUNDO: O pagamento das diferenças salariais
decorrentes do reajuste previsto nesta Cláusula será efetuado por
meio de folha suplementar até o final do terceiro mês subsequente
ao da data da publicação da presente sentença normativa.
PARÁGRAFO TERCEIRO: O reajuste concedido nesta cláusula
terá efeitos retroativos ao dia 1º de maio de 2018.

3.1.4. CONTRACHEQUE (5ª)
Eis a versão original da cláusula proposta:
CONTRACHEQUE
Os empregadores ficam obrigados a fazer o pagamento dos salários até o 5º dia
útil de cada mês e devem fornecer aos seus empregados comprovantes de
pagamento com data exata do mesmo (Deposito bancário, recibo especifico, etc.)
e Contracheque até o 5º dia útil do mês que constem a data , em que constem,
além dos créditos e descontos mensais, sua carga de horas mensais, o valor do
salário-hora e o valor a ser creditado na conta vinculada do FGTS, podendo este
desde que assinado no ato do pagamento ser utilizado como comprovante.

O texto carece de pequenos ajustes linguísticos, razão pela qual
defiro em parte a cláusula consensual, nos seguintes termos novos:
CONTRACHEQUE
Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao trabalhado,
os empregadores ficam obrigados a efetuar o pagamento dos
salários e devem fornecer aos seus empregados comprovantes de
pagamento com a data exata de sua realização (como deposito
bancário e recibo especifico) e contracheque, devendo deste
constar, no mínimo, a data, os créditos e descontos mensais, sua
carga horária mensal, o valor do salário-hora e o valor a ser
15/03/2019 13:59
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creditado na conta vinculada do FGTS. O contracheque pode,
desde que assinado no ato do pagamento, ser utilizado como
comprovante único de quitação dos salários.

3.1.5. ANUÊNIOS (7ª)
Eis a versão original da cláusula proposta:
ANUÊNIO
Fica estabelecido que a partir de 1º de maio de 2006, ao empregado que
completar um ano na mesma entidade/instituição, durante a vigência desta
avença, será devido o pagamento de 1% (um por cento), a cada ano, incidente
sobre o seu salário-base, a título de anuênio.
PARAGRAFO ÚNICO - Fica mantido este benéfico para toda a categoria,
assegurando-se a permanência do mesmo nesta Negociação Coletiva.

A par da adequação redacional, é preciso introduzir a condição
imposta pelo suscitado e aceita pelo suscitante no sentido de limitar a vantagem ao período
máximo de dez anos de tempo de serviço. Doutro lado, o limitador temporal constante do texto
original é inócuo a esta altura, pois já se passaram dez anos desde tal data, alcançando agora
a cláusula todos empregados, indistintamente.
Defiro em parte, assim,a cláusula consensual, nos seguintes
termos:
ANUÊNIO
Aos empregados será devido anuênio mediante o pagamento de
1% (um por cento) sobre o salário-base a cada ano de tempo de
serviço completado, até o máximo de dez anos.

3.1.6. TÍQUETE-REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO (8ª)
Eis a versão original da cláusula proposta:
TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
A partir de 1º/05/2018,as Instituições fornecerão aos seus empregados ticket
refeição/alimentação no valor de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) pordia, e a partir
de 01/05/2019 fornecerão aos seus empregados ticket-refeição/alimentação no
valor de R$ 26,00 (vinte e seis reais) por dia. É facultado o desconto no salário do
empregado, nos percentuais e nos termos da legislação em vigor. Podendo ser
pago em pecúnia, não integrando, sob nenhum aspecto, a remuneração do
empregado.
PARAGRAFO PRIMEIRO: As Instituições, que possuem refeitório próprio e
fornecem alimentação digna, com cardápio balanceado, diversificado e ofertando
no mínimo (café da manhã, almoço e lanche da tarde), ficam desobrigadas de
fornecer o ticket-refeição/alimentação, não podendo para tanto, praticar
desconto no salário do empregado. Aos os empregados que trabalharem sobre o
regime com jornada de 12X36, em escalas que não há produção de alimentos no
período da jornada, fazem estes jus ao ticket-refeição/alimentação, previsto no
caput desta.
PARÁGRAFO

SEGUNDO:

As

entidades

que

já

fornecem

o

ticket-
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refeição/alimentação de valor superior ao fixado no caput e parágrafo segundo
deverão reajustar o valor deste no percentual a partir de 10% (dez por cento)
tendo como base inicial as datas 01/05/2018 e 01/05/2019.
PARÁGRAFRO TERCEIRO: Fica mantido este benéfico para toda a categoria,
assegurando-se a permanência do mesmo nesta Negociação Coletiva.

Carece o texto de ajustes redacionais e de adequação do valor
avençado entre as partes na audiência conciliatória e de acréscimo consensual explicitador da
natureza não salarial do benefício.
Também é de ser suprimida a referência ao valor certo de 2.019,
ajustando o texto ao teor do parágrafo único da Cláusula Primeira, igualmente fruto de
consenso das partes.
Por fim, considerando que na mesma audiência as partes
combinaram a subsistência das condições estipuladas na norma coletiva anterior, inseri nova
cláusula, preservando o direito ao auxílio, no valor pretérito, entre maio e setembro/2018, já
que aqui, excepcionalmente, por vontade das partes, o termo inicial para o novo valor é
outubro.
Assim, defiro em parte a cláusula consensual, com a seguinte
redação:
TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
A partir de 1º/10/2018,as Instituições fornecerão aos seus
empregados ticket refeição/alimentação no valor de R$ 21,00 (vinte
e um reais) pordia de trabalho efetivo. É facultado o desconto no
salário do empregado, nos percentuais e nos termos da legislação
em vigor. O benefício pode ser pago em pecúnia, tem natureza
indenizatória e não integrará, sob nenhum pretexto ou
circunstância, a remuneração do empregado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: O benefício será reajustado em 1º de
maio de 2019 pelo mesmo índice definido pelas partes nos termos
do parágrafo único da Cláusula Primeira.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As Instituições, que possuem refeitório
próprio e fornecem alimentação digna, com cardápio balanceado,
diversificado e ofertando, no mínimo, café da manhã, almoço e
lanche da tarde, ficam desobrigadas de fornecer o ticketrefeição/alimentação, não podendo para tanto, praticar desconto no
salário do empregado. Os empregados que trabalhem sob o regime
de jornada de 12x36, em períodos em que não haja produção de
alimentos, farão jus ao ticket-refeição/alimentação previsto no
caput desta Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As entidades que já forneçam o ticketrefeição/alimentação em valor superior ao fixado no caput desta
Cláusula reajustarão o valor do benefício no percentual de 10%
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(dez por cento) para o período de 1º/05/2018 a 30/04/2019.
ARÁGRAFO QUARTO: As instituições e entidades não
enquadradas na hipótese do parágrafo anterior fornecerão ou
pagarão o tíquete-refeição/alimentação aos seus empregados, no
período de 1º/05/2018 a 30/09/2018, conforme o valor vigente na
Convenção Coletiva 2016/2018.

3.1.7. SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA EMPREGADOS (9ª)
Eis o teor da cláusula originalmente proposta:
SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA EMPREGADOS
O empregador somente concederá vale-transporte aos empregados que optarem
por escrito por receber este, bem como autorizarem o desconto de 6% (seis por
cento) no salário do empregado, conforme disposto na legislação vigente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultada ao empregador a concessão do vale
transporte prescrito nesta cláusula em forma de pecúnia aos empregados, que
comprovadamente não utilizem do transporte público para deslocamento ao
local de trabalho, não configurando tal verba salário ou integrante da respectiva
remuneração para qualquer fim.
PARÁGRAFO
SEGUNDO:
As
instituições
empregadoras,
que
formalizaremTermos de Fomento, Termos de Colaboração, Convênios e ou
Contrato com o setor público federal e ou distrital, poderão subsidiar cem por
cento do Vale Transporte para os respectivos trabalhadores vinculados aos
programas e ou projetos.

A par de pequenos retoques redacionais, a cláusula há de
contemplar a inserção consensual da declaração da natureza não salarial da vantagem, ainda
que fornecida em pecúnia.
Assim, defiro em parte a cláusula consensual, nos seguintes
termos:
SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA EMPREGADOS
O empregador somente concederá vale-transporte aos
empregados que, por escrito, optarem por tal benefício e
autorizarem o desconto de 6% (seis por cento) sobre seus saláriosbases, conforme a legislação vigente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica facultada ao empregador a
concessão do vale transporte em pecúnia aos empregados que
comprovadamente não utilizem do transporte público para
deslocamento ao local de trabalho, não configurando tal verba
salário ou parcela integrante da respectiva remuneração para
nenhum fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As instituições empregadoras, que
formalizaremTermos de Fomento, Termos de Colaboração,
Convênios ou Contrato com o setor público federal ou distrital
poderão subsidiar até 100% (cem por cento) do custeio do Vale
Transporte para os respectivos trabalhadores vinculados aos
programas ou projetos respectivos.
15/03/2019 13:59
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3.1.8. COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS EXTRAS (16ª)
Eis o texto original da proposta:
COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS EXTRAS
Faculta-se às Instituições a adoção do sistema de compensação de horas extras,
pelo qual as horas extras efetivamente trabalhadas em um dia poderão ser
compensadas com folgas em outro, desde que a compensação ocorra dentro de 1
(um) ano subsequente à sua prestação e o somatório não exceda a dez horas
diárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No final de 1 (um) ano serão compensados os
acréscimos ocorridos, iniciando-se nova contagem de horas, e, se no somatório
das horas excedentes persistirem saldo não compensado, serão pagos com o
adicional das horas previsto na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica facultado ao empregador o desconto da hora
negativa (horas devidas pelo empregado), quando o empregado não poder
compensar as referidas horas, podendo isso ser comprovado mediante
convocação por escrito da entidade comprovadamente recebida por ele para
trabalhar em sobre jornada e não cumprida, ou mediante declaração escrita do
empregado de impossibilidade de compensação das horas negativas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando da rescisão do contrato de trabalho, se
houver saldo de horas não compensadas, o empregador pagará as horas extras
no ato da homologação da rescisão. Caso haja horas negativas, o empregador não
poderá descontá-las se não tiver viabilizado ao empregado a possibilidade de
compensá-las.

O texto carece de pequenos ajustes linguísticos, razão pela qual
defiro em parte a cláusula consensual, nos seguintes termos novos:
COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS EXTRAS
Faculta-se às Instituições a adoção do sistema de compensação de
horas extras, pelo qual as horas extras efetivamente trabalhadas
em um dia poderão ser compensadas com folgas em outro, desde
que a compensação ocorra dentro de 1 (um) ano subsequente à
sua prestação e o somatório não exceda a dez horas diárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No final de 1 (um) ano serão
compensados os acréscimos ocorridos, iniciando-se nova
contagem de horas, e se, no somatório das horas excedentes,
persistir saldo não compensado, serão pagos com o adicional das
horas previsto na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica facultado ao empregador o
desconto da hora negativa (horas devidas pelo empregado),
quando o empregado não puder compensar as referidas horas,
podendo isso ser comprovado mediante convocação por escrito da
entidade comprovadamente recebida por ele para trabalhar em
sobrejornada não cumprida ou mediante declaração escrita do
empregado acerca da impossibilidade de compensação das horas
negativas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando da rescisão do contrato de
trabalho, se houver saldo de horas não compensadas, o
empregador pagará as horas extras no ato da homologação da
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rescisão. Caso haja horas negativas, o empregador não poderá
descontá-las se não tiver viabilizado ao empregado a possibilidade
de compensá-las oportunamente no curso do contrato de trabalho.

3.1.9. FOLGA ANUAL PARA PREVENÇÃO DO CÂNCER (20ª)
A norma em tela tem a seguinte redação original:
FOLGA ANUAL PARA PREVENÇÃO DO CANCÊR
Fica garantido às empregadas o direito a uma folga anual para realização de
experiência, conforme disposto na Lei Distrital n° 3.078/02.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para a concessão da folga anual prevista no caput
deverá a empregada avisar seu empregador com 48 h (quarenta e oito horas) de
antecedência, bem como apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documento
comprobatório de prevenção ao câncer.

A cláusula, ainda que redundante em relação a diploma legal local,
nela mencionado, merece todos os elogios pela sua enorme sensibilidade social ao estimular a
prevenção de um grande mal que assola a população feminina brasileira.
Porém, o texto, ainda que consensual, carece de retificação
linguística, adequando-o ao ambicionado pelas partes, pois a "realização de experiência" não
guarda nenhum significado jurídico relevante.
Para compreensão do que almejam as partes, é útil a recordação
do conteúdo do art. 1º da Lei Distrital nº 3.078/2002:
Art. 1° Fica concedido a todas as servidoras da Administração direta, indireta,
autárquica e fundacional e do Legislativo local do Distrito Federal, às
empregadas da iniciativa privada, bem como às trabalhadoras domésticas, o
direito a uma folga anual para realização de exames de controle do câncer de
mama e do colo de útero.
Parágrafo único. O direito à folga anual de que trata o caput será concedido às
empregadas da iniciativa privada e às trabalhadoras domésticas após o término
do período experimental.

Assim, além de nominar como único o parágrafo intitulado
equivocadamente como primeiro, ajusta-se o texto ao disposto na lei distrital referida.
Defiro em parte, pois, a cláusula consensual, nos seguintes
termos:
FOLGA ANUAL PARA PREVENÇÃO DO CANCÊR
Fica garantido às empregadas o direito a uma folga anual para
realização de exames de controle e prevenção do câncer de mama
e do colo de útero, conforme disposto na Lei Distrital n°
3.078/2002.
PARÁGRAFO ÚNICO: Para a concessão da folga anual prevista
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no caput deverá a empregada avisar seu empregador com 48
(quarenta e oito) horas de antecedência bem como apresentar, no
prazo de 5 (cinco) dias, documento comprobatório de submissão
aos exames referidos nesta cláusula.

3.1.10. FORNECIMENTO DA RAIS (28ª)
Eis o teor da proposta original do suscitante:
FORNECIMENTO DA RAIS
As Instituições fornecerão uma cópia da RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais) ao SINTIBREF- DF até 10 dias após a transmissão da mesma para o MTE
- Ministério do Trabalho e Emprego. A Relação Anual de Informações Sociais RAIS, Instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75 é obrigatória, sendo que o
empregador que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa
prevista no art. 25 da Lei nº 7.998, de 1990.

As partes chegaram a acordo, na audiência conciliatória, aceitando
o suscitante a condição sugerida pelo suscitado - depender de expressa solicitação do
sindicato laboral o fornecimento da RAIS.
Assim, acoplando ao texto original a condição consensualmente
aditada e promovendo ligeiro ajuste redacional, defiro em parte a cláusula nos seguintes
termos:
FORNECIMENTO DA RAIS
As Instituições fornecerão ao SINTIBREF- DF, no prazo de dez dias
contados a partir de sua solicitação, uma cópia da RAIS (Relação
Anual de Informações Sociais). A emissão e envio da Relação
Anual de Informações Sociais - RAIS, instituída pelo Decreto nº
76.900, de 23/12/75, são obrigatórios, sendo que o empregador
que não entregar a RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa
prevista no art. 25 da Lei nº 7.998/90.

3.2. CLÁUSULAS INCONTROVERSAS ILÍCITAS
3.2.1. JORNADA ESPECIAL 12X36 HORAS (17ª)
Eis o texto original da cláusula proposta:
JORNADA ESPECIAL 12 X 36 HORAS
Faculta-se a adoção do sistema de trabalho denominado "Jornada Especial", com
12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de folga.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A partir de 14 de outubro de 2005, os empregados
que trabalharem sob o regime de Jornada Especial 12X36 (doze horas de trabalho
por trinta e seis de descanso) estão obrigados a assinalar na folha de ponto ou
outro meio de controle da jornada, os intervalos de descanso, no horário que as
necessidades de serviços e o seu próprio controle aprouver-lhe, permanecendo 12
(doze) horas à disposição do empregador, não havendo, neste caso, incidência do
acréscimo previsto no § 4º do artigo 71 da CLT, em face da compensação com as
folgas decorrentes do tipo de jornada.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerem-se normais os dias de domingo
laborados nesta jornada especial, não incidindo a dobra de seu valor. Assegurada
a remuneração em dobro nos feriados trabalhados, conforme Súmula 444 TST.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado, no curso desta "Jornada Especial",
um intervalo de 01(uma) hora para repouso e refeição, que se encontra
incorporado na jornada de trabalho, na hipótese de não concessão pelo
empregador do intervalo acima referido, este ficará obrigado a remunerar o
período correspondente com um acréscimo de 75% (setenta e cinco por cento)
sobre o valor da hora normal de trabalho.
PARÁGRAFO QUARTO: Com objetivo de dar melhor qualidade de trabalho na
função de "mãe social", a partir do estabelecido na Lei nº 7.644/1987,
flexibilizando o Artigo 5° Inciso III, considerado o caráter do Artigo 7°, fica
facultado a implantação da modalidade que garanta no mínimo três repousos
semanais remunerados de 24 horas, entre segunda e sábado, e de no mínimo dois
repousos mensais remunerados de 24 horas aos domingos. Considera-se mãe
social, para efeito desta Lei, aquela que, dedicando-se à assistência a criança e ao
adolescente, exerça o encargo em nível social.

A par de pequenos ajustes redacionais, é preciso realçar que o
Parágrafo Primeiro e o Parágrafo Terceiro estão em contradição, pois aquele cogita de
compensação do intervalo pelo regime 12x36, enquanto este estabelece adicional superior ao
legal para o pagamento dos intervalos de repouso e refeição desrespeitados. Como não se
pode presumir a intenção de burlar a lei, atribuo ao Parágrafo Primeiro redação condizente com
o teor da norma legal que, mesmo sob os auspícios da chamada "Reforma Trabalhista",
continua a assegurar a paga de valor em caso de sacrifício da pausa intrajornada, alterando-lhe
tão somente a natureza jurídica (de salarial como compreendido pela Súmula 437/III/TST para
indenizatória), consoante se extrai do disposto no texto atual do art. 71, § 4º, da CLT.
Assim, defiro em parte a cláusula consensual, nos seguintes
termos:
JORNADA ESPECIAL 12 X 36 HORAS
Faculta-se a adoção do sistema de trabalho denominado "Jornada
Especial", com 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis)
horas de folga.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os empregados que trabalharem sob o
regime de Jornada Especial 12x36 (doze horas de trabalho por
trinta e seis de descanso) estão obrigados a assinalar, na folha de
ponto ou outro meio de controle da jornada, os intervalos de
descanso, no horário em que as necessidades do serviço e o seu
próprio controle lhes aprouver, permanecendo 12 (doze) horas à
disposição do empregador.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Considerem-se normais os dias de
domingo laborados nesta jornada especial, não incidindo a dobra
de seu valor, assegurada a remuneração em dobro nos feriados
trabalhados, conforme Súmula 444 TST.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Fica assegurado, no curso desta
"Jornada Especial", um intervalo de 1 (uma) hora para repouso e
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refeição, que se encontra incorporado na jornada de trabalho. Na
hipótese de não concessão do intervalo intrajornada, o empregador
remunerará o período correspondente com um acréscimo de 75%
(setenta e cinco por cento) sobre o valor da hora normal de
trabalho.
PARÁGRAFO QUARTO: Com objetivo de dar melhor qualidade de
trabalho na função de "mãe social", a partir do estabelecido na Lei
nº 7.644/87, flexibilizando o artigo 5°, inciso III, considerado o
caráter do artigo 7°, faculta-se a implantação da modalidade de
jornada que garanta no mínimo três repousos semanais
remunerados de 24 (vinte e quatro) horas, entre segunda e
sábado, e de no mínimo dois repousos mensais remunerados de
24 (vinte e quatro) horas aos domingos. Considera-se mãe social,
para efeito desta Lei, aquela que, dedicando-se à assistência à
criança e ao adolescente, exerça o encargo em nível social.

3.2.2. COMUNICADO DO ESTADO GRAVÍDICO (19ª)
Eis o texto original da cláusula proposta:
COMUNICADO DE ESTADO GRAVÍDICO
A empregada obriga-se a apresentar ao empregador, atestado médico
comprobatório assim que tomar conhecimento de seu estado gravídico. Não
apresentando o atestado ou vindo a apresentá-lo após a sua demissão, a empresa
poderá reintegrar a empregada sem o pagamento dos dias parados e compensar
as verbas rescisórias pagas com salários vincendos, se a demissão não foi por
justa causa.

A cláusula, a despeito de consensual e objeto de avença coletiva
anterior, não merece deferimento, na compreensão deste Relator.
É que, consoante consolidado na jurisprudência, afronta a
Constituição Federal a imposição de qualquer condição para fruição da garantia de emprego
feminina decorrente da maternidade, ainda que por intermédio de negociação coletiva.
Neste sentido:
EMPREGADA GESTANTE - ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT, ART. 10, II,
"b") - CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 - PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO
NASCITURO - DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO
DE GRAVIDEZ AO EMPREGADOR - ESPECIFICAÇÃO DAS VERBAS
RESCISÓRIAS DEVIDAS À EMPREGADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.- O legislador constituinte, consciente das responsabilidades
assumidas pelo Estado brasileiro no plano internacional (Convenção OIT nº
103/1952, Artigo VI) e tendo presente a necessidade de dispensar efetiva
proteção à maternidade e ao nascituro, estabeleceu, em favor da empregada
gestante, expressiva garantia de caráter social, consistente na outorga, a essa
trabalhadora, de estabilidade provisória (ADCT, art. 10, II, "b"). - A empregada
gestante tem direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no art. 10,
II, "b", do ADCT/88, bastando, para efeito de acesso a essa inderrogável
garantia social de índole constitucional, a confirmação objetiva do estado
fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia
comunicação ao empregador, revelando-se írrita, de outro lado e sob tal
aspecto, a exigência de notificação à empresa, mesmo quando pactuada
em sede de negociação coletiva. Precedentes (STF, 2ª T., ED-AI 448572,
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CELSO, j. 30/11/2010, DJe 15/12/2010)
RECURSO
ORDINÁRIO
INTERPOSTO
PELO
SINDICATO
DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE
ANANINDEUA - SINTRACOM. AÇÃO ANULATÓRIA AJUIZADA PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO DE
TRABALHO FIRMADO ANTES DA LEI Nº 13.467/2017. 1. CLÁUSULA 14 (§§
1º e 2º) - EMPREGADA GESTANTE. PERÍODO DE VIGÊNCIA - 1º/3/2016 A
28/2/2017. A vontade das partes, na celebração de acordo ou convenção
coletiva de trabalho, encontra limites nas normas que tratam de direitos
indisponíveis do trabalhador. Os §§ 1º e 2º da cláusula 14, constante do
ACT 2016/2017, ao preverem que a empregada gestante, que receber aviso
prévio, deve apresentar atestado médico comprobatório da gravidez, sob
pena da perda da garantia à estabilidade, além de violarem o art. 10, II, "b",
do ADCT vão de encontro à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e
desta Corte, consubstanciada na Súmula nº 244, segundo a qual o único
elemento necessário à estabilidade da gestante é a confirmação da gravidez
(TST, SDC, RO 227-16.2018.5.08.0000, DORA, j. 10/12/2018, DEJT 19/12/2018)

Na mesma direção apontam a Súmula 244/I/TST e, mais
sutilmente, a OJ 30/SDC.
A exigência, por outro lado, desafia vedação legal expressa, sendo
considerada prática discriminatória e criminosa (Lei nº 9.029/95, art. 2º, I).
Evidentemente, a ideia de prevalência do negociado sobre o
legislado não alcança direitos fundamentais de estatura constitucional nem a superação de
normas penais.
Contudo, a ilustrada maioria do Colegiado posicionou-se pelo
deferimento da referida cláusula consensual, capitaneada pela divergência inaugurada
pelo Exmo. Desembargador ALEXANDRE NERY, nos seguintes termos:
"Divirjo por considerar razoável a exigência da categoria. Noto que
a situação imposta pela jurisprudência acaba por resultar em
dificuldades à mulher no mercado de trabalho, dado o receio
patronal à contratação em razão dos riscos indenizatórios em
havendo gravidez ao longo do contrato, mesmo que sem ciência do
empregador. Não obstante a recente decisão do c. STF, penso que a
norma apenas ajusta responsabilidade à empregada de comunicar
ao empregador, sem retirar-lhe direitos, mas apenas delimitando
marco indenizatório a partir dessa iniciativa.
Deferida a cláusula como proposta na inicial.

3.2.3. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (22ª)
Eis o teor da cláusula consensualmente proposta:
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
As instituições são obrigadas a descontar a contribuição sindical dos empregados
no mês de março de cada ano e repassá-la no mês de abril, conforme artigo 582
da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, uma vez os empregados da
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categoria, reconhecendo a necessidade de continuidade da entidade sindical e a
soberania das decisões em assembleia, autorizam expressamente e de forma
prévia, o desconto da contribuição sindical anual em seus vencimentos e sendo a
Convenção Coletiva de Trabalho um instrumento coletivo dotado de força legal e
reconhecido constitucionalmente através do art. 7º, XXVI, da CF/88 suas
cláusulas convencionadas, devem ser respeitadas.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Aos empregados admitidos após o mês de março,
será descontado o valor referente à contribuição sindical no mês subsequente ao
de sua admissão, e seu repasse ao SINTIBREF-DF dar-se-á no mês seguinte ao
desconto, conforme artigo 602 caput e parágrafo único da CLT.
I) Ficará assegurado a manifestação prévia e expressa referente ao desconto desta
contribuição. O empregado que optar por tal procedimento, deverá apresentar
declaração de próprio punho, desde que direta e pessoalmente ao SINTIBREF-DF
no SDS n° 26 Bloco H, Edifício Venâncio II, Sala 602/603, Asa Sul, Brasília/DF,
dentre os dias de 1° de fevereiro a 5 de março do ano corrente. Os empregados,
que se encontrarem de férias no mês de fevereiro, terão o prazo de 10 (dez) dias
para manifestação, a contar do retorno de suas férias.
II) A não manifestação será a concordância com as deliberações soberana das
decisões em assembleia prévia e expressa dos trabalhadores do seguimento;
III) Aos trabalhadores que contribuírem por esta modalidade farão jus aos
benefícios destinado ao universo dos representados, previstos neste instrumento
coletivo e que não exija as condições de Representados Sindicalizados e
Representados Contribuintes;
IV) Não serão aceitas e consideradas, declarações de aceite ou não aceite da
referida contribuição, quando colhidas por terceiros, inclusive submissos diretos
ao empregador, a exemplo de assessor jurídico, contador, gerente, administrador,
diretor e ou dirigentes;
PARÁGRAFO SEGUNDO: A instituição que não receber, deve solicitar guias
para pagamento da contribuição sindical anual ou de admissão no mínimo dez
dias antes do vencimento da guia, ou seja, até dia 20 de cada mês, através do
email - financeiro@sintibrefdf.org.br e/ou pelos telefones: 61 3323-1639 e 61
3323-6976, mediante envio, de relação comprobatória nominal, com funções,
contendo os valores de todas as remunerações percebidas e os respectivos
descontos de todos empregados para conferência e ou confecção da guia.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As instituições são responsáveis pelo envio da lista
de atualização dos admitidos de cada mês para o email financeiro@sintibrefdf.org.br ou, excepcionalmente, via correio.
PARÁGRAFO QUARTO: O comprovante de pagamento da contribuição
sindical deve ser enviado ao SINTIBREF-DF junto à relação dos empregados que
contribuíram, conforme parágrafo 2° do artigo 583 da CLT, e na falta deste
pagamento, poderá a entidade sindical promover a respectiva cobrança nos
moldes do artigo 606 da CLT.

A cláusula merece homologação apenas parcial porque impõe a
obrigatoriedade de recolhimento de contribuição sindical em favor do sindicato obreiro por
todos os trabalhadores, independentemente de autorização individual expressa, substituída na
proposta consensual pela deliberação favorável da assembleia sindical obreira.
Considerando

o

novo

cenário

normativo

que

aboliu

a

compulsoriedade das contribuições sindicais anuais, ratificado em sua constitucionalidade pelo
STF (Pleno, ADI 5794, FUX, j. 29/6/2018), a cláusula, como formulada, afronta o princípio da
liberdade contributiva consagrado na jurisprudência do TST para as demais contribuições
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destinadas aos sindicatos (Precedente Normativo 119 e OJ 17/SDC), merecendo, assim, o
ajuste pelo Judiciário (CLT, art. 578).
Na mesma direção, ainda que se posicionando pelo indeferimento
da cláusula, opinou o Ministério Público do Trabalho (fls. 646/647):
"No entanto, em análise mais detalhada, após verificação dos termos lançados em
réplica pelo suscitante, entendo por necessário manifestar que em determinadas
cláusulas, em especial aquelas que comportam obrigação à categoria de
empregados, com imposição de desconto financeiro de seus proventos, em que
pese a reconhecida soberania da assembleia, a efetivação do desconto deve
contar com a expressa anuência individualizada dos empregados."

Portanto, não pode esta sentença normativa, a despeito do
consenso entre suscitante e suscitado, impor o dever de contribuir a todos os trabalhadores,
incluídos os não sindicalizados que não assintam expressamente com a retenção salarial.
Exigida a autorização, o direito de oposição contemplado na proposta original perde a
finalidade. Refutada também a limitação do gozo dos direitos e benefícios assegurados na
sentença normativa àqueles trabalhadores contribuintes, por incompatível com o princípio da
unicidade sindical, a orientar a universalidade das condições de trabalho estipuladas nas
normas coletivas, autônomas ou heterônomas.
Inaplicável a proibição de descontos e repasses salariais para
pagamento de contribuição sindical, veiculada na Medida Provisória nº 873/2019, pois a
norma coletiva tem vigência inicial anterior à data de edição da referida norma, devendo
ser levado em conta o direito existente à época de seu termo inicial e não à época de seu
julgamento. O direito de oposição, vedado na aludida medida provisória, também foi
descartado na redação proposta neste voto.
Assim, defiro em parte a cláusula convencionada com alteração
redacional para que ela seja juridicamente aceitável, nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
As instituições são obrigadas a descontar a contribuição sindical
dos empregados sindicalizados ou, desde que com sua expressa
autorização escrita prévia, não sindicalizados, no mês de março de
cada ano e repassá-la no mês de abril ao SINTIBREF-DF,
conforme artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Aos empregados admitidos após o mês
de março, será descontado o valor referente à contribuição sindical
no mês subsequente ao de sua admissão e seu repasse ao
SINTIBREF-DF dar-se-á no mês seguinte ao desconto, conforme
artigo 602, caput e parágrafo único, da CLT, desde que
sindicalizado ou, quando não sindicalizado, desde que o autorize
expressa e previamente por escrito.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A instituição deve solicitar as guias para
pagamento da contribuição sindical anual ou a partir da admissão
de novos empregados, se não as receber, até dez dias antes do
vencimento respectivo, ou seja, até dia 20 de cada mês, por meio
do e-mail financeiro@sintibrefdf.org.br e/ou pelos telefones (61)
3323-1639 e (61) 3323-6976, mediante envio, de relação
comprobatória nominal, com as funções, contendo os valores de
todas as remunerações percebidas e os respectivos descontos de
todos empregados em condições para contribuir, nos termos do
caput e do parágrafo anterior, para conferência ou confecção da
guia que contemplará, exclusivamente, as contribuições sindicais
dos empregados sindicalizados ou dos demais empregados que
hajam autorizado o desconto salarial respectivo prévia e
expressamente por escrito.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As instituições são responsáveis pelo
envio da lista de atualização dos novos empregados admitidos de
cada mês para o e-mail financeiro@sintibrefdf.org.br ou,
excepcionalmente, via correio.
PARÁGRAFO QUARTO: O comprovante de pagamento da
contribuição sindical deve ser enviado ao SINTIBREF-DF junto com
a relação dos empregados que contribuíram, conforme § 2° do
artigo 583 da CLT, e, na falta deste pagamento, poderá a entidade
sindical promover a respectiva cobrança nos moldes do artigo 606
da CLT.

3.2.3. CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/CONFEDERATIVA (23ª)
Eis o teor da cláusula consensualmente proposta:
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/CONFEDERATIVA DOS EMPREGADOS
Considerando o que foi aprovado pela Assembleia Geral que deliberou sobre os
itens da negociação coletiva e delegou poderes para a assinatura desta
Convenção Coletiva de Trabalho, e de acordo com o disposto no artigo 8°, inciso
III, da Constituição Federal e os vários preceitos da CLT que obrigam o Sindicato
a promover assistência e defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais
de toda a categoria, e não somente de sindicalizados, e na conformidade do
inciso IV, deste mesmo artigo 8°, que autoriza a fixação de contribuição pela
assembleia geral dos sindicatos, independentemente da contribuição prevista em
lei, para suplementar o custeio do sistema sindical confederativo será cobrado a
CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL/CONFEDERATIVA de todos os trabalhadores,
independentemente de ser sindicalizado ou não, na forma prevista nos
parágrafos da presente cláusula.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Instituições procederão ao desconto da
remuneração de seus empregados, sindicalizados ou não, no percentual de 2%
(dois por cento), respeitado o limite máximo de R$ 60,00 (sessenta reais) por
desconto, a favor do SINTIBREF/DF. O desconto será efetuado no mês
subsequente ao REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO
do ano de 2018. Caso a folha de pagamento já esteja concluída, o desconto será
imediatamente no mês seguinte. Do empregado, que vier a ser contratado após
a data base, o desconto será efetuado no mês seguinte ao de admissão, desde que
o mesmo ainda não tenha contribuído com o SINTIBREF-DF.
I) A Instituição que não praticar o respectivo desconto dentro dos prazos
estabelecidos, deverá obrigatoriamente repassar as contribuições para o
SINTIBREF/DFcom recurso próprio sobe pena das sanções legais.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As importâncias descontadas deverão ser recolhidas
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até o dia 10 (dez) do mês subseqüente do desconto em boleto fornecido pelo
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Distrito Federal. As Instituições encaminharão ao
SINTIBREF/DF, no SDS n° 26 Bloco. H, Edifício Venâncio II, Sala 602/603, Asa
Sul, Brasília/DF,cópia de comprovação dos recolhimentos, juntamente com a
relação nominal dos empregados e os respectivos valores de remunerações. O
recolhimento após o vencimento importará em multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor devido e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária
sobre os valores.
PARÁGRAFO TERCEIRO:As instituições que não receber a guia devem solicitar
para pagamento da contribuição no mínimo dez dias antes do vencimento do
prazo previsto, através do email - financeiro@sintibrefdf.org.br e/ou pelos
telefones: 61 33231639 e 61 33236976, mediante envio, de relação comprobatória
nominal, com funções, contendo os valores de todas as remunerações percebidas
e os respectivos descontos de todos empregados para conferência e ou confecção
da guia.
PARÁGRAFO QUARTO: As Instituições deverão repassar as contribuições para
o SINTIBREF/DF até o 10° (décimo) dia útil do mês seguinte ao desconto e
encaminhar cópia das guias de Contribuição Assistencial/Confederativa, com a
relação nominal dos empregados com os respectivos valores, no prazo máximo
de 30 (trinta) dias após efetuar o desconto.
a) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de
multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros moratórios de 0,033% ao dia
imputáveis às Instituições.
PARÁGRAFO QUINTO: Manifestação individual do trabalhador e manutenção
da deliberação soberana da assembleia.
I) Ficará assegurado a manifestação prévia e expressa referente ao desconto desta
contribuição. O empregado que optar por tal procedimento, deverá apresentar
declaração de próprio punho, desde que direta e pessoalmente ao SINTIBREF-DF
no SDS n° 26 Bloco H, Edifício Venâncio II, Sala 602/603, Asa Sul, Brasília/DF,
desde o registro da Convenção Coletiva de Trabalho até 10 (dez) dias após o
lançamento da referida contribuição no contracheque. Os empregados, que se
encontrarem de férias, terão o prazo de 10 (dez) dias para manifestação, a contar
do retorno de suas férias.
II) A não manifestação será a concordância com as deliberações soberana das
decisões em assembleia prévia e expressa dos trabalhadores do seguimento;
III) Aos trabalhadores que contribuírem por esta modalidade farão jus aos
benefícios destinado ao universo dos representados, previstos neste instrumento
coletivo e que não exija as condições de Representados Sindicalizados e
Representados Contribuintes;
IV) Sendo atribuições exclusivas da entidade sindical e seus representados, não
serão aceitas e consideradas, declarações de aceite ou não aceite da referida
contribuição, quando colhidas por terceiros, inclusive submissos diretos do
empregador, a exemplo de assessor jurídico, contador, gerente, administrador,
diretor e ou dirigentes, etc.

A cláusula merece homologação parcial porque

impõe

a

obrigatoriedade de recolhimento de contribuição de caráter assistencial ou confederativo em
favor do sindicato obreiro por todos os trabalhadores, independentemente de seu estado de
associado do aludido sindicato ou de anuência prévia expressa, o que afronta o princípio da
liberdade contributiva consagrado na jurisprudência do TST (Precedente Normativo 119 e OJ
17/SDC) e reforçado com as novas disposições trazidas pela Lei nº 13.467/2017 ao se exigir a
autorização

prévia

individualizada

até

mesmo

para

a

contribuição

sindical,

antes
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universalmente compulsória (CLT, art. 578).
Na mesma direção, ainda que se posicionando pelo indeferimento
da cláusula, opinou o Ministério Público do Trabalho (fl. 647):
"Porém, da mesma forma do quanto manifestado no tópico anterior (II.2 - DA
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA), entendo por necessária a análise e
manifestação ministerial no presente momento.
Verifica-se que o Parágrafo Quinto da cláusula em comento prevê a hipótese de
manifestação individual do trabalhador, porém não se trata de manifestação
prévia, mas sim posterior ao desconto já efetivado.
Além disso, deixa expresso que o silêncio importará em "concordância com as
deliberações soberanas das decisões em assembleia prévia e expressa dos
trabalhadores do seguimento".
Tal redação não deve prevalecer. Como já dito, entendo que nas cláusulas que
comportam obrigação à categoria de empregados, com imposição desconto
financeiro de seus proventos, apesar da reconhecida soberania da assembleia, a
efetivação do desconto deve contar com a expressa anuência individualizada dos
empregados e, ainda, com estipulação de prazo razoável, amplamente divulgado,
para que o interessado se manifeste de forma prévia a respeito de sua
concordância (ou não) com o desconto."

Portanto, não pode a norma coletiva impor o dever de contribuir
aos trabalhadores não sindicalizados que com isso não anuam, não sendo suficiente a garantia
do exercício, condicionado e a termo certo, do direito de oposição.
Inaplicável a proibição de descontos e repasses salariais para
pagamento de contribuição sindical, veiculada na Medida Provisória nº 873/2019, pois a
norma coletiva tem vigência inicial anterior à data de edição da referida norma, devendo
ser levado em conta o direito existente à época de seu termo inicial e não à época de seu
julgamento. O direito de oposição, vedado na aludida medida provisória, também foi
descartado na redação proposta neste voto.
Ademais, em se tratando de contribuição confederativa, como
é o caso em exame, a permissão de desconto salarial tem assento constitucional,
intransponível pelo legislador ordinário (CF, art. 8º, IV), merecendo as mudanças
interpretação conforme a Constituição para considerá-las estranhas à contribuição
confederativa, no tocante ao modo de recolhimento.
Assim, a par da adequação redacional da cláusula para o ambiente
da jurisdição normativa, defiro em parte a cláusula convencionada, para que ela seja
juridicamente aceitável, nos seguintes termos:
CONTRIBUIÇÃO
EMPREGADOS

NEGOCIAL

E

CONFEDERATIVA

DOS
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Para suplementar o custeio do sistema sindical confederativo será
cobrada a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E CONFEDERATIVA de
todos os trabalhadores sindicalizados e dos demais trabalhadores
que por escrito autorizem prévia e expressamente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As Instituições procederão ao desconto
da remuneração de seus empregados, sindicalizados ou que
autorizarem, no percentual de 2% (dois por cento), respeitado o
limite máximo de R$ 60,00 (sessenta reais) por desconto, a favor
do SINTIBREF/DF. O desconto será efetuado até o segundo mês
subsequente à publicação dest instrumento normativo. O desconto
do salário do empregado, sindicalizado ou que o autorizar, que vier
a ser contratado após a data-base, será efetuado no mês seguinte
ao da filiação sindical devidamente comunicada ao empregador ou
da apresentação da autorização expressa escrita, desde que o
trabalhador ainda não tenha recolhido a mesma contribuição, no
mesmo ano, ao SINTIBREF-DF.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A Instituição que não efetuar o
desconto devido dentro dos prazos estabelecidos deverá
obrigatoriamente repassar as contribuições para o SINTIBREF/DF
com recurso próprio, sob pena das sanções legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO: As importâncias descontadas deverão
ser recolhidas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do
desconto, em boleto fornecido pelo Sindicato dos Empregados em
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito
Federal. As Instituições encaminharão ao SINTIBREF/DF, no SDS
n° 26 Bloco. H, Edifício Venâncio II, Sala 602/603, Asa Sul,
Brasília/DF, cópia de comprovação dos recolhimentos, juntamente
com a relação nominal dos empregados contribuintes e os
respectivos valores das remunerações. O recolhimento após o
vencimento importará em multa de 10% (dez por cento) sobre o
valor devido e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção
monetária sobre os valores.
PARÁGRAFO QUARTO: As instituições que não receberem a guia
de recolhimento devem solicitá-la no mínimo dez dias antes do
vencimento do prazo previsto, por meio do e-mail
financeiro@sintibrefdf.org.br e/ou pelos telefones (61) 33231639 e
(61) 33236976, mediante envio, de relação comprobatória nominal,
com as funções, contendo os valores de todas as remunerações
percebidas e os respectivos descontos de todos empregados
sindicalizados ou que tenham autorizado, para conferência ou
confecção da guia.
PARÁGRAFO QUINTO: As Instituições deverão repassar as
contribuições para o SINTIBREF/DF até o 10° (décimo) dia útil do
mês seguinte ao do desconto e encaminhar cópia das guias da
Contribuição Negocial e Confederativa, com a relação nominal dos
empregados contribuintes e os respectivos valores, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias após o desconto.
PARÁGRAFO SEXTO: O recolhimento dos valores além dos
prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por
cento) ao mês e juros moratórios de 0,033% ao dia, imputáveis às
Instituições.

15/03/2019 13:59

29 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

3.2.4. TAXA NEGOCIAL PATRONAL (26ª)
Eis o teor da cláusula proposta pelo suscitado, em sua contestação
(fl. 521):
TAXA NEGOCIAL PATRONAL
As instituições que não tem empregados, ou que possuem folha de pagamento
até o valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) recolherão três parcelas
anuais, sendo cada uma no valor de R$ 170,00 (cento e setenta reais) com
vencimentos em 20/10/2018, 20/12/2018, 20/03/2019, 20/10/2019 e
20/02/2020. As instituições que tem empregados e que possuem folha de
pagamento superior ao valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
recolherão o percentual de 2% (dois por cento) sobre o total bruto da folha de
pagamento dos respectivos meses de setembro, novembro de 2018 e fevereiro de
2019, setembro de 2019 e janeiro de 2020, efetuando os pagamentos em
20/10/2018, 20/12/2018, 20/03/2019, 20/10/2019 e 20/02/2020. No entanto, as
instituições que mantém parceria com recursos financeiros do GDF poderão
realizar um Acordo Coletivo de Trabalho, em separado, com os sindicatos
laborais, mediante aquiescência e participação do SINIBREF INTER, entretanto,
serão signatário da Convenção Coletiva de Trabalho em sua íntegra, até que seja
celebrado o possível Acordo Coletivo de Trabalho, depositado e homologado
pelo ministério do trabalho.

O suscitante, na audiência conciliatória, concordou com a referida
cláusula proposta pelo suscitado.
Em uma análise isolada, percebe-se que, a despeito do consenso,
a cláusula traz, a par da necessidade de adequações redacionais e cronológicas, o mesmo
pecado das cláusulas concernentes às contribuições sindicais e negociais/confederativas
analisadas nos tópicos imediatamente anteriores: querem as partes instituir a "taxa negocial
patronal" a ser arrecadada de todas instituições que integram a categoria patronal, à revelia
das restrições jurídicas à compulsoriedade de recolhimentos por pessoas não sindicalizadas.
Por outro lado, faz-se alusão ao Ministério do Trabalho, órgão
atualmente inexistente, impondo a adição de previsão de órgão sucessor para que a norma não
fique vazia de eficácia.
Assim, a cláusula, à primeira vista, mereceria homologação
parcial por não ser aceitável a imposição de obrigatoriedade de recolhimento de contribuição
de caráter assistencial ou negocial em favor do sindicato patronal por todas as instituições,
independentemente de seu estado de filiação ao aludido sindicato ou de anuência prévia
expressa, por afronta ao princípio da liberdade contributiva consagrado na jurisprudência do
TST (Precedente Normativo 119 e OJ 17/SDC) e reforçado com as novas disposições trazidas
pela Lei nº 13.467/2017 ao se exigir a autorização prévia individualizada até mesmo para a
contribuição sindical, antes universalmente compulsória (CLT, art. 578).
Portanto, não poderia a norma coletiva - e por extensão a sentença
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normativa - impor o dever de contribuir aos empregadores não sindicalizados que com isso não
anuam.
Todavia, a "taxa negocial patronal" envolve negócio jurídico de
exclusivo interesse e influência do sindicato suscitado e das empresas que presenta.
Diversamente das contribuições ao sindicato obreiro, onde a estipulação de obrigações
patronais de retenção e repasse justifica a inserção das respectivas cláusulas nos instrumentos
negociais ou nas sentenças normativas, no caso das contribuições ao sindicato patronal a
aquiescência do sindicato obreiro ou dos trabalhadores da categoria profissional mostra-se
completamente irrelevante e inócua, juridicamente. Neste cenário, é completamente
prescindível a introdução da cláusula cogitada, res inter alios a rigor, extrapolando os limites de
exercício da jurisdição normativa, confinados ao mesmo perímetro de normatização
convencional coletiva (CLT, art. 612).
Daí a firme jurisprudência da SDC a negar validade a avenças
desta espécie:
RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. CLÁUSULA 41 CONTRIBUIÇÃO
CONFEDERATIVA
PATRONAL,
CONSTANTE
DA
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2015/2016. A cláusula 41, que
integrou a CCT 2015/2016 firmada pelos réus, dispõe acerca da contribuição
confederativa patronal, a ser paga pelas empresas ao respectivo ente sindical. A
jurisprudência desta Seção Especializada é pacífica no sentido de que escapa
do âmbito dos instrumentos negociais autônomos o estabelecimento de cláusula
que impõe contribuição a ser paga pelas empresas em favor do sindicato
econômico, por ser matéria de interesse, apenas, dos empregadores e do
sindicato patronal convenente, devendo ser declarada nula norma de tal jaez,
por violar os arts. 611 e 613 da CLT. Verifica-se, contudo, que o Regional
entendeu que se tratava de contribuição a ser paga pelos empregados e
declarou a nulidade parcial da norma, ou seja apenas em relação aos
trabalhadores não filiados ao sindicato. Considerando que, embora equivocada,
a decisão se mostra mais favorável ao recorrente, em relação ao que seria
decidido, nesta oportunidade, caso se aplicasse a jurisprudência desta Corte, ela
deve ser mantida, em observância ao princípio do non reformatio in pejus.
Recurso
ordinário
conhecido
e
não
provido
(TST,
SDC,
RO
32-02.2016.5.08.0000, DORA, j. 10/9/2018, DEJT 21/9/2018)
RECURSO ORDINÁRIO EM AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA CLÁUSULA
50 - CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL. CONVENÇÃO
COLETIVA DE TRABALHO 2014/2015. Nos termos dos arts. 611 e 613 da CLT,
os acordos e convenções coletivas de trabalho visam à fixação de condições
laborais aplicáveis no âmbito das representações econômica e profissional e que
irão regular as relações individuais de trabalho, durante a sua vigência. Nesse
contexto, escapa do âmbito dos instrumentos negociais autônomos o
estabelecimento de cláusula que impõe contribuição a ser paga pelas empresas
em favor do sindicato econômico, por ser matéria de interesse, apenas, das
empresas e do sindicato patronal convenente. Nulidade da cláusula que se
mantém. Precedentes da SDC. Recurso ordinário conhecido e não provido (TST,
SDC, RO 434-54.2014.5.08.0000, DORA, j. 9/4/2018, DEJT 16/4/2018)
AÇÃO ANULATÓRIA. (...). CLÁUSULA 38 - DA TAXA ASSISTENCIAL
PATRONAL - CLÁUSULA 39 - DA TAXA CONFEDERATIVA PATRONAL. É
nula a cláusula que fixa contribuiçãoassistencial ou confederativa patronal
destinada ao sindicato da categoria econômica, pela ausência de interesses
contrapostos e impossibilidade de disposição da matéria pelo sindicato
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profissional. Precedentes da C. SDC (TST, SDC, RO 10800-45.2010.5.17.0000,
PEDUZZI, j. 12/12/2016, DEJT 19/12/2016)
RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO
TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL.
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA PATRONAL. 1. Consoante dispõem os
arts. 611 e 613 da CLT, os acordos e convenções coletivas de trabalho objetivam
fixar condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações
e regular as relações individuais de trabalho durante sua vigência. 2. Nesse
contexto, escapa do âmbito dos acordos e convenções coletivas de trabalho
cláusula impondo contribuição das empresas em favor do sindicato econômico,
pois alheia às relações entre os protagonistas sociais. Precedentes da SDC.
Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido (TST, SDC, RO
30900-21.2010.5.17.0000, WALMIR, j. 17/2/2014, DEJT 21/2/2014)
CLÁUSULAS 18, 19 E 20 (DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL / MENSALIDADE
PATRONAL, TAXA ASSISTENCIAL PATRONAL E TAXA CONFEDERATIVA
PATRONAL). Não é cabível a fixação de contribuição assistencial ou
confederativa patronal por meio de convenção coletiva de trabalho, tendo em
vista não existirem interesses contrapostos entre as categorias profissional e
econômica e não ser cabível ao sindicato representante da categoria profissional
dispor sobre direito de que não é titular. Precedentes desta Seção Normativa
(TST, SDC, RO 100-78.2008.5.17.0000, ONO, j. 11/12/2012, DEJT 15/2/2013)

Assim, a cláusula, a despeito de consensual, carrega objeto
impróprio e inóspito para a autonomia negocial coletiva e para o exercício da jurisdição
normativa, razão pela qual a indefiro.
Por outro lado, a parte final da cláusula trata de tema
completamente estranho, razão pela qual voto por sua autonomização em cláusula apartada a
que dei o nome de "ACORDO COLETIVO DE TRABALHO".
Assim, a par da adequação redacional da cláusula para o ambiente
da jurisdição normativa e dos ajustes cronológicos inevitáveis pelo decurso do tempo desde a
formulação da proposta, defiro em parte a cláusula convencionada remanescente, nos
seguintes termos:
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO
As instituições que mantenham parceria com recursos financeiros
do GDF poderão realizar Acordo Coletivo de Trabalho, em
separado, com os sindicatos laborais, mediante aquiescência e
participação do SINIBREF INTER, ficando obrigadas ao
cumprimento integral deste instrumento normativo até o depósito
do respectivo acordo coletivo no Ministério do Trabalho ou órgão
que o suceder.

3.2.5. PRORROGAÇÃO, DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO (35ª)
Eis o texto originalmente proposto na inicial, acatado sem ressalvas
pelo suscitado:
PRORROGAÇÃO/DENÚNCIA OU REVOGAÇÃO
O processo de prorrogação, denúncia ou revogação total ou parcial do presente
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Acordo ficará subordinado às normas estabelecidas pelo Art. 615 da
Consolidação das Leis do Trabalho. Para renovação do presente instrumento
qualquer das partes poderá suscitar, por escrito, nova negociação, dentro dos 60
(sessenta) últimos dias de vigência desse instrumento, sendo que o termino da
vigência do presente instrumento não exclui a instituição da obrigação de
continuidade de cumprimento das suas respectivas cláusulas até que se conclua o
processo da negociação coletiva.

A cláusula não pode ser deferida. Em sua primeira parte, versa
sobre a incidência do art. 615 da CLT, totalmente impertinente à espécie, pois não se trata de
convenção coletiva, mas de sentença normativa. As demais providências previstas na parte
remanescente dizem respeito ao processo negocial e são, em parte, redundantes (ao
contemplarem a possibilidade de nova negociação coletiva) ou ilícitas (ao cogitarem de prévia
ultratividade da sentença normativa).
Por isso, a despeito do consenso, indefiro a cláusula.

3.3. CLÁUSULAS INCONTROVERSAS SEM NECESSIDADE DE
AJUSTES REDACIONAIS
As cláusulas abaixo foram fruto de consenso entre as partes,
correspondem a objeto lícito e não necessitam de nenhum ajuste redacional, razão pela qual as
defiro nos termos originalmente propostos.
Ficam assim redigidas as cláusulas incontroversas deferidas sem
qualquer ressalva, estando indicada, para eventual cotejo e conferência, a numeração original
da cláusula na petição inicial:
BENEFÍCIOS QUE NÃO CONSTITUEM SALÁRIO IN NATURA
(6ª)
Não constituem "Salário in Natura" previsto no artigo 458 da CLT,
os seguintes benefícios, quando oferecidos pelas Instituições,
conforme a vontade coletiva da categoria: refeição, abrigo após a
jornada de trabalho, auxílio-farmácia, seguro de vida, auxílioeducação, previdência privada, plano e/ou auxílio saúde, cesta
básica e moradia, sendo nulos os pedidos judiciais de pagamentos
de integração, ficando o empregador autorizado com o presente a
requerer a extinção do feito.

CARTA DE REFERÊNCIA (14ª)
A instituição empregadora fornecerá carta de referência quando
solicitado pelo empregado ou na rescisão contratual, informando as
atividades desenvolvidas pelo mesmo na instituição, desde que
não tenha sido a hipótese de dispensa por justa causa nem de
existência de motivos suficientes para isso e não utilizados pelo
empregador.
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EMPREGADO ESTUDANTE (15ª)
Fica assegurada ao empregado estudante, nos dias de provas
escolares que coincidam com o seu horário de trabalho, sua
ausência na Instituição, 2 (duas) horas antes e até 1 (uma) hora
após o término da prova ou exame. Para a concessão desse
benefício, o empregado deverá avisar ao empregador com um
mínimo de 24 (vinte e quatro) horas e depois comprovar o seu
comparecimento às provas ou aos exames por documentos
fornecidos pelo estabelecimento de ensino no prazo de 5 (cinco)
dias.
PARÁGRAFO ÚNICO:As instituições com necessidades em
conceder licença remunerada ou não aos seus empregados que
estejam regularmente matriculados e frequentando cursos de
ensino superior e que precisem realizar estágio curricular
obrigatório devidamente comprovado poderão procurar o sindicato
laboral para negociar acordo específico para esse fim.

MENSALIDADE DOS REPRESENTADOS SINDICALIZADOS E
CONTRIBUINTES (21ª)
Nos termos do artigo 545 da CLT, as instituições se obrigam a
descontar em folha de pagamento, as mensalidades sociais
contributivas devidas ao SINTIBREF/DF por seus representados,
desde que devidamente autorizadas pelos empregados,
individualmente ou coletivamente e comunicadas à instituição pelo
sindicato. O trabalhador, nas categorias de representados
sindicalizados e representados contribuintes, terão o direito de
inclusão de seu(s) dependente(s) em todos os benefícios
oferecidos pelo SINTIBREF/DF e/ou previstos em negociação
coletiva da categoria, conforme critério específico de cada
modalidade de benefício, e custeios adicionais quando houver.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:O SINTIBREF encaminhará à instituição
empregadora, boleto mensal preenchido com os respectivos
valores e listagem dos empregados que autorizaram o desconto,
até o dia 30 do mês da sindicalização, com vencimento para o dia
10 de cada mês. Caso não receba em até 5 dias antes do
vencimento ou tenha qualquer outro imprevisto, deverá solicitá-lo
imediatamente, através do telefax: (61) 3323-1639 ou e-mail:
beneficio@sintibrefdf.org.br, outra via do(s) boleto(s).
PARÁGRAFO SEGUNDO:Para os empregados que aderirem às
modalidades de representados sindicalizados e representados
contribuintes no decorrer do ano, o SINTIBREF/DF enviará à
instituição, a autorização de descontos em folha mensal ou anual,
informando a modalidade de adesão e os demais procedimentos
de atendimento dos mesmos. O SINTIBREF/DF a seu critério
poderá estabelecer benefícios ao trabalhador que se encontrar na
categoria de representado e optar em autorizar por alguma
contribuição para custeio do sistema sindical.

15/03/2019 13:59

34 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

PARÁGRAFO TERCEIRO:O empregado sindicalizado poderá
desligar-se a qualquer tempo e o representado contribuinte
anualmente,
mediante
solicitação
formal,
enviada
ao
SINTIBREFDF que, por sua vez, comunicará à instituição,
suspendendo o desconto em folha de pagamento do representado.
Essa comunicação poderá dar-se por meio da planilha de custo
enviada mensalmente ou conforme modalidade aderida. Caso a
instituição já tenha efetuado o desconto, ela o devolverá no
próximo salário. Se o valor já tiver sido remetido ao sindicato, este
deverá ressarci-lo ao trabalhador. Desligamento voluntário de
ambas as categorias (Representados Sindicalizados ou
Representados Contribuinte) implicará na utilização de benefícios
disponibilizados aos titulares e familiares, conforme suas regras
específicas.
PARÁGRAFO
QUARTO:As
instituições
encaminharão
mensalmente, quando for o caso, ao SINTIBREF-DF, cópia do
comprovante de pagamento das Mensalidades de Sindicalização,
bem como outras contribuições, juntamente com a relação nominal
dos empregados sindicalizados ou contribuintes correspondente ao
pagamento efetuado. O recolhimento dos valores além dos prazos
estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao
mês e juros moratórios de 0,033% ao dia imputáveis às
Instituições.
PARÁGRAFO QUINTO:A
Instituição
deverá
enviar
ao
SINTIBREF/DF a lista com relação dos empregados demitidos até
o dia 20 (vinte) de cada mês, através do telefax (61)3323-1639 ou
do email: beneficio@sintibrefdf.org.br ou via correio.
PARÁGRAFO SEXTO:Em
caso
de
inadimplência
das
contribuições por dois meses ou mais, a utilização de qualquer
convênio será suspensa para o sindicalizado. Fica advertido que a
instituição, que proceder aos descontos da mensalidade dos
representados e não fizer o devido repasse ao SINTIBREF/DF
estará cometendo Crime de Apropriação Indébita, podendo
responder por processo criminal, danos materiais e morais, além
de arcar com as penalidades constantes nesta Convenção
Coletiva. Caso, ainda assim, a inadimplência continue, será feita
cobrança judicial, por descumprimento desta, o que não isenta a
Instituição da quitação de pagamento(s) pendente(s).
PARAGRAFO SÉTIMO:No caso de representado sindicalizado
afastado, a instituição empregadora deverá informar imediatamente
ao SINTIBREF-DF, o afastamento e seu retorno. Caberá a esse
empregado sindicalizado o pagamento da sua mensalidade social,
durante o período de seu afastamento, mediante boleto individual
emitido pelo SINTIBREF-DF. Caso o empregado não faça os
pagamentos, terá seus direitos políticos e a utilização de qualquer
convênio que seja suspensos até a completa e obrigatória
regularização.

ACESSO PARA DIVULGAÇÃO E SINDICALIZAÇÃO (24ª)
Os

empregadores

permitirão

o

livre

acesso

de

membros
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credenciados do sindicato laboral à sala dos empregados ou a
outro lugar de escolha do empregador, no caso de ausência desta,
nos horários de intervalo, para divulgação de assuntos de interesse
da categoria, desde que haja comunicação com no mínimo 3 (três)
dias de antecedência ao dirigente da Instituição ou ao seu
substituto, quando necessário, e no mínimo 3 vezes ao ano.

QUADRO DE AVISOS (25ª)
É facultada ao SINTIBREF/DF a afixação, em quadros de avisos na
sala dos empregados, de informações à categoria, mediante
comunicação prévia ao empregador ou ao seu substituto, com no
mínimo 3 (três) dias de antecedência, desde que não seja matéria
de conteúdo político-partidário, conceitos ou expressões injuriosas
que disponham os empregados contra o empregador ou
autoridades.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE (30ª)
Comprometem-se as partes, em promover, de forma conjunta,
campanhas visando à proteção do meio ambiente.

PROTEÇÃO AO IDOSO (31ª)
Comprometem-se as partes, em promover, de forma conjunta,
campanhas visando à proteção ao Idoso, firmando compromisso de
não medir esforços para inibir a prática de crimes contra o idoso e
de incentivar através de divulgação em seus meios de
comunicação os direitos garantidos pela Lei 10.741/2003.

EXPLORAÇÃO SEXUAL E DO TRABALHO INFANTIL (32ª)
A exploração sexual e do trabalho, em especial da criança e do
adolescente, deve ser tratada pelas Instituições e empregados,
como crime, como de fato é, e por isso deve ter atenção especial
das partes. Assim firmam compromisso para enfrentamento dessa
questão, bem como a relação de outras causas relacionadas à
violação dos direitos humanos e dos adolescentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As partes convenentes envidarão
esforços no sentido de inserir em suas atividades a preparação
daqueles que atuam neste ramo, visando inibir a prática da
exploração sexual e erradicação do trabalho infantil.
PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes comprometem-se a divulgar
em seus meios de comunicação os males que causam a
exploração sexual, e que a prática é crime, devendo toda a
sociedade denunciar aos órgãos competentes casos desta
natureza.
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PROTEÇÃO A IGUALDADE NO TRABALHO E COMBATE À
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (33ª)
I) As instituições incentivarão e garantirão a participação das
mulheres em cursos de formação profissional, treinamentos e
requalificação, ministrados pelos Sindicatos ou por outras
entidades;
II) As instituições não admitirão discriminação de qualquer
natureza, em especial no que se refere ao sexo, religião, etnia,
idade, estado civil, ter ou não filhos, tanto para admissão quanto
para preenchimento de cargos;
III) Fica garantido recebimento de salário igual para trabalho de
igual valor entre homens e mulheres, conforme a Convenção 100
da OIT, bem como comissões, horas extras ou quaisquer outros
benefícios concedidos pelas instituições;
IV) Fica garantida a manutenção do contrato de trabalho, bem
como o acompanhamento psicológico pela empresa às mulheres
em situação de violência doméstica;
V) As instituições empregadoras se comprometem a combater as
práticas de assédio moral, sexual e atitudes de abuso de poder, em
suas dependências. Assumem o compromisso de realizar palestras
sobre temas, a fim de conscientizar e esclarecer sobre as
consequências dessas práticas no ambiente de trabalho, bem
como assegurar acompanhamento psicológico às vítimas
trabalhadoras.

4. DAS CLÁUSULAS CONTROVERTIDAS
4.1. DA CLÁUSULA PARCIALMENTE CONTROVERTIDA
4.1.1. PENALIDADES (29ª)
Eis a proposta do sindicato suscitante:
PENALIDADES MULTA POR DESCUMPRIMENTO
Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas do presente instrumento
normativo e/ou outros benefícios, das obrigações de dar e fazer tais como valetransporte, 13° salário, vale alimentação entre outros concedidos pelo
empregador em correlação com seus empregados, fica o empregador obrigado ao
pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria
em favor do empregado prejudicado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A instituição, que atua com parcerias governamentais
em sua atividade fim, considerando esta a sua única fonte de renda, mediante o
repasse de recursos através dessas parcerias, e sofra atraso do repasse financeiro
pelo exposto, deverá acionar o SINTIBREF/DF imediatamente,representante da
categoria profissional, para constatação do fato, esclarecimento junto aos
empregados e acompanhar a instituição em todas as suas providencias para
solução do problema. Ocorrendo esse procedimento, a instituição ficará
desobrigada de pagar a multa cabível no caput dessa cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Em caso do não cumprimento de qualquer das
cláusulas (desconto de mensalidades, contribuição assistencial patronal,

15/03/2019 13:59

37 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...
fornecimento da RAIS, liberação do dirigente sindical, benefícios de seguro de
vida, plano odontológico, programa de assistência familiar entre outros) do
presente instrumento normativo que inviabilizem e/ou interfiram na
organização sindical, a instituição fica obrigada ao pagamento de multa de 50%
(cinquenta por cento) do piso salarial da categoria multiplicado pelo número de
empregados, em favor da Entidade Sindical prejudicada.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Presume-se prejudicada a Entidade Sindical quando
do descumprimento das cláusulas previstas na presente Convenção Coletiva que
inviabilizem ou interfiram na organização sindical, principalmente aquelas que
tratem sobre benefícios concedidos à categoria e aos administrados pela Entidade
Sindical, bem como aquelas que omitam informações e/ou deixem de repassar
ou cumprir obrigações legais.

À guisa de justificativa, aponta o sindicato suscitante corresponder
a proposta à Cláusula 29ª da CCT 2016/2018, realçando que "a referida cláusula está em
validade de 2016, não havendo até o presente momento litígios judiciais".
O sindicato suscitado concorda com a manutenção da cláusula
"desde que alterado o percentual máximo de 50% para 10%".
Parecer do Ministério Público do Trabalho pelo indeferimento da
cláusula pelos seguintes fundamentos:
"A redação atual da cláusula em análise prevê a incidência do percentual de 50%
(cinquenta por cento) do valor do piso salarial da categoria, em caso de
descumprimento das obrigações ali previstas.
Aqui, mais uma vez, a situação exige acordo entre as partes. Não cabe ao poder
judiciário implementar percentuais ou valores de obrigações não previstas em lei.
Desse modo, diante da inexistência de consenso, este Parquet oficia pelo
indeferimento da cláusula." (fls. 571/572)

Como bem enfatizado pelo suscitante, a proposta parcialmente
controvertida corresponde, literalmente, ao inteiro teor da Cláusula 29ª da CCT 2016/2018 (fls.
100/101). Não ostentando ela nenhuma ilegalidade - bem ao contrário, a previsão de
penalidades constitui uma das cláusulas obrigatórias das convenções e acordos coletivos de
trabalho (CLT, art. 613, VIII) - não há como fugir da incorporação da condição anteriormente
convencionada no bojo desta sentença normativa (CF, art. 114, § 2º).
Assim, em prestígio ao conteúdo mínimo das condições de trabalho
a serem inseridas nas sentenças normativas, constitucionalmente assegurado, defiro em parte
a cláusula como postulada na inicial, com meros ajustes redacionais, nos seguintes termos:
PENALIDADES. MULTA POR DESCUMPRIMENTO
Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas do
presente instrumento normativo e/ou outros benefícios, das
obrigações de dar e fazer tais como vale-transporte, 13° salário,
vale alimentação entre outros concedidos pelo empregador em
relação aos seus empregados, fica o empregador obrigado ao
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pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial
da categoria em favor do empregado prejudicado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: No caso de atraso de repasse de
recursos financeiros decorrentes de parcerias governamentais e
sejam esses recursos sua única fonte de renda, a instituição
empregadora prejudicada deverá acionar o SINTIBREF/DF
imediatamente, representante da categoria profissional, para
constatação do fato, esclarecimento junto aos empregados e
acompanhamento da instituição em todas as suas providencias
para solução do problema. Observado tal procedimento, a
instituição ficará desobrigada de pagar a multa prevista no
caputdesta cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO:Em caso do não cumprimento de
qualquer das cláusulas (desconto de mensalidades, contribuição
assistencial patronal, fornecimento da RAIS, liberação do dirigente
sindical, benefícios de seguro de vida, plano odontológico,
programa de assistência familiar entre outros) do presente
instrumento normativo que inviabilizem e/ou interfiram na
organização sindical, a instituição inadimplente fica obrigada ao
pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial
da categoria multiplicado pelo número de empregados, em favor da
Entidade Sindical prejudicada.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Presume-se prejudicada a Entidade
Sindical quando do descumprimento das cláusulas previstas na
presente sentença normativa que inviabilizem ou interfiram na
organização sindical, principalmente aquelas que tratem de
benefícios concedidos à categoria e aos administrados pela
Entidade Sindical e na hipótese de omissão de informações e/ou
ausência de repasse ou de ausência de cumprimento de
obrigações legais.

4.2. DAS CLÁUSULAS INTEGRALMENTE CONTROVERTIDAS
4.2.1. PLANO ODONTOLÓGICO (10ª)
Eis o teor da cláusula controvertida, na versão proposta na petição
inicial:
PLANO ODONTOLÓGICO
Continua garantida a obrigatoriedade da implantação do Plano Odontológico
pela empregadora para os empregados das Instituições Beneficentes, Religiosas e
Filantrópicas do Distrito Federal. A partir do início da vigência desta CCT, fica
estendido a todos os dependentes (Filhos, cônjuge, pai e mãe), dependentes
agregados (Irmão, irmã, neto (a), enteado, sogro e sogra), (inclusive filhos em
processo de adoção, solteiros e menores de 40 anos, ou ainda, filhos solteiros
deficientes sem limite de idade de nossos representados ou sindicalizados), o
direito de uso deste benefício, ao mesmo custo pago pelo empregador, assumidos
pelo empregado titular, através de autorização para desconto em folha,
condicionado ao ingresso e permanência nas categorias estatutária de
Representado Contribuinte e ou Representado Sindicalizado.
Os
procedimentos cobertos, tanto para empregados quanto para dependentes,
seguem elencados abaixo:

CIRURGIA

DENTÍSTICA
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PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO

Acompanhamento de tratamento/procedimento
cirúrgico em odontologia

Restauração a traumática em dente decíduo

Alveoloplastia

Aplicação De Cariostático

Amputação Radicular Com Obturação
Faceta Direta Em Resina Fotopolimerizável
Retrógrada
Amputação Radicular Sem Obturação

Restauração a traumática em dente

Retrógrada

permanente

Apicetomia Birradiculares Com Obturação

Retrógrada Restauração De Amálgama - 1 Face

Apicetomia Birradiculares Sem Obturação

Retrógrada Restauração De Amálgama - 2 Faces

Apicetomia Multirradiculares Com Obturação

Retrógrada Restauração De Amálgama - 3 Faces

Apicetomia Multirradiculares Sem Obturação

Retrógrada Restauração De Amálgama - 4 Faces

Apicetomia Unirradiculares Com Obturação

Retrógrada Restauração Em Ionômero De Vidro 1 Face

Aprofundamento/aumento de vestíbulo

Retrógrada Restauração Em Ionômero De Vidro 2 Faces
Restauração Em Ionômero De Vidro - 3 Faces

Biópsia De Boca

Restauração Em Ionômero De Vidro - 4 Faces

Apicetomia Unirradiculares Sem Obturação

Biópsia De Glândula Salivar
Biópsia De Lábio
Biópsia De Língua
Biópsia De Mandíbula

Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 1
Face
Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 2
Faces
Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 3
Faces
Restauração Em Resina Fotopolimerizável - 4
Faces
Restauração Temporária / Tratamento

Biópsia De Maxila
Bridectomia

Expectante
Dessensibilização dentinária

Bridotomia
Cirurgia odontológica a retalho
Cirurgia Para Exostose Maxilar
Cirurgia Para Torus Mandibular - Bilateral
Cirurgia Para Torus Mandibular - Unilateral

Núcleo De Preenchimento
DIAGNÓSTICO
PROCEDIMENTO
Consulta Odontológica
Consulta Odontológica Inicial

Cirurgia Para Torus Palatino

Consulta odontológica para avaliação técnica de
auditoria

Coleta De Raspado Em Lesões Ou Sítios
Específicos Da Região Buco-Maxilo-Facial
Controle pós-operatório em odontologia

Diagnóstico Anatomopatológico Em Citologia
Esfoliativa Na Região Buco-Maxilo-Facial
Diagnóstico Anatomopatológico Em Material De
Biópsia Na Região Buco-Maxilo-Facial
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Diagnóstico Anatomopatológico Em Peça
Exérese de lipoma na região buco-maxilo-facial
Exérese Ou Excisão De Cálculo Salivar

Cirúrgica Na Região Buco-Maxilo-Facial
Diagnóstico Anatomopatológico Em Punção Na
Região Buco-Maxilo-Facial
Diagnóstico e tratamento de estomatite

Exérese Ou Excisão De Cistos Odontológicos
herpética
Exérese Ou Excisão De Mucocele

Diagnostico e tratamento de estomatite por
candidose

Exérese Ou Excisão De Rânula

Diagnóstico e tratamento de halitose

Exodontia A Retalho

Diagnóstico e tratamento de xerostomia

Exodontia de permanente por indicação
ortodôntica/protética

Diagnóstico por meio de enceramento
Diagnóstico por meio de procedimentos

Exodontia De Raiz Residual
Exodontia Simples De Permanente

laboratoriais
Diagnóstico e tratamento de trismo

Frenulectomia Labial
Frenulectomia Lingual

Teste De Fluxo Salivar
Teste De PH Salivar

Frenulotomia Lingual
Odonto-Secção

Diagnóstico e planejamento para tratamento
odontológico
ENDODONTIA
PROCEDIMENTO

Punção Aspirativa Na Região Buco-MaxiloFacial
Reconstrução De Sulco Gengivo-Labial
Redução Cruenta De Fratura Alvéolo Dentária
Redução Incruenta De Fratura Alvéolo Dentária
Remoção De Dentes Inclusos / Impactados

Pulpotomia Em Dente Decíduo
Tratamento Endodôntico Em Dente Decíduo
Capeamento Pulpar Direto
Curativo de demora em endodontia
Preparo Para Núcleo Intrarradicular

Remoção De Dentes Semi-Inclusos / Impactados
Remoção de dreno extra-oral

Pulpotomia
Remoção De Corpo Estranho Intracanal
Remoção de material obturador intracanal para
retratamento endodôntico
Remoção De Núcleo Intrarradicular
Retratamento Endodôntico Birradicular

Frenulotomia Labial

Remoção de dreno intra-oral
Remoção de odontoma
Tratamento Cirúrgico Das Fístulas Buco Nasal

Tratamento Cirúrgico Das Fístulas Buco Sinusal
Retratamento Endodôntico Multirradicular
Tratamento cirúrgico de bridas constritivas da região
Retratamento Endodôntico Unirradicular
buco-maxilo-facial
Tratamento cirúrgico de hiperplasias de tecidos moles
Tratamento De Perfuração Endodôntica
na região buco-maxilo-facial
Tratamento Cirúrgico De Hiperplasias De
Tratamento Endodôndico De Dente Com
Tecidos Ósseos/Cartilaginosos Na Região
BucoMaxilo-Facial

Rizogênese Incompleta
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Tratamento Cirúrgico Dos Tumores Benignos De
Tecidos Ósseos/Cartiloginosos Na Região

Tratamento Endodôntico Birradicular

Buco-Maxilo-Facial
Tratamento Cirúrgico De Hiperplasias De
Tratamento Endodôntico Multirradicular
Tecidos Moles Na Região Bmf
Tratamento Cirúrgico Para Tumores
Tratamento Endodôntico Unirradicular
Odontogênicos Benignos - Sem Reconstrução
Ulectomia

ODONTOPEDIATRIA

Ulotomia

PROCEDIMENTO

Exodontia de semi-incluso/impactado supra
Condicionamento Em Odontologia
numerário
Exodontia de incluso/impactado supra

Estabilização de paciente por meio de

numerário

contenção física e/ou mecânica

Marsupialização de cistos odontológicos
Exodontia Simples de Decíduo
Curetagem apical
Tratamento conservador de luxação da

Coroa De Acetato Em Dente Decíduo
Coroa De Aço Em Dente Decíduo
Coroa De Policarbonato Em Dente Decíduo
Imobilização Dentária Em Dentes Decíduos

Articulação-Têmporo-Mandibular - ATM
PACIENTES ESPECIAIS
PROCEDIMENTO
Atividade educativa para pais e/ou cuidadores de
pacientes com necessidades especiais
Condicionamento em Odontologia para
pacientes com necessidades especiais
Estabilização por meio de contenção física e/ou
mecânica em pacientes com necessidades especiais
em odontologia

PRÓTESE
PROCEDIMENTO
Coroa Provisória Com Pino
Coroa Provisória Sem Pino

Coroa Total Acrílica Prensada
Coroa Total Em Cerômero (Dentes

PERIODONTIA
PROCEDIMENTO
Aumento De Coroa Clínica

Anteriores)
Coroa Total Metálica
Núcleo Metálico Fundido

Cirurgia Periodontal A Retalho
Cunha Proximal
Enxerto gengival livre
Enxerto pediculado
Gengivectomia

Pino Pré Fabricado
Provisório para restauração metálica fundida
Reembasamento De Coroa Provisória
Remoção De Trabalho Protético
Restauração Metálica Fundida

Gengivoplastia

Planejamento em prótese
Coroa De Acetato Em Dente Permanente

Tunelização
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Dessensibilização Dentária

Coroa De Aço Em Dente Permanente
Coroa De Policarbonato Em Dente

Imobilização Dentária Em Dentes Permanentes
Permanente
Raspagem Sub-Gengival/Alisamento Radicular

RADIOLOGIA

Raspagem Supra-Gengival

PROCEDIMENTO

Remoção Dos Fatores De Retenção Do Biofilme
Dental (Placa Bacteriana

Levantamento Radiográfico (Exame
Radiodôntico)

Tratamento De Abscesso Periodontal Agudo

Radiografia Interproximal - Bite-Wing

Tratamento de gengivite necrosante aguda - GNA

Radiografia Oclusal
Radiografia Panorâmica De

Tratamento de pericoronarite
Mandíbula/Maxila (Ortopantomografia)
Manutenção periodontaL

Radiografia Periapical

Ajuste Oclusal Por Acréscimo

Técnica de localização radiográfica

Ajuste Oclusal Por Desgaste Seletivo

URGÊNCIA

PREVENÇÃO EM SAÚDE BUCAL
PROCEDIMENTO

PROCEDIMENTO
Consulta odontológica de urgência

Aplicação De Selante - Técnica Invasiva

Consulta odontológica de urgência 24 hs

Aplicação De Selante De Fóssulas E Fissuras

Aplicação Tópica De Flúor

Aplicação tópica de verniz fluoretado

Atividade Educativa Em Saúde Bucal
Controle De Biofilme (Placa Bacteriana)
Controle de cárie incipiente
Profilaxia: Polimento Coronário
Remineralização
Adequação do meio bucal
Atividade educativa para pais e/ou educadores

Controle De Hemorragia Com Aplicação De
Agente Hemostático Em Região BucoMaxiloFacial
Controle De Hemorragia Sem Aplicação De
Agente Hemostático Em Região BucoMaxiloFacial
Incisão E Drenagem Extra-Oral De Abscesso,
Hematoma E/Ou Flegmão Da Região
BucoMaxilo-Facial
Incisão E Drenagem Intra-Oral De Abscesso,
Hematoma E/Ou Flegmão Da Região
BucoMaxilo-Facial
Redução Simples De Luxação De Articulação
Têmporo-Mandibular (Atm)
Reimplante Dentário Com Contenção
Sutura De Ferida Em Região Buco-MaxiloFacial
Tratamento De Alveolite
Colagem De Fragmentos Dentários
Pulpectomia
Curativo endodôntico em situação de urgência
Recimentação De Trabalhos Protéticos

*COBERTURAS ADICIONAIS
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ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL DESCONTOS EM MEDICAMENTOS
I) O SINTIBREF-DF estabeleceu parceria indireta com uma empresa de saúde
odontológica (Plano First Individual), que atende a todos os procedimentos
acima elencados.
II) A Instituição empregadora poderá optar por outro plano odontológico, que
não o da parceria já mencionada, desde que contenha todos os benefícios e regras
previstos nesta cláusula desta CCT e não sejam inferiores ou em menor
quantidade dos que estão elencados no citado Rol de Procedimentos Cobertos e
também não onerem de nenhuma forma os empregados. Este procedimento deve
ser realizado anualmente, observado o parágrafo oitavo desta clausula. O
SINTIBREF-DF informará a aceitação, via e-mail após a ciência e aceite dos
trabalhadores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todo empregado receberá um cartão numerado,
nominativo, (inclusive para seus dependentes quando for o caso), e intransferível
do Plano Odontológico. A liberação de utilização do Plano será a partir do mês
subsequente ao envio das atualizações dos empregados e ou dependentes,
levando em consideração o cumprimento da atualização na data limite, conforme
Parágrafo Segundo desta clausula. Cada beneficiario empregado receberá no mês
subsequente ao envio das atualizações as carteirinhas para utilização, que será
encaminhado para o endereço da Instituição empregadora, que deverá proceder
imediatamente com a entrega aos seus empregados, após o recebimento dos
mesmos.
PARÁGRAFO SEGUNDO:
I) A instituição empregadora deverá enviar, anualmente e ou quando solicitado,
à Administradora/Empresa do Plano contratada pelo SINTIBREF-DF, pelo email:
beneficio@sintibrefdf.org.br, a lista contendo todos os empregados beneficiados
com o referido benefício, constando NOME COMPLETO, CPF, DATA DE
NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFICIÁRIO, TELEFONE
RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO,
NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO e FUNÇÃO (exigência da
ANS - Agência Nacional de Saúde), sendo que não serão aceitas listagens sem os
dados completos. O formulário padrão será disponibilizado pelo SINTIBREF-DF.
Caso a entidade não possua acesso à internet, somente nessa hipótese, poderá
enviar as atualizações, via correio, para o SINTIBREF-DF, respeitando os prazos
conforme item II, deste parágrafo.
II) A Instituição empregadora deverá enviar à Administradora/Empresa do
Plano
contratada
pelo
SINTIBREF-DF,
através
do
e-mail:
beneficio@sintibrefdf.org.br, até o dia 20 (vinte) de cada mês, a lista contendo
todos os empregados admitidos e/ou demitidos. Lembrando que, caso o dia
padrão para envio seja no fim de semana ou feriado, o envio deverá ser
antecipado, ou seja, enviado no ultimo dia útil que antecede o dia 20 (vinte). No
caso da não informação dentro do prazo, não será possível efetuar alterações no
boleto e, consequentemente, nem nas notas fiscais.
III) A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados com
rescisão de contrato de trabalho dentro do mês, obriga o pagamento da
mensalidade até que a administradora receba a referida informação para
exclusão do empregado no referido Plano Odontológico.
IV) A não informação por parte da Instituição empregadora dos empregados
admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo dia do referido mês, para inclusão
e utilização do benefício e também em caso de inadimplência, obriga a
empregadora a reverter o referido valor em dobro, ou seja, (R$ 34,00 = R$ 17,00 x
2) sendo 50% revertido ao empregado e 50% à entidade sindical, como
indenização referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o
plano odontológico ao empregado e prejudicou tanto sua utilização quanto a
negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem
como o oferecimento do referido benefício ao empregado prejudicado.
V) O SINTIBREF-DF responsabiliza-se pelo fiel cumprimento do plano
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odontológico de cada um dos empregados, para tanto, a instituição deverá
proceder ao pagamento de R$ 17,00 (Dezessete reais) por cada empregado no
prazo e na forma estabelecidos abaixo, desde que a instituição atualize a lista de
inclusão e exclusão dos empregados até o dia 20 (vinte) de cada mês.
a) As instituições empregadoras com termos de fomento, termos de colaboração,
convênios ou contratos em prestação de serviços formalizados com o setor
público federal ou distrital, que comprovarem tal situação mediante
documentação atualizada e emitida por órgão governamental competente a título
de garantir o benefício a todos seus empregados para melhores condições
salariais, deverão incluir nos seus planos de trabalhos, o total das despesas
previstas no caput desta cláusula, conforme estabelece a Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 37.843, de 13/12/2016.
PARÁGRAFO TERCEIRO:
I) O custo do referido benefício, do empregador por cada empregado, será de R$
17,00 (Dezessete reais) ao mês, podendo ser reajustado conforme demanda e
justificativa do prestador do serviço;
II) A Instituição deve proceder este pagamento até o dia 10 do mês subsequente
ao da inclusão do empregado na lista para exercício do benefício odontológico,
através de boleto bancário com código de barras, enviado previamente através do
SINTIBREF-DF.
III) O SINTIBREF-DF encaminhará a cada Instituição empregadora,
mensalmente, via e-mail, os boletos para pagamento, com vencimento até o dia
10 (dez). O boleto irá preenchido com o valor a pagar, mediante a atualização
enviada até o dia 20 (vinte) do mês anterior. Caso não receba o boleto em até 5
(cinco) dias antes do vencimento, caberá à Instituição, solicitá-lo, através do
telefone (61) 3323-1639 ou e-mail: beneficio@sintibrefdf.org.br.
a) O referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor estará estipulado
no boleto enviado. O valor a pagar será o resultado do número de empregados,
somado ao número de dependentes, quando for o caso, vezes o valor R$ 17,00
(Dezessete reais).
b) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de
multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros moratórios de 0,033% ao dia
imputáveis às Instituições.
c) É obrigação da Instituição empregadora, recolher o cartão do beneficiário
quando da rescisão de contrato de trabalho. A Instituição empregadora poderá
emitir termo próprio de responsabilidade por eventual má utilização do serviço e
recolher a assinatura do beneficiário.
Assim, ficam isentos de qualquer responsabilidade por estas situações o
SINTIBREF-DF e a parceira do plano odontológico, em detrimento da Instituição
empregadora e/ou do beneficiário.
PARÁGRAFO QUARTO: No caso de empregados beneficiários afastados após a
inclusão no referido benefício, a instituição empregadora continuará responsável
pelo pagamento da mensalidade dos mesmos, incentivando-os a um tratamento
neste período.
PARÁGRAFO QUINTO:
I) Os Representados Contribuintes e ou Sindicalizados, que desejarem a inclusão
de seus dependentes, devem preencher ficha própria de adesão autorizando o
desconto em folha de pagamento, dando ciência ao empregador (responsável
pela Instituição). Após termo preenchido e assinado e com ciência das partes, a
instituição deve enviar copia do termo ao SINTIBREFDF, sendo que o original
deve permanecer na Instituição. As instituições ficam obrigadas a descontar tais
valores do titular do plano e a realizar o pagamento no boleto do plano
odontológico, conforme previsto no Parágrafo Terceiro, inciso II desta cláusula.
A ficha e as regras para inclusão de dependentes podem ser solicitadas pelo
e-mail: beneficio@sintibrefdf.org.br ou pelo telefone: (61) 3323-1639.
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II) O prazo mínimo de permanência do dependente é de 12 meses, a contar da
assinatura do termo de adesão e, havendo utilização do convênio, contar-se-á o
prazo a partir da última consulta/procedimento realizado pelo usuário
dependente.
III) Caso o Beneficiário solicite exclusão dentro do período mínimo de vigência
do Contrato, estará sujeito à cobrança do valor correspondente ao da
contribuição mensal vigente, multiplicado por 6 (seis). O Beneficiário excluído
não poderá ser incluído novamente no Plano, exceto mediante anuência da
Operadora e desde que observado o cumprimento de período de carência. A
exclusão do beneficiário dependente será efetivada mediante o envio da
solicitação por escrito, redigida e assinada pelo Titular inscrito no Plano.
IV) Caso o titular do plano não esteja mais ligado à instituição empregadora, seus
dependentes também serão excluídos em função da perda do vínculo.
PARÁGRAFO SEXTO: O presente benefício odontológico aplica-se a todos
empregados em toda modalidade de contrato de trabalho, sendo elas: Contrato
de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo
determinado, inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho
Temporário, contrato de trabalho aprendizagem profissional, entre outros.
PARÁGRAFO SÉTIMO: Inadimplência de qualquer boleto em atraso, que seja
igual ou superior a 30 (trinta) dias do vencimento, acarretará a suspensão de
todos os beneficiários, empregados e dependentes do Plano Odontológico.
Mantendo essa inadimplência, a Instituição será responsável pelos custos
advindos da necessidade de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o
ressarcimento em dobro a titulo de indenização dos meses em que o empregado
não pode utilizar o plano odontológico, ou seja, a partir do 31º dia do boleto
pendente. Em função da continuidade da inadimplência, a cobrança será judicial,
por descumprimento desta, o que não isenta a Instituição da quitação de
pagamento(s) pendente(s).
PARÁGRAFO OITAVO: As instituições, que já oferecem plano odontológico
aos seus empregados, ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceira
mencionada nesta cláusula, desde que comprovem anualmente e ou mediante
solicitação do sindicato laboral a permanência do benefício contratado. Para
análise das condições do plano odontológico oferecido, a entidade deve enviar à
administradora, pelo email: beneficio@sintibrefdf.org.br, cópia do contrato ou
proposta com o prestador de saúde, lista dos trabalhadores que
utilizam/utilizarão o benefício e quaisquer documentos que possam causar ônus
aos trabalhadores.
PARÁGRAFO NONO- ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL: A provedora
contratada pela Administradora/Empresa de saúde odontológica para prestação
deste serviço é a MONDIAL S/A. Os SERVIÇOS serão disponibilizados aos
SEGURADOS beneficiários do Plano Odontológico na condição de adimplentes,
na hipótese de viagem com período inferior a 60 (sessenta) dias e a partir de 50
(cinquenta) km da residência do SEGURADO. A MONDIAL a seu exclusivo
critério determinará, entre os seguintes serviços, isolados ou combinados, a
forma de assistência mais adequada ao acidente ou à doença, para o SEGURADO
são eles: assistência médica, assistência odontológica, assistência farmacêutica,
adiantamento para o pagamento de fiança, retorno antecipado por falecimento de
um familiar, localização de bagagem, remoção hospitalar, retorno ao domicílio
após alta hospitalar, acompanhamento e hospedagem em caso de hospitalização,
retorno de acompanhantes, prorrogação de estadia em hotel, garantia de viagem
de regresso, extravio de documentos, retorno de acompanhamento de menores,
traslado de corpo, informações de viagens, retorno antecipado por ocorrência de
sinistro no domicílio do segurado, adiantamento de fundos em caso de roubo ou
furto de dinheiro, transmissão de mensagens, convalescência domiciliar.
Consulte as condições estabelecidas para cada cobertura em nosso site:
www.sintibrefdf.org.br ou www.sinibref.com.br. Toda ocorrência referente aos
serviços cobertos deve ser comunicada previamente à MONDIAL, através da
Central Telefônica de Atendimento: 3003 5433 (CAPITAL) ou 0800 638 543
(INTERIOR). Não estarão cobertas as situações relacionadas abaixo, ficando
expressamente excluídas da prestação dos serviços:
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a) Serviços solicitados diretamente pelo segurado, sem prévio consentimento da
MONDIAL, exceto nos casos de força maior ou impossibilidade material
comprovada;
b) Serviços prestados ao SEGURADO, quando a sua estada fora da residência
habitual for superior a 60 (sessenta) dias;
c) Acidente ocorrido ou doença crônica diagnosticada anteriormente ao início da
viagem;
d) Assistência a toda e qualquer consequência de atividades criminosas ou
dolosas do SEGURADO;
e) Solicitação de assistência de caráter não emergencial, ou seja, aqueles que
possam aguardar o retorno do SEGURADO para a residência, exceto os itens
Indicação Médica, Informações de Viagens e Transmissão de Mensagens.
f) Controle clínico e/ou laboratorial de Doenças pré-diagnosticadas ou existentes
anteriormente à data de viagem, que não tenham apresentado manifestações
clínicas de agudização, bem como continuação de tratamentos iniciados no
Brasil.
g) Atos médicos eletivos, explorações clínicas e/ou cirúrgicas de doenças
crônicas ou doenças de base que não tenham sofrido processo de agudização.
h) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter extraordinário, tais
como: inundações, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, tornados,
ciclones, furacões e queda de corpos siderais.
i) A assistência decorrente de endemias ou pandemias.
PARAGRAFO DÉCIMO - DESCONTOS EM MEDICAMENTOS - O produto
de desconto em medicamentos dispõe de uma moderna estrutura tecnológica e
organizacional e permite a oferta aos segurados empregados beneficiários do
plano odontológico na condição de adimplentes, obtenção de descontos de 3% a
59% de desconto em medicamentos de marca e genéricos constantes em uma lista
cadastrada com mais de 3.000 medicamentos disponíveis nos sites:
www.fenatibref.org.br e www.sinibrefdf.org.br. Atualmente, a rede credenciada
conta com mais de 8.000 farmácias, em todo o território nacional, além de 2.300
farmácias que realizam o delivery de medicamentos, facilitando ainda mais a
vida dos clientes. Esta entrega é de total responsabilidade do estabelecimento
credenciado (farmácias), sendo a critério do local a cobrança de eventuais taxas.
Toda a rede de cidades atendidas está disponível no link:
https://www.metlife.com.br/empresas/pme/dental/dental-pme-mais/,
bem
como a rede de farmácias credenciadas pode ser consultada nos sites:
www.sintibrefdf.org.br e www.sinibref.com.br. O Segurado beneficiário
adimplente no Plano Odontológico deve identificar-se através do CPF ou da
Carteirinha da empresa de saúde odontológica para obtenção do desconto.

Ao fundamentar a cláusula reivindicada, pontuou o sindicato
suscitante:
Justificativa: Manutenção da Cláusula 10ª da CCT 2016/18, principalmente por
ter sido um benefício objeto compensação, tendo como base os reajustes
acordados na CCT 2016/18, os quais no primeiro ano reduziram-se os salários,
considerando os reajustes abaixo do índice inflacionários e no segundo ano,
considerando o reajuste apenas do índice INPC sem ganho real, atualmente o
benefício é utilizado diretamente na entidade sindical por mais de 4.000 (quanto
mil trabalhadores) conforme, material em anexo e diretamente nas entidades
laborais por aproximadamente 3.000 (três mil trabalhadores). Conforme os
planos de trabalhos aprovados pelos entes governamentais tomadores dos
serviços, em anexos, donde constam as provisões destas despesas como
item obrigatório de cumprimento entre as partes. (Entidades Sociedades
Civil, empregadoras representadas pelo suscitado e Governo do Distrito
Federal).
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Em sua contestação, resiste o suscitado. Alega que "a categoria
não concorda, a manutenção do benefício será facultativa, e estará em vigor apenas até o final
da vigência dos contratos celebrados pelas entidades sindicais laborais. Após o fim da citada
vigência, tais benefícios somente serão de manutenção facultativa, os empregadores poderão
escolher o plano e a respectiva corretora/operadora" (fl. 518).
O Ministério Público do Trabalho opina pelo indeferimento da
cláusula com as seguintes razões:
"A matéria trata da instituição/manutenção de benefício obrigatório aos
empregados, que exige acordo entre as partes, em especial anuência do
empregador.
Assim, não podendo o poder judiciário obrigar a implementação de benefícios
não previstos em lei, este Parquet oficia pelo indeferimento da cláusula." (fl. 569)

Como se vê, a relutância da categoria patronal é vazia, motivada
simplesmente na não aceitação da proposta ou no caráter meramente facultativo, minimizador
de seu alcance social para a categoria.
Ocorre que, com algumas diferenças redacionais e com a previsão
de cobertura um pouco menos abrangente, o plano odontológico integrou a última convenção
coletiva (Cláusula 10ª, às fls. 86/91).
Neste cenário de impasse entre as partes sem explicitação das
razões para a não reiteração da cláusula convencionada anteriormente nesta sentença
normativa, inevitável, à luz do disposto no art. 114, § 2º, da CF, o acolhimento da proposta do
suscitante, porém na versão constante da convenção coletiva.
Assim, com ajustes redacionais, defiro em parte a cláusula, nos
seguintes termos:
PLANO ODONTOLÓGICO
Fica garantida a obrigatoriedade da implantação do Plano
Odontológico pela empregadora para os empregados das
Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito
Federal e para todos os seus dependentes (cônjuge ou
companheiro, filhos, inclusive em processo de adoção, solteiros e
menores de 40 anos, ou filhos solteiros com deficiência sem limite
de idade), ao mesmo custo pago pelo empregador, assumidos pelo
empregado titular através de autorização para desconto em folha, o
que não impede às Instituições empregadoras por liberalidade, em
relação aos dependentes, assumir tais custos (COM
ASSOCIAÇÃO OU NÃO).
Os procedimentos cobertos para
dependentes são os seguintes:

os

empregados

e

seus
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Lei 9656/98 RN 211
Consulta Inicial
Exame Histopatológico
Teste de fluxo salivar
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 24h
Curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial
Curativo em caso de odontologia aguda/Pulpectomia/necrose
Imobilização dentária temporária
Recimentação de trabalho protético
Tratamento de alveolite
Colagem de fragmentos
Incisão e drenagem de abscesso extraoral
Incisão e drenagem de abscesso intraoral
ONTOPEDIATRIA
Selante
Aplicação de cariostáico
Adequação do meio bucal
Pulpotomia
Tratamento endondôntico
Exodontia
Ulotomia
Restauração de amálgama
Restauração de resina fotopolimerizável
Restauração de ângulo
Restauração a pino
Restauração de superfície radicular
Núcleo de preenchimento
Ajuste oclusal
Coroa de aço
Reimplante de dente avulsionador
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RADIOLOGIA
Radiografia periapical
Radiografia bite-wing
Radiografia oclusal
Radiografia panorâmica
PREVENÇÃO
Orientação sobre dieta e saúde bucal
Profilaxia-polimento coronário
Fluorterapia
DENTÍSTICA
Restauração de amálgama
Restauração de resina fotopolimerizável
Restauração faceta em resina fotopolimerizável
Restauração de ângulo
Restauração a pino
Restauração de superfície radicular
Núcleo de preenchimento
Ajuste oclusal
PERIODONTIA (tratamento de gengiva)
Raspagem supra-gengival e polimento coronário
Raspagem sub-gengival e alisamento radicular
Curetagem de bolsa periodontal
Imobilização dentária temporária
CIRURGIA
Alveoloplastia
Apicectomia com obturação retrógrada
Apicectomia sem obturação retrógrada
Biópsia
Cirurgia de remoção do tórus
Correção de bridas musculares
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Excisão de mucocele; rânula
Exodontia a retalho
Exodontia de raiz residual (extração)
Redução cruenta (fratura alvéolo dentária)
Redução incruenta (fratura alvéolo dentária)
Frenectomia labial; lingual
Remoção de
impactados)

dentes

retidos

(semi-inclusos,

inclusos

ou

Remoção de hiperplasia
Sulcoplastia
Ulectomia
Hemissecção com ou sem amputação radicular
Cirurgia de tumor odontogênico e osteogênico
Extração de dente numerário (siso)
Tratamento cirúrgico de fístula buço sinusal
Exérese de pequenos cistos de mandíbula
Punção aspirativa de agulha fina
Coleta de raspado em lesões
Redução de luxação da ATM
PRÓTESE (substituição de dentes permanente)
Gengivectomia
Gengivoplastia
Aumento de coroa clínica
Cunha distal
Tratamento cirúrgico de bolsas periodontais
Cirurgia periodontal a retalho
Sepultamento radicular
ENDODONTIA(tratamento de canal)
Capeamento pulpar direto
Remoção de núcleo intrarradicular
Tratamento endodôntico
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Retratamento endodôntico
Tratamento endoclântico em dente com Rizogênese incompleta
Tratamento de perfuração radicular perdidos por prótese artificial
Coroa provisória
Núcleo metálico fundido
Restauração metálica fundida Inlay
Restauração metálica fundida Onlay
Coroa total metálica
Coroa 4/5 metálica
Coroa 3/4 metálica
Coroa total para dentes anterior em Cerômero (artglass, solidex)
ORTODONTIA
(*) Benefício Adicional: Instalação de aparelhos ortodônticos
convencionais na
Rede Credenciada, com pagamento apenas da manutenção
mensal e da
documentação ortodôntica do tratamento

*COBERTURAS ADICIONAIS*

ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL

DESCONTO EM MEDICAMENTOS
I) O SINTIBREF-DF estabeleceu parceria indireta com a "METLIFE
PLANOS ODONTOLOGICOS" (First Individual), que atende a
todos os procedimentos acima elencados.
II) A Instituição empregadora poderá optar por outro plano
odontológico, que não o da parceria já mencionada, desde que os
benefícios não sejam inferiores e ou em menor quantidade dos que
estão elencados no citado Rol de Procedimentos Cobertos e ainda
que não haja prejuízo econômico aos empregados. Este
procedimento deve ser realizado anualmente, observado o
parágrafo oitavo desta cláusula. O SINTIBREF-DF informará a
aceitação via e-mail.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Todo empregado receberá um cartão
numerado, nominativo, (inclusive para seus dependentes quando
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for o caso), e intransferível do Plano Odontológico Metlife. A
liberação de utilização do Plano será a partir do mês subsequente
ao envio das atualizações dos empregados e/ou dependentes,
levando em consideração o cumprimento da atualização na data
limite, conforme Parágrafo Segundo desta cláusula. Cada
Associado empregado receberá no mês subsequente ao envio das
atualizações as carteirinhas para utilização, que serão
encaminhadas para o endereço da Instituição empregadora, que
deverá proceder à sua entrega aos seus empregados,
imediatamente após o respectivo recebimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: I) A instituição empregadora deverá
informar a Administradora do Plano contratada pelo SINTIBREF-DF
pelo e-mail: beneficio.sintibref@gmail.com a lista de todos os
empregados com direito ao referido benefício, constando NOME
COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO
COMPLETO
DO
BENEFICIÁRIO,
TELEFONE
RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO
EMPREGADO, NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO
e FUNÇÃO (exigência da ANS - Agência Nacional de Saúde),
sendo que não serão aceitas listagens sem os dados completos
conforme mencionado acima. O formulário padrão será
disponibilizado pelo SINTIBREF-DF. Caso a entidade não possua
acesso à internet, e somente nessa hipótese, poderá enviar via
correio as atualizações para o SINTIBREF-DF, respeitando os
prazos conforme item II, deste parágrafo.
II) A Instituição empregadora deverá informar a Administradora do
Plano contratada pelo SINTIBREF-DF, através do e-mail
beneficio.sintibref@gmail.com, até o dia 20 (vinte) de cada mês ou
último dia útil imediatamente anterior quando tal data recair em
feriado ou final de semana, os empregados admitidos e/ou
demitidos, para emissão da carteira e/ou baixa do empregado no
benefício. No caso da não informação dentro do prazo, não será
possível efetuar alterações no boleto nas notas fiscais.
III) A não informação por parte da Instituição empregadora dos
empregados com rescisão de contrato de trabalho dentro do mês
obriga o pagamento da mensalidade até que a administradora
receba a referida informação para sua exclusão no "Metlife Plano
Odontologico".
IV) A não informação por parte da Instituição empregadora dos
empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo dia do
referido mês ou primeiro dia útil imediatamente anterior, para
inclusão e utilização do benefício e também em caso de
inadimplência, obriga a empregadora a reverter o referido valor em
dobro, ou seja, (R$ 34,00 = R$ 17,00 x 2) sendo 50% revertido ao
empregado e 50% à entidade sindical, como indenização referente
aos meses em que o empregador deixou de oferecer o plano
odontológico ao empregado e prejudicou sua utilização, até a
completa e obrigatória regularização, bem como o oferecimento do
referido benefício ao empregado prejudicado.
V) O SINTIBREF-DF se responsabiliza pelo fiel cumprimento do
plano odontológico de cada um dos empregados. Para tanto, a
instituição deverá proceder ao pagamento de R$ 17,00 (Dezessete
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reais) por cada empregado no prazo e forma estabelecido abaixo,
desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos
empregados até o dia 20 (vinte) de cada mês ou dia útil
imediatamente anterior.
VI) As instituições empregadoras com Termos de Fomento, Termos
de Colaboração, Convênios e ou Contratos em prestação de
serviços, formalizados com o setor público federal e/ou distrital
poderão acrescentar linearmente aos salários dos empregados os
valores referentes a este benefício, ficando para tanto autorizado a
praticar os devidos descontos, estritamente no valor pactuado, na
folha de pagamento dos empregados.
PARÁGRAFO TERCEIRO: I) O custo do referido benefício para o
empregador por empregado será de R$ 17,00 (dezessete reais) ao
mês.
II) A Instituição deve proceder o pagamento a que se refere o inciso
anterior até o dia 10 do mês subsequente da inclusão do
empregado na lista para exercício do benefício odontológico, por
meio de boleto bancário com código de barras, enviado
previamente através do SINTIBREF-DF.
III) O SINTIBREF-DF encaminhará a cada Instituição empregadora
mensalmente (via e-mail), os boletos para pagamento, com
vencimento até o dia 10 (dez). O boleto irá preenchido com o valor
a pagar, mediante a atualização enviada até o dia 20 (vinte) ou dia
útil imediatamente precedente do mês anterior. Caso não receba o
boleto em até 5 (cinco) dias antes do vencimento, cabe à
Instituição solicitar através do telefone (61) 3323-1639 ou e-mail:
benfico.sintibref@gmail.com.
IV) O referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor
estará estipulado no boleto enviado. O valor a pagar será o
resultado do número de empregados somados ao número de
dependentes, quando for o caso, vezes R$ 17,00 (dezessete reais).
V) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será
acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros moratórios
de 0,033% ao dia, imputável às Instituições.
VI) É obrigação da Instituição empregadora, recolher o cartão do
beneficiário quando da rescisão de contrato de trabalho. Poderá a
Instituição empregadora emitir termo próprio de responsabilidade
por eventual má utilização do serviço e recolher a assinatura do
beneficiário. Assim, fica isento de qualquer responsabilidade por
estas situações o SINTIBREF-DF bem como a parceira Metlife, em
detrimento da Instituição empregadora e ou do beneficiário.
PARÁGRAFO QUARTO: No caso de empregados beneficiários
afastados, após a inclusão no referido benefício, a instituição
empregadora continuará responsável pelo pagamento de suas
mensalidades, incentivando-os a um tratamento neste período.
PARÁGRAFO QUINTO: I) Os empregados que desejarem a
inclusão de seus dependentes devem preencher ficha própria de
adesão autorizando o desconto em folha de pagamento,
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juntamente com o empregador (responsável pela Instituição) que
também deve assinar o termo de adesão. Despois de preenchido e
assinado pelas partes, cópia do termo de adesão deve ser enviada
ao SINTIBREF-DF, permanecendo o documento original na
Instituição. As instituições ficam obrigadas a descontar tais valores
do titular do plano, e, realizar o pagamento no boleto do plano
odontológico, conforme previsto no Parágrafo Terceiro, inciso II,
desta cláusula. A ficha e as regras para inclusão de dependentes
podem ser solicitadas pelo e-mail: beneficio.sintibref@gmail.com
ou pelo telefone: (61) 3323-1639.
II) O prazo mínimo de permanência do dependente no plano é de
12 meses a contar da assinatura do termo de adesão e, havendo
utilização do convênio, contar-se-á o prazo a partir da última
consulta/procedimento realizado pelo usuário dependente.
III) Caso o Beneficiário solicite exclusão dentro do período mínimo
de vigência do Contrato, estará sujeito à cobrança do valor
correspondente ao da contribuição mensal vigente multiplicado por
6 (seis). O Beneficiário excluído não poderá ser incluído novamente
no Plano, exceto mediante anuência da Operadora e desde que
observado o cumprimento de período de carência. A exclusão do
beneficiário dependente será efetivada mediante o envio da
solicitação por escrito, redigida e assinada pelo Titular inscrito no
Plano.
IV) Caso o titular do plano não esteja mais ligado à instituição
empregadora, seus dependentes também serão excluídos em
função da perda do vínculo.
PARÁGRAFO SEXTO: O presente benefício odontológico aplicase a todos empregados em toda modalidade de contrato de
trabalho, tais como Contrato de Trabalho por tempo indeterminado,
Contrato de Trabalho por prazo determinado, inclusive em período
de experiência, Contrato de Trabalho Temporário etc.
PARÁGRAFO SETIMO: A inadimplência de qualquer boleto em
atraso igual ou superior a 30 (trinta) dias do vencimento acarretará
a suspensão de todos os beneficiários, empregados e dependentes
do Plano Odontológico Metlife. Persistindo a inadimplência, a
Instituição será responsável pelos custos advindos da necessidade
de uso de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em
dobro a título de indenização dos meses em que o empregado não
pôde utilizar o plano odontológico, ou seja, a partir do 31º dia do
boleto pendente. Em função da continuidade da inadimplência a
cobrança será judicial, por descumprimento desta sentença
normativa, o que não isenta a Instituição da quitação de
pagamento(s) pendente(s).
PARÁGRAFO OITAVO: As instituições que oferecem plano
odontológico aos seus empregados ficam isentas de cumprir a
obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta cláusula, desde
que comprovem a permanência do benefício contratado. Para
análise das condições do plano de odontológico oferecido, a
entidade
deve
enviar
a
administradora,
pelo
email:
beneficio.sintibref@gmail.com cópia do contrato ou proposta com o
prestador de saúde, lista dos trabalhadores que utilizam e/ou
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utilizarão o benefício, especificando o percentual ou custo pago
pelas partes (empregado e empregador), e quaisquer documentos
que possam causar ônus aos trabalhadores.
PARÁGRAFO NONO: ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL - A
provedora da assistência viagem nacional contratada pela
METLIFE planos odontológicos para prestação deste serviço é a
MONDIAL S/A. Os serviços de assistência viagem nacional serão
disponibilizados aos beneficiários adimplentes do Plano
Odontológico, nas hipóteses de viagem por período inferior a 60
(sessenta) dias e a partir de 50 (cinquenta) km da residência do
beneficiário. A MONDIAL, a seu exclusivo critério, determinará,
entre os seguintes serviços, isolados ou combinados, a forma de
assistência mais adequada ao acidente ou doença para o
beneficiário
segurado:
assistência
médica,
assistência
odontológica, assistência farmacêutica, adiantamento pra o
pagamento de fiança, retorno antecipado por falecimento de um
familiar, localização de bagagem, remoção hospitalar, retorno ao
domicílio após alta hospitalar, acompanhamento e hospedagem em
caso de hospitalização, retorno de acompanhantes, prorrogação de
estadia em hotel, garantia de viagem de regresso, extravio de
documentos, retorno de acompanhamento de menores, traslado de
corpo, informações de viagens, retorno antecipado por ocorrência
de sinistro no domicílio do segurado, adiantamento de fundos em
caso de roubo ou furto de dinheiro, transmissão de mensagens e
convalescência domiciliar. Podem ser consultadas as condições
estabelecidas para cada cobertura no site www.sintibrefdf.org.br ou
www.sinibref.com.br.Toda ocorrência referente aos serviços
cobertos deve ser comunicada previamente à MONDIAL, através
da Central de Atendimento cujos números de telefone são 3003
5433 (CAPITAL) ou 0800 638 543 (INTERIOR). Não estarão
cobertas as situações relacionadas abaixo, ficando expressamente
excluídas da prestação dos serviços:
a) Serviços solicitados diretamente pelo segurado, sem prévio
consentimento da MONDIAL, exceto nos casos de força maior ou
impossibilidade material comprovada;
b) Serviços prestados ao segurado quando a sua estada fora da
residência habitual for superior a 60 (sessenta) dias;
c) Acidente ocorrido ou doença
anteriormente ao início da viagem;

crônica

diagnosticada

d) Assistência a toda e qualquer consequência de atividades
criminosas ou dolosas do segurado;
e) Solicitação de assistência de caráter não emergencial assim
compreendida aquela que possa aguardar o retorno do segurado
para a residência, exceto os itens Indicação Médica, Informações
de Viagens e Transmissão de Mensagens.
f) Controle clínico e/ou laboratorial de Doenças pré-diagnosticadas
ou existentes anteriormente à data de viagem que não tenham
apresentado manifestações clínicas de agudização, bem como
continuação de tratamentos iniciados no Brasil.
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g) Atos médicos eletivos, explorações clínicas e/ou cirúrgicas de
doenças crônicas ou doenças de base que não tenham sofrido
processo de agudização.
h) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter
extraordinário, tais como inundações, maremotos, terremotos,
erupções vulcânicas, tornados, ciclones, furacões e queda de
corpos siderais.
i) A assistência decorrente de endemias ou pandemias.
PARAGRAFO DÉCIMO: DESCONTOS EM MEDICAMENTOS - O
produto de desconto em medicamentos dispõe de uma moderna
estrutura tecnológica e organizacional e permite a oferta aos
segurados empregados beneficiários do plano odontológico Metlife
na condição de adimplentes, obtenção de descontos de 3% até
59% em medicamentos de marca e genéricos, constantes em uma
lista cadastrada com mais de 3.000 medicamentos disponíveis nos
sites www.fenatibref.org.br e www.sinibref.com.br. Atualmente, a
rede credenciada conta com mais de 8.000 farmácias, em todo o
território nacional, além de 2.300 farmácias que realizam o
deliveryde medicamentos, facilitando ainda mais a vida dos
clientes. Esta entrega é de total responsabilidade do
estabelecimento credenciado (farmácias) sendo critério do local a
cobrança de eventuais taxas.
Toda a rede de cidades atendidas está disponível no link
https://www.metlife.com.br/empresas/pme/dental/dental-pme-mais/
bem como a rede de farmácias credenciadas podem ser
consultadas nos sites www.sintibrefdf.org.br e www.sinibref.com.br.
O Segurado beneficiário adimplente no Plano Odontológico Metlife
deve identificar-se através do CPF ou da Carteirinha da Metlife
para obtenção do desconto.

4.2.2. SEGURO DE VIDA (11ª)
Eis o teor da cláusula originalmente proposta pelo suscitante:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
As Instituições continuará e ou implantarão Seguro de Vida em Grupo, conforme
estabelecido para todos os empregados das INSTITUIÇÕES BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DISTRITO FEDERAL que deverão estar
segurados após o envio da lista por parte da Instituição ao SINTIBREF/DF,
através do email: beneficio@sintibrefdf.org.br com as seguintes informações
sobre todos os empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE
NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFICIÁRIO, TELEFONE
RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO,
NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO e conforme formulário
padrão disponível no site www.sintibrefdf.org.br. Essas informações serão o
suficiente também para garantir aos seus dependentes legais, o direito ao
benefício quando for o caso. O referido seguro tem as seguintes importâncias
seguradas:
COBERTURAS

TITULAR CÔNJUGE

MORTE

16.000,00 8.000,00

INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE ATÉ

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

16.000,00 NÃO TEM
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ASSISTÊNCIA FUNERAL EXTENSIVA AOS FILHOS ATÉ 21 ANOS OU ATÉ 24 COMPROVADAMENTE NA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE
UNIVERSITÁRIO, ATÉ

3.000,00 3.000,00

Atenção: Quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL, os valores das coberturas
de morte e de indenização especial por morte acidental acumulam-se.
BENEFÍCIO SOCIAL ADICIONAL
A partir de 1º de Maio de 2018 será incluso 3 (TRÊS) CESTAS BÁSICAS no valor
de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cada, durante três meses após
comprovação do sinistro. Somente em caso de morte do segurado (titular) o
cônjuge ou herdeiros receberão o benefício, desde que informados até 3 meses
após a data de sinistro pelo e-mail: sinistro@seguroswin.com.br. A cesta pode ser
substituída por um vale cartão de mesmo valor.
- KIT NATALIDADE: 1 (um) kit no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta
reais), para os nascidos da empregada titular, desde que informados pelo email:
sinistro@seguroswin.com.br até 3 meses após o nascimento.
Os benefícios adicionais listados acima são de responsabilidade do estipulante da
apólice, e serão entregues pelo departamento social do SINTIBREF-DF.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: É de inteira responsabilidade da Instituição
empregadora o pagamento da indenização do valor do Seguro de Vida em
Grupo aos segurados e/ou beneficiários, quando de sinistro, caso a instituição
esteja em atraso com qualquer boleto por mais de 30 dias. Com isso, terão seus
empregados excluídos da apólice, retornando-os após o pagamento de todas as
pendências. Também será responsável pelo pagamento do sinistro caso não seja
feita a inclusão inicial de todos os empregados, a inclusão dos admitidos a cada
mês e a exclusão dos empregados no mês de demissão (atualização mensal),
junto ao SINTIBREF-DF. As informações dos empregados admitidos e ou
demitidos deverão ser informadas até o dia 20 de cada mês, para emissão e ou
baixa do Certificado Individual do Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes
Pessoais. Lembre-se que, essas informações precisam ser atualizadas junto à
seguradora para não prejudicar a indenização em caso de sinistro. A entidade
não está isenta de nos enviar as admissões e/ou demissões caso tenha feito a
homologação no SINTIBREF DF.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A não informação por parte da Instituição
empregadora dos empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo
quinto dia de cada mês, para inclusão e utilização no referido benefício, obriga a
empregadora a reverter o referido valor em dobro, R$ 16,60 (dezesseis reais e
sessenta centavos), ou seja, sendo 50% revertido ao empregado e 50% a entidade
sindical, como indenização referente aos meses em que o empregador deixou de
oferecer o benefício ao empregado e prejudicou tanto sua utilização quanto a
negociação coletiva da categoria, até a completa e obrigatória regularização, bem
como o oferecimento do referido beneficio ao empregado prejudicado.
PARÁGRAFO TERCEIRO: A Seguradora determina que os empregados
aposentados por invalidez ou afastados por doença não podem ser incluídos no
seguro; caso os afastados por doença já estejam segurados, os mesmos não
poderão ser excluídos da lista mensal, continuando segurados normalmente. Os
empregados que têm idade superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) meses e 29
(vinte e nove) dias não poderão ser incluídos no seguro, por força das condições
contratadas. No entanto, os que já estiverem no seguro permanecerão segurados,
independente da idade. No caso dos afastados por doença, após a inclusão, a
instituição ficará responsável pelo pagamento integral das mensalidades dos
mesmos, no período em que estiverem afastados por doença; Caso o empregado
tenha trabalhado na instituição no mínimo um dia, o mesmo ficará segurado até
o último dia do mês.
PARÁGRAFO QUARTO: As Instituições comprometem-se a arcar com o custo
total de R$ 8,30 (oito reais e trinta centavos) mensais por cada um dos seus
empregados, podendo esse valor ser reajustado conforme demanda e justificativa
do prestador do serviço.
a) As instituições empregadoras com termos de fomento, termos de colaboração,
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convênios ou contratos em prestação de serviços formalizados com o setor
público federal ou distrital, que comprovarem tal situação mediante
documentação atualizada e emitida por órgão governamental competente a título
de garantir o benefício a todos seus empregados para melhores condições
salariais, deverão incluir nos seus planos de trabalhos, o total das despesas
previstas no caput desta cláusula, conforme estabelece a Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, regulamentada pelo Decreto Distrital nº 37.843, de 13/12/2016.
PARÁGRAFO QUINTO: O SINTIBREF/DF responsabiliza-se pelo fiel
cumprimento do seguro de cada um dos empregados a partir do primeiro dia de
cada mês. Para tanto, a Instituição deverá proceder ao pagamento dos R$ 8,30
(oito reais e trinta centavos) mensais por cada empregado, até o dia 10 do mês
seguinte, através de boleto bancário enviado mensalmente e/ou trimestralmente
via email, pela Administradora, e envie a lista atualizada de inclusão e exclusão
dos empregados até o dia 20 de cada mês. O referido boleto não precisará ser
preenchido, pois o valor estará estipulado no boleto enviado. O valor a pagar
será o resultado do número de empregados vezes o valor individual de R$ 8,30
(oito reais e trinta centavos). Caso o pagamento seja trimestral, o valor será o
resultado do número de empregados do mês vezes o valor individual de R$ 8,30
(oito reais e trinta centavos) multiplicados por três, ou seja, referente aos três
meses que o empregado ficou segurado. Caso não os receba até 05 dias antes do
vencimento, solicite-os através do telefone: (61) 3323-1639 ou e-mail:
beneficio@sintibrefdf.org.br.
PARAGRAFO SEXTO: Os benefícios desta cláusula, em nenhuma hipótese,
poderão ser inferiores às garantias acima estipuladas.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O recolhimento dos valores além dos prazos
estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros
moratórios de 0,033% ao dia sobre o valor principal descrito no corpo do boleto
imputáveis às Instituições.
PARÁGRAFO OITAVO: Para ter direito aos serviços oferecidos na cobertura de
Assistência Funeral ligue antes de qualquer providência para 0800 6385433
(Demais cidades do Estado) ou 3003-5433 (Capital), solicite apresentando o CPF
do titular. Para sua segurança, anote o número do protocolo de atendimento. Se o
responsável não comunicar à seguradora antes dos procedimentos com o funeral,
o mesmo perderá o direito de receber a Assistência Funeral, pois, não caberá
reembolso.
PARÁGRAFO NONO: Cada segurado receberá um Certificado Individual do
Seguro de Vida ou de Acidentes Pessoais expedido (s) pela seguradora. Caso não
tenha recebido, favor nos requisitar.
PARÁGRAFO DÉCIMO: No caso de o empregado trabalhar em duas
instituições representadas pelo SINTIBREF-DF, a seguradora determina que os
empregados não podem ser incluídos duas vezes na mesma apólice, ou seja, duas
vezes no mesmo seguro de vida em grupo. Caso aconteça um sinistro de morte
(natural ou acidental) do empregado, e o seu cônjuge trabalhe na mesma
entidade ou em alguma outra entidade que o SINTIBREF-DF representa, a
seguradora não irá efetuar o pagamento de duas indenizações; a seguradora irá
pagar apenas um benefício, ou seja, de morte do titular. Favor entrar em contato
com o SINTIBREF-DF, pois só assim saberemos desta situação e tomaremos as
devidas providências antes de qualquer fatalidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO: É necessário que o empregador, através
da sua área própria (departamento de pessoal), tenha em seus arquivos o
"formulário apropriado para designações dos beneficiários", ou seja, o Termo de
Nomeação e/ou Alteração de Beneficiários; termo que foi enviado juntamente
com o seu certificado individual. O mesmo deverá estar
totalmente preenchido, assinado pelo segurado e arquivado na instituição.
Quando houver algum sinistro, esse documento deverá acompanhar o restante
das documentações para a liquidação do Seguro de Vida em Grupo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: O presente Seguro de Vida aplica-se a
todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, sendo elas:
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Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo
determinado, inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho
Temporário e etc.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO: A inadimplência de qualquer boleto em
atraso igual ou superior a 30 dias do vencimento original acarretará a suspensão
de todos os segurados, cônjuges e herdeiros. Após a quitação de toda a
pendência ficarão segurados no mês subsequente ao pagamento. Devido à
inadimplência a Instituição será responsável pelos custos advindos da
necessidade de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro dos
meses em que o empregado não esteve segurado, a título de indenização. Em
função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, por
descumprimento desta, o que não isenta à Instituição da quitação de
pagamento(s) pendente(s).
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO: Caso a Instituição Empregadora efetue o
pagamento mensal do empregado não incluído em lista de atualização
(inclusão/exclusão), implicará em responsabilidade civil por parte do
Empregador. Para garantia do Seguro de Vida é necessário o cumprimento por
parte da Instituição Empregadora, do envio da lista até o vigésimo dia de cada
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO: Cada Instituição Empregadora, nos termos
do artigo 545 da CLT, deverá possuir adesão formal do empregado para o
desconto da mensalidade do referido Seguro de Vida em Grupo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO: O Seguro de Vida em Grupo é assegurado a
todo empregado da categoria, e, na inexistência de autorização formal para
desconto em sua folha de pagamento, a Instituição deverá custear integralmente
o referido beneficio.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO: Em caso de sinistro, para análise e
deferimento da indenização segurada, é necessário o envio da documentação
obrigatória constante no site: www.sintibrefdf.org.br ou solicite-a por email:
beneficio@sintibrefdf.org.br.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO: A entidade empregadora, por liberalidade,
poderá incluir seus voluntários no benefício do Seguro de Vida, estando ciente de
que, quando houver sinistro, deverão comprovar o vínculo de voluntariado, sob
pena de ser responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta
cláusula.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO: Caso a entidade empregadora fique
inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual ou superior a
71 anos e/ou que esteja afastado, o mesmo não poderá ser reincluído no seguro
de vida, mesmo que a instituição regularize suas pendências. Os demais
empregados não afastados serão reincluídos e, caso ocorra algum sinistro, a
responsabilidade pela indenização do empregado afastado será da Instituição
Empregadora.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO: O empregado que receber o pagamento da Invalidez
permanente total por doença, não fará jus ao pagamento da assistência funeral.
Após o recebimento dessa indenização, ele será excluído da apólice, conforme
normativa da seguradora.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO: Todos os empregados segurados ativos
a partir do mês de maio de 2018, concorrerão a 4 sorteios de R$ 500,00
(quinhentos reais) 4 (quatro) vezes ao mês, aos sábados (no mês que houver 05
sábados, o sorteio acontecerá a partir do segundo), através da Loteria Federal,
pelo número constante no certificado individual do seguro de vida e/ou
acidentes pessoais expedido pela seguradora . O recebimento do prêmio será
feito por depósito em conta corrente, diretamente pela empresa seguradora, após
preenchimento do formulário próprio e entrega da documentação necessária,
disponível em nosso site www.sintibrefdf.org.br ou www.fenatibref.org.br ou
por email beneficio@sintibrefdf.org.br. Este benefício é atrelado ao Seguro de
Vida em Grupo, e é garantido pela seguradora SulAmérica Capitalizações. Este
benefício é válido somente para os beneficiários ativos e adimplentes, conforme
parágrafo décimo terceiro. Caso o sorteado esteja na condição de inadimplência
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e/ou inativo, o prêmio será garantido pela instituição empregadora que
descumpriu a presente mês e o devido pagamento até o dia 10 do mês
subsequente ao desconto do empregado cláusula. A divulgação dos ganhadores
de cada sorteio estará disponível no site do SINTIBREFDF e da FENATIBREF,
cabendo ao Trabalhador(a) e/ou à Instituição acompanhar e socializar aos
mesmos.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO: As instituições, que já oferecem seguro
de vida aos seus empregados, ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a
parceira mencionada nesta cláusula, desde que comprovem que as coberturas e
vantagens contratadas não sejam inferiores e/ou em menor quantidade dos que
estão exclusivamente elencados e sigam todas as regras previstos nesta cláusula,
mediante comprovação anual e ou quando solicitado pelo sindicato laboral, da
permanência dos empregados no benefício contratado. Para análise das
condições do seguro de vida oferecido, a entidade deve enviar à administradora,
pelo email: beneficio@sintibrefdf.org.br, cópia do contrato ou proposta com o
prestador, lista dos trabalhadores que utilizam/utilizarão o benefício, especificar
qual percentual ou custo pago (empregador), e quaisquer documentos que
possam causar ônus aos trabalhadores.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO: Caso o segurado ou beneficiário não
proceda à abertura do sinistro em até 3 anos, prescreverá seu direito de fazê-lo,
conforme artigo 206, inciso 3º, IX do CC/02.

À guisa de justificativa, pontuou o suscitante (fl. 32):
Justificativa: Manutenção da Cláusula 11ª da CCT 2016/18, reajustado para R$
8,30 tendo um reajuste de R$ 0,30 (trinta centavos), a fim de garantir a ampliação
do benefício em conformidade com caput desta cláusula (em 3 (TRÊS) CESTAS
BÁSICAS no valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), cada, durante três
meses após comprovação do sinistro e KIT NATALIDADE: 1 (um) kit no valor de
R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), para os nascidos da empregada
titular, ambos os benefícios podendo ser substituído pelos respectivos valores
pecuniários). Principalmente por ter sido um benefício objeto compensação,
tendo como base os reajustes acordados na CCT 2016/18, os quais no primeiro
ano reduziram-se os salários, considerando os reajustes abaixo do índice
inflacionários e no segundo ano, considerando o reajuste apenas do índice sem
ganho real, utilizado diretamente na entidade sindical por mais de 4.000 (quanto
mil trabalhadores) conforme, material em anexo e diretamente nas entidades
laborais por aproximadamente 3.000 (três mil trabalhadores). Conforme os planos
de trabalhos aprovados pelos entes governamentais tomadores dos serviços, em
anexos, donde constam as provisões destas despesas como item obrigatório de
cumprimento entre as partes. (Entidades Sociedades Civil, empregadoras
representadas pelo suscitado e Governo do Distrito Federal)

Em sua contestação, cingiu-se o sindicato suscitado a dizer que "a
categoria não concorda que a manutenção do benefício. Estará em vigor apenas até o final da
vigência dos contratos celebrados pelas entidades sindicais laborais. Após o fim da citada
vigência, tais benefícios somente serão de manutenção facultativa, os empregadores poderão
escolher o plano e a respectiva corretora/operadora" (fl. 519).
O parecer ministerial foi contrário ao acolhimento da proposta pelos
seguintes motivos:
"A matéria trata da instituição/manutenção de benefício obrigatório aos
empregados, que exige acordo entre as partes, em especial anuência do
empregador.
Assim, não podendo o poder judiciário obrigar a implementação de benefícios
não previstos em lei, este Parquet oficia pelo indeferimento da cláusula." (fl. 570)

15/03/2019 13:59

61 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

Analiso.
A cláusula SEGURO DE VIDA EM GRUPO não é nova, tendo
integrado a CCT 2016/2018 (fls. 91/94) e, portanto, não inova o cenário normativo resultante da
última convenção celebrada entre as partes.
No entanto, cotejadas as duas versões, percebe-se que na
proposta do suscitante há uma sobrecarga financeira de R$ 0,30 no valor individual do seguro,
alteração de alguns prazos e adição de novos benefícios imprevistos na convenção coletiva
(cesta básica em três meses após o sinistro e um kit natalidade).
Não havendo consenso das categorias, não está a Justiça do
Trabalho autorizada a impor encargos financeiros novos ao patronato, no exercício da
jurisdição normativa.
Assim,

considerando

que

o

seguro

fora

anteriormente

convencionado entre as partes, atraindo a incidência da regra do art. 114, § 2º, da CF, e
considerando inexistir qualquer notícia ou argumento a justificar a resistência patronal no
tocante à cláusula, defiro-a em parte, adotando, com ligeiros ajustes redacionais, o texto da
CCT 2016/2018:
SEGURO DE VIDA EM GRUPO
As Instituições implantarão Seguro de Vida em Grupo, conforme
estabelecido para todos os empregados das INSTITUIÇÕES
BENEFICENTES,
RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO
DISTRITO FEDERAL que deverão estar segurados após o envio
por parte da Instituição ao SINTIBREF/DF através do email:
beneficio.sintibref@gmail.com as seguintes informações sobre
todos os empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE
NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO BENEFICIÁRIO,
TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL
DO EMPREGADO, NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE
ADMISSÃO e conforme formulário padrão disponível no site
WWW.sintibrefdf.org.br. Estas informações serão o suficiente
também para garantir aos seus dependentes legais, o direito ao
benefício quando for o caso. O referido seguro tem as seguintes
importâncias seguradas:
COBERTURAS

TITULAR CÔNJUGE

MORTE

16.000,00

INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL

16.000,00

8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE

16.000,00

8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE ATÉ

16.000,00

8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

16.000,00 NÃO TEM

8.000,00

ASSISTÊNCIA FUNERAL, EXTENSIVA AOS FILHOS ATÉ 21 ANOS OU ATÉ 24,
3.000,00

3.000,00

COMPROVADAMENTE NA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, ATÉ

Atenção: Quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL os valores das

15/03/2019 13:59

62 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

coberturas: Morte e Indenização especial por morte acidental se
acumulam.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É de inteira responsabilidade da
Instituição empregadora o pagamento da indenização do valor do
Seguro de Vida em Grupo aos segurados e/ou beneficiários,
quando de sinistro, caso a instituição esteja em atraso com
qualquer boleto por mais de 30 dias, pois com isso terão seus
empregados excluídos da apólice, retornando-os após o
pagamento de todas as pendências. Também será responsável
pelo pagamento do sinistro caso não faça a inclusão inicial de
todos os empregados, a inclusão dos admitidos a cada mês e a
exclusão dos empregados no mês de demissão (atualização
mensal), junto ao SINTIBREF-DF. As informações dos empregados
admitidos e/ou demitidos deverão ser prestadas até o dia 25 de
cada mês, para emissão e/ou baixa do Certificado Individual do
Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais. Essas
informações têm de ser atualizadas junto à seguradora para não
prejudicar a indenização em caso de sinistro. A entidade não está
isenta de enviar ao Sindicato laboral as admissões e/ou demissões
caso tenha feito a homologação da rescisão do contrato de
trabalho no SINTIBREF DF.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A não informação por parte da
Instituição empregadora dos empregados admitidos dentro de cada
mês, até o vigésimo quinto dia de cada mês, para inclusão e
utilização do referido benefício, obriga a empregadora a reverter o
referido valor em dobro, ou seja, R$ 16,00 (dezesseis reais), sendo
50% revertidos ao empregado e 50% à entidade sindical, como
indenização referente aos meses em que o empregador deixou de
oferecer o benefício ao empregado e prejudicou sua, até a
completa e obrigatória regularização, bem como o oferecimento do
referido benefício ao empregado prejudicado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Por determinação da Seguradora, os
empregados aposentados por invalidez e/ou afastados por doença
não podem ser incluídos no seguro; caso os afastados por doença
já estejam segurados eles não poderão ser excluídos da lista
mensal, continuando segurados normalmente. Os empregados
com idade superior a 70 (setenta) anos, 11 (onze) meses e 29
(vinte e nove) dias não podem ser incluídos no seguro por força
das condições contratadas, no entanto os que já estiverem no
seguro permanecerão segurados, independentemente da idade.
No caso dos afastados por doença, após a inclusão, a instituição
ficará responsável pelo pagamento integral das mensalidades a
cargo deles, enquanto estiverem afastados por doença; ao
retornarem ao trabalho, terão descontados em seus salários os
valores pagos pela entidade empregadora. Caso o empregado
tenha trabalhado na instituição no mínimo um dia, deverá ser
descontado o seguro de vida dele, ficando segurado até o último
dia do mês do desconto.
PARÁGRAFO QUARTO - As Instituições se comprometem a arcar
com o custo total de R$ 8,00 (oito reais) mensais para cada um dos
seus empregados. As instituições empregadoras com Termos de
Fomento, Termos de Colaboração, Convênios e/ou Contratos em
prestação de serviços, formalizados com o setor público federal
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e/ou distrital poderão acrescentar linearmente aos salários dos
empregados os valores referentes a este benefício, ficando para
tanto autorizado a praticar os devidos descontos, estritamente ao
valor pactuado, em folha de pagamento dos empregados.
PARÁGRAFO QUINTO - O SINTIBREF/DF se responsabiliza pelo
fiel cumprimento do seguro de cada um dos empregados a partir do
primeiro dia de cada mês, para tanto, a Instituição deverá proceder
ao pagamento, dos R$ 8,00 (oito reais) mensais por cada
empregado, até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, através
de boleto bancário enviado mensalmente e/ou trimestralmente via
email pela Administradora, desde que a instituição atualize a lista
de inclusão e exclusão dos empregados até o dia 25 de cada mês.
O referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor estará
estipulado no boleto enviado. O valor a pagar será o resultado do
número de empregados vezes o valor individual de R$ 8,00 (oito
reais). Caso o pagamento seja trimestral, o valor será o resultado
do número de empregados do mês vezes o valor individual de R$
8,00 (oito reais) multiplicado por três, ou seja, referente aos três
meses que o empregado ficou segurado. Caso não os receba até
05 dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: (61)
33236976 ou e-mail: beneficio.sintibref@gmail.com.
PARAGRAFO SEXTO - Os benefícios desta cláusula, em
nenhuma hipótese poderão ser inferiores às garantias acima
estipuladas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O recolhimento dos valores além dos
prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por
cento) ao mês, juros moratórios de 0,033% ao dia, sobre o valor
principal descrito no corpo do boleto, imputável às Instituições.
PARÁGRAFO OITAVO - Para ter direito aos serviços oferecidos na
cobertura de Assistência Funeral ligue antes de qualquer
providencia para 0800 6385433 (Demais cidades do Estado) ou
3003-5433 (Capital), solicite apresentando o CPF do titular e para
sua segurança anote o número do protocolo de atendimento, se o
responsável não comunicar à seguradora antes dos procedimentos
com o funeral, o mesmo perderá o direito de receber a Assistência
Funeral, pois, não caberá reembolso.
PARÁGRAFO NONO- Cada segurado receberá um Certificado
Individual do Seguro de Vida e/ou Acidentes Pessoais expedidos
pela METLIFE, caso não tenha recebido favor nos requisitar.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A seguradora determina que os
empregados não possam ser incluídos duas vezes na mesma
apólice, ou seja, duas vezes no mesmo seguro de vida em grupo,
caso o empregado trabalhe em duas instituições que nós
representamos. Caso aconteça um sinistro de morte (natural ou
acidental) do empregado, e o seu cônjuge trabalhe na mesma
entidade ou em alguma outra entidade que o SINTIBREF DF
representa, a seguradora não irá efetuar o pagamento de duas
indenizações; a seguradora irá pagar apenas um beneficio, ou seja,
de morte do titular. Favor entrar em contato com o SINTIBREF-DF,
pois só assim saberemos desta situação e tomaremos as devidas
providências antes de qualquer fatalidade.
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PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - È necessário que o
empregador, através da sua área própria (departamento de
pessoal), tenha em seus arquivos o "formulário apropriado para
designações dos beneficiários", ou seja, o Termo de Nomeação
e/ou Alteração de Beneficiários; termo que foi enviado juntamente
com o seu certificado individual. O mesmo deverá estar totalmente
preenchido, assinado pelo segurado e arquivado na instituição.
Quando houver algum sinistro este documento deverá acompanhar
o restante das documentações para a liquidação do Seguro de
Vida em Grupo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O presente Seguro de Vida
aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato
de trabalho, sendo elas: Contrato de Trabalho por tempo
indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo determinado,
inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho
Temporário e etc.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A inadimplência de qualquer
boleto em atraso igual ou superior a 30 dias do vencimento original
acarretará a suspensão de todos os segurados, cônjuges e
herdeiros. Após a quitação de toda a pendência ficarão segurados
no mês subsequente ao pagamento. Devido à inadimplência a
Instituição será responsável pelos custos advindos da necessidade
de cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro
dos meses em que o empregado não esteve segurado, a título de
indenização. Em função da continuidade da inadimplência a
cobrança será judicial, por descumprimento desta, o que não isenta
à Instituição da quitação de pagamento(s) pendente(s).
PARÁGRAFO DÉCIMO QUARTO - Caso a Instituição
Empregadora efetue o pagamento mensal do empregado não
incluído em lista de atualização (inclusão/exclusão), implicará em
responsabilidade civil por parte do Empregador. Para garantia do
Seguro de Vida é necessário o cumprimento por parte da
Instituição Empregadora, do envio da lista até o vigésimo quinto dia
de cada mês e o devido pagamento até o dia 10 do mês
subsequente ao desconto do empregado.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cada Instituição Empregadora,
nos termos do artigo 545 da CLT, deverá possuir adesão formal do
empregado para o desconto da mensalidade do referido Seguro de
Vida em Grupo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O Seguro de Vida em Grupo é
assegurado a todo empregado da categoria e na inexistência de
autorização formal para desconto em sua folha de pagamento, a
Instituição deverá custear integralmente o referido benefício.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Em caso de sinistro, para
analise e deferimento da indenização segurada é necessário o
envio da documentação obrigatória constante no site:
WWW.sintibrefdf.org.br
ou
solicite-a
por
email:
beneficio.sintibref@gmail.com.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A entidade empregadora, por
liberalidade, poderá incluir seus voluntários no beneficio Seguro de
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Vida, estando ciente que, quando houver sinistro, deverão
comprovar o vínculo de voluntariado, sob pena de ser
responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta
clausula.
PARÁGRAFO DÉCIMO NONO - Caso a entidade fique
inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual
ou superior a 71 anos e/ou que esteja afastado, o mesmo não
poderá ser re-incluído no seguro de vida, mesmo que a instituição
regularize suas pendências. Os demais empregados não afastados
serão re-incluídos e caso ocorra algum sinistro, a responsabilidade
pela indenização do empregado afastado será da Instituição
Empregadora.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO - O empregado que receber o
pagamento da Invalidez permanente total por doença, não fará jus
ao pagamento da assistência funeral, após o recebimento dessa
indenização ele será excluído da apólice, conforme normativa da
seguradora.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Todos os empregados
segurados ativos a partir do mês de março de 2016, concorrerão a
4 sorteios de R$ 400,00 (quatrocentos reais), 4 (quatro) vezes ao
mês, aos sábados (no mês que tiver 05 sábados, o sorteio
acontecera a partir do segundo), através da Loteria Federal, pelo
número constante no certificado individual do seguro de vida e/ou
acidentes pessoais expedido pela METLIFE. O recebimento do
prêmio será feito por deposito em conta corrente, diretamente pela
METLIFE, após preenchimento do formulário próprio e entrega da
documentação
necessária,
disponível
em
nosso
site
WWW.sintibrefdf.org.br ou WWW.fenatibref.org.br ou por email
beneficio.sintibref@gmail.com. Este benefício é atrelado ao Seguro
de Vida em Grupo, e é garantido pela MetLife e SulAmérica
Capitalizações. Este benefício é válido somente para os
beneficiários ativos e adimplentes, conforme parágrafo Décimo
Terceiro. Caso o sorteado esteja na condição de inadimplência e/ou
inativo, o prêmio será garantido pela instituição empregadora que
descumpriu a presente cláusula. A divulgação dos ganhadores de
cada sorteio estará disponível no site do SINTIBREF-DF e da
FENATIBREF
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - As instituições que
oferecem seguro de vida aos seus empregados ficam isentas de
cumprir a obrigatoriedade com a parceria mencionada nesta
clausula, desde que comprovem que as coberturas e vantagens
contratadas não sejam inferiores e/ ou em menor quantidade dos
que estão elencados nesta clausula, bem como a parte do
trabalhador não seja maior do que o valor aqui estabelecido,
mediante comprovação anual da permanência dos empregados no
beneficio contratado. Para análise das condições do seguro de vida
oferecido, a entidade deve enviar a administradora, pelo email:
beneficio.sintibref@gmail.com cópia do contrato ou proposta com o
prestador, lista dos trabalhadores que utilizam/utilizarão o
benefício, especificar qual percentual ou custo pago pelas partes
(empregado e empregador), e quaisquer documentos que possam
causar ônus aos trabalhadores.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Caso o segurado ou
beneficiário não proceda à abertura no sinistro em até 3 anos,
prescreverá seu direito de fazê-lo, conforme artigo 206, § 3º, IX, do
Código Civil/2002.

4.2.3. RESCISÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO (12ª)
A cláusula tem a seguinte redação proposta:
RESCISÃO CONTRATUAL
As partes acordam que as rescisões de contrato de trabalho iguais ou superiores a
01 (um) ano de trabalho, continuarão a serem realizadas obrigatoriamente com a
assistência do Sindicato da categoria profissional, devendo ser agendados com no
mínimo 48h de antecedência. Na intenção de garantir a segurança jurídica às
partes, empregado e empregador, e de proporcionar a obtenção do termo de
quitação anual de obrigações trabalhistas, demonstrando a regularidade da
instituição.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:A instituição deverá comunicar por escrito ao
empregado, mediante assinatura de ambas as partes e com cópia para cada uma,
o local, dia e hora em que o mesmo deverá comparecer para recebimento das
verbas rescisórias e atualização da CTPS. Respeitados os prazos previstos em Lei
quanto ao pagamento.
PARÁGRAFO SEGUNDO:Nas rescisões contratuais levadas à homologação no
SINTIBREF/DF, na data marcada, comprovará a presença do empregador
mediante declaração quando o empregado não comparecer, desde que
comprovada pelo empregador a ciência, por parte do empregado, da data e
horário estabelecidos para o ato.
PARÁGRAFO TERCEIRO:As instituições ficam obrigadas a apresentar os
documentos necessários para homologação e a deixar cópia do termo de rescisão
e demais documentos no sindicato.
PARÁGRAFO QUARTO:Em caso de atraso no pagamento das verbas
rescisórias, desatendidos os prazos legais, será aplicada a multa prevista em lei,
se o empregado ou sindicato não tiver dado causa ao atraso.
PARÁGRAFO QUINTO:A Instituição deve comunicar, por escrito, ao
SINTIBREF-DF, em até 10 dias corridos, parecer acerca de RESSALVA(S) que
venha(m) ocorrer no TRCT.
PARÁGRAFO SEXTO- Os pagamentos realizados no ato da rescisão contratual
do empregado devem ser feitos por depósito em conta, em espécie ou por cheque
administrativo. Se a homologação for efetuada no último dia previsto do aviso,
caso seja pago por cheque administrativo, deve ser feito em tempo hábil para
recebimento (saque) das verbas rescisórias.
PARÁGRAFO SÉTIMO:Conforme artigo 477, § 6º, CLT, alterada pela Lei
13.467/17, a entrega ao empregado de documentos que comprovem a
comunicação da extinção contratual aos órgãos competentes bem como o
pagamento dos valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de
quitação deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do
contrato. Entende-se por termino do contrato no aviso prévio indenizado, o
ultimo dia trabalho, para fins de contagem de prazo para recebimento das verbas
rescisórias e entrega de documentação no ato da homologação.
PARÁGRAFO OITAVO: O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data
em que houver a comunicação do desligamento ao empregado. Caso haja
assinatura do aviso em momento posterior à comunicação, caracterizará como
data de afastamento o dia em que o aviso foi assinado e, assim, a homologação
não será realizada quando o aviso refletir assinatura não correspondente à data
de sua concessão.
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PARÁGRAFO NONA: Fica obrigada a instituição, que agendar com o
empregado a homologação e não comparecer ou comparecer faltando algum dos
documentos impeditivos para realização, a pagar-lhe uma indenização
correspondente ao valor de um dia de seu trabalho no ato da homologação, sem
prejuízo da aplicabilidade da multa prevista no Artigo 477 da CLT, quando for o
caso.

Apresentou o sindicato suscitante a seguinte justificativa:
Manutenção da Cláusula 12ª da CCT 2016/18, com acréscimo da redação do
parágrafo sétimo conforme artigo 477, §6º, CLT alterada pela lei 13.467/17, afim
de garantir a segurança jurídica às partes.

Já o sindicato suscitado insurge-se contra a cláusula à vista das
modificações produzidas pela Lei nº 13.467/2017, que aboliu a obrigatoriedade da
homologação das rescisões contratuais, revogando o § 1º do art. 477 da CLT.
O parecer do Ministério Público do Trabalho foi pelo indeferimento
pelas seguintes razões:
"Não havendo mais a obrigação legal de apresentar documentos à assistência do
sindicato obreiro, e à míngua de acordo quanto à manutenção da cláusula,
entende-se que a previsão deve ser suprimida.
Pelo indeferimento." (fl. 570)

Tal manifestação foi ratificada no segundo parecer ministerial (fl.
646).
Antes de enfrentar a polêmica em torno da possibilidade, ou não,
de subsistência da norma de homologação rescisória, pela via coletiva, é importante recuperar
o que as partes haviam ajustado na última convenção coletiva (fls. 94/95):
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESCISÃO CONTRATUAL
Fica firmado que os pedidos de demissão e recibos de quitação da rescisão de
contrato de trabalho igual ou superior a um ano de trabalho serão realizados com
assistência do sindicato da categoria profissional, desde que agendado com 48h
de antecedência, ou órgão especializado do Ministério do Trabalho e Emprego,
sem nenhum ônus para o empregador.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A instituição deverá comunicar por escrito ao
empregado, mediante assinatura de ambas as partes e com cópia para cada
uma, o local, dia e hora em que o mesmo deverá comparecer para recebimento
das verbas rescisórias e atualização da CTPS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas rescisões contratuais levadas à homologação
do SINTIBREF/DF, na data marcada, comprovará a presença do empregador
mediante declaração quando o empregado não comparecer, desde que
comprovada pelo empregador a ciência, por parte do empregado, da data e
horário estabelecidos para o ato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficam obrigadas as instituições a apresentar os
documentos necessários para homologação e a deixar cópia do termo de
rescisão e demais documentos no sindicato.
PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de atraso no pagamento das verbas
rescisórias, desatendidos os prazos legais, será aplicada a multa prevista em lei,
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se o empregado e o sindicato não tiverem dado causa ao atraso.
PARÁGRAFO QUINTO - A Instituição deve comunicar por escrito ao
SINTIBREF-DF, em até 10 dias corridos, parecer acerca de RESSALVA(S) que
venha(m) ocorrer no TRCT.
PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos realizados no ato da rescisão contratual
do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou em espécie ou por
cheque administrativo. Se a homologação for efetuada no ultimo dia previsto do
aviso, caso seja pago por cheque administrativo, deve ser feito em tempo hábil
para recebimento (saque) das verbas rescisórias.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O aviso prévio deve ser concedido e assinado na data
em que houver a comunicação do desligamento ao empregado. Caso haja
assinatura do aviso em momento posterior a comunicação, caracterizará como
data de afastamento o dia em que o aviso foi assinado e a homologação não
será realizada quando o aviso refletir assinatura não correspondente a data de
sua concessão.
PARÁGRAFO OITAVO - Fica obrigada a instituição que agendar com o
empregado a homologação e não comparecer ou comparecer faltando algum
dos documentos impeditivos para realização da homologação, a pagar-lhe uma
indenização correspondente ao valor de um dia de seu trabalho no ato da
homologação, sem prejuízo da aplicabilidade da multa prevista no Art. 477 da
CLT, quando for o caso.

Cotejando a proposta da inicial e a cláusula anteriormente
convencionada, nota-se que somente foi alterada a redação do caput, basicamente omitindo,
na cláusula ora em exame, a hipótese de homologação do pedido de demissão e sendo
acrescentado novo parágrafo (7º) para frisar a necessidade de entrega dos documentos de
comunicação da extinção do contrato de trabalho aos órgãos competentes dentro do prazo de
dez dias.
É certo que a Lei nº 13.467/2017, com a revogação do § 1º do art.
477 da CLT, aboliu a obrigatoriedade de se submeter ao crivo sindical, ministerial ou judicial a
rescisão de contratos de trabalho de empregados com mais de um ano de tempo de casa.
A abolição da tradicional formalidade - a rigor ruim para ambos os
lados do pacto laboral, pois retira importante instrumento de segurança e salvaguarda jurídicas,
seja quanto à certeza da realização e correção do pagamento, seja quanto à certeza da
eficácia liberatória dos TRCTs (Súmula 330/TST) - afastou a compulsoriedade legal, mas não
tornou ilícita ou irregular a exigência mantida por norma regulamentar ou coletiva ou por mera
opção individual patronal (CLT, arts. 444 e 611-B). Tanto não passou a ser ilícita a assistência
homologatória que o próprio suscitado propõe a manutenção da formalidade, ainda que
convertendo-a em mera possibilidade a critério de cada empregador a cada rescisão contratual.
Como pontuado nas premissas de julgamento, no início da
fundamentação desta decisão, "as cláusulas propostas que se limitem a reproduzir o texto da
última norma coletiva e sejam redundantes com o direito vigente à época desta não podem ser
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descartadas simplesmente pela desaparição do direito positivado que gerava a redundância
porque a estipulação de regras deste jaez no âmbito negocial tem como propósito justamente
assegurar a perenidade da vantagem instituída em lei mesmo quando esta venha a ser
revogada, dadas as previsíveis intempéries da atuação do Parlamento federal brasileiro".
Em outras palavras, a inserção de cláusula com o mesmo ou
similar teor daquela constante da proposta do sindicato autor e que reproduzia a lei teve o
propósito óbvio de consagrar como conquista da categoria profissional tal condição mais
benéfica.
Logo, a sua celebração não esteve atrelada à previsão legal
contida no art. 477, § 1º, da CLT, mas a um sincero desejo comum das partes de emprestarem
ao ato rescisório uma solenidade valiosa para assegurar a higidez da quitação passada pelo
empregado, independentemente da previsão legal.
A dita "Reforma Trabalhista" somente inibiria a conservação da
cláusula se, por alguma razão de difícil juridicidade, a assistência sindical fosse considerada
ilícita ou proibida. Não se chegou a tanto.
Por outro lado, a juridicidade da cláusula penal adicional
contemplada no Parágrafo Quarto é inequívoca (Súmula 384/II/TST).
Assim,

obrigado

o

Regional

a

respeitar

as

disposições

convencionadas anteriormente em benefício da proteção social dos trabalhadores (CF, art. 114,
§ 2º), defiro em parte o pedido inicial, porém sem inovar em relação àquilo que as partes
haviam estabelecido na norma coletiva de 2016/2018.
Assim, voto pela reprodução do texto da Cláusula 12ª da CCT
aludida, com supressão da referência aos pedidos de demissão ante a vedação de se
promover condição de trabalho não cogitada por nenhuma das partes e com supressão da
hipótese de intervenção assistencial do Ministério do Trabalho não só por sua desaparição,
mas pela impossibilidade jurídica de imposição de dever à Administração Pública, à margem do
que estritamente prevê a lei, por intermédio de instrumento de negociação coletiva ou sentença
normativa substitutiva.
Fica a cláusula assim redigida, com ajustes redacionais:
RESCISÃO CONTRATUAL
Os recibos de quitação da rescisão de contrato de trabalho igual ou
superior a um ano de trabalho serão realizados com assistência do
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sindicato da categoria profissional, mediante agendamento com 48
horas de antecedência, sem nenhum ônus para o empregador.
PARÁGRAFO PRIMEIRO:A instituição deverá comunicar por
escrito ao empregado, mediante assinatura de ambas as partes e
com cópia para cada uma, o local, dia e hora em que ele deverá
comparecer para recebimento das verbas rescisórias e atualização
da CTPS.
PARÁGRAFO SEGUNDO:Nas rescisões contratuais levadas à
homologação, o SINTIBREF/DF, na data marcada, comprovará a
presença do empregador mediante declaração quando o
empregado não comparecer, desde que comprovada pelo
empregador a ciência, por parte do empregado, da data e horário
estabelecidos para o ato.
PARÁGRAFO TERCEIRO:Ficam obrigadas as instituições a
apresentar os documentos necessários para homologação e a
deixar cópia do termo de rescisão e demais documentos no
sindicato.
PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de atraso no pagamento das
verbas rescisórias, desatendidos os prazos legais, será aplicada a
multa prevista em lei, se o empregado e o sindicato não tiverem
dado causa ao atraso.
PARÁGRAFO QUINTO: A Instituição deve comunicar por escrito
ao SINTIBREF-DF, em até 10 dias corridos, parecer acerca de
RESSALVA(S) que venha(m) ocorrer no TRCT.
PARÁGRAFO SEXTO: Os pagamentos realizados no ato da
rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito
em conta ou em espécie ou por cheque administrativo. A
homologação no último dia previsto para o aviso, paga com cheque
administrativo, deve ser feita em tempo hábil para recebimento
(saque) das verbas rescisórias.
PARÁGRAFO SÉTIMO: O aviso prévio deve ser concedido e
assinado na data em que houver a comunicação do desligamento
ao empregado. Caso haja assinatura do aviso em momento
posterior à comunicação, ficará caracterizado como data de
afastamento o dia em que o aviso tiver sido assinado e a
homologação não será realizada quando o aviso refletir assinatura
não correspondente à data de sua concessão.
PARÁGRAFO OITAVO: Fica obrigada a instituição que agendar a
homologação com o empregado e não comparecer, ou comparecer
sem algum dos documentos impeditivos para realização da
homologação, a pagar-lhe uma indenização correspondente ao
valor de um dia de seu trabalho no ato da homologação, sem
prejuízo da multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, quando for o
caso.

4.2.4. AVISO PRÉVIO (13ª)
A cláusula proposta tem o seguinte teor:
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AVISO PRÉVIO
O aviso prévio quando trabalhado, não poderá ser dado no último dia útil da
semana, nem em domingos ou feriados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A redução de duas horas diárias será utilizada
atendendo à conveniência das partes, no início ou no fim da jornada de trabalho,
mediante opção única por um dos períodos, exercidos no ato do recebimento do
pré-aviso, de acordo com o Art. 488 da CLT.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os dias excedentes aos 30 (trinta) dias iniciais
deverão ser pagos de forma indenizada e a projeção deles deverá ser considerada
para todos os efeitos legais como cálculo do FGTS, do 13º, tempo de serviço entre
outros.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de pedido de demissão, o aviso prévio
será de 30 (trinta dias).
PARAGRAFO QUARTO:O empregado que pedir demissão e comprovar que
conseguiu um novo emprego, ficará dispensado do cumprimento do aviso
prévio, tanto no curso do aviso prévio concedido pelo empregado quanto pelo
empregador.
PARAGRAFO QUINTO:O aviso prévio integra o tempo de serviço para todos os
efeitos legais, nos termos do artigo 487, § 6º, da CLT, computando-se 3 (três) dias
a cada ano trabalhado, sendo resguardado ao empregado a percepção de
indenização adicional, prevista na Lei 7.238/84, caso a projeção do contrato de
trabalho alcance o período de 30 dias que antecede a data-base, ficando
resguardado a todos os empregados o pagamento previsto no reajustamento
coletivo, desde que a projeção do aviso prévio, ainda que indenizado, alcance ou
ultrapasse o dia 1º de maio do ano da rescisão.

O suscitante, ao justificar a cláusula proposta, aponta representar
ela a manutenção da Cláusula 13ª da CCT 2016/2018, com o acréscimo do último parágrafo
"para regramento e atendimento das legislações afins".
O suscitado resiste à cláusula por entender que a matéria é tratada
na legislação, "NÃO havendo necessidade de se repetir o texto legal" (fl. 519).
O parecer ministerial é pelo indeferimento da cláusula, nos
seguintes termos:
"De fato, a cláusula não significa nenhum ganho em relação ao que a lei já dispõe,
de sorte que não se mostra necessária.
Por isso, o Ministério Público do Trabalho oficia pelo indeferimento da cláusula."
(fl. 570)

Afora

o

novo

Parágrafo

Quinto,

trata-se

de

pedido

que

simplesmente reproduz o texto da Cláusula 13ª da CCT 2016/2018.
Como já apontado no tópico anterior e nas premissas de
julgamento no início deste voto, a redundância da norma com aquilo que disponha a lei tem
várias virtudes, sobretudo assegurar a persistência do regramento para a categoria, ainda que
o Parlamento federal o altere pejorativamente ou o elimine, e servir como instrumento
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pedagógico de informação acerca dos direitos e deveres decorrentes da relação de emprego
para as instituições empregadoras e para os trabalhadores.
Por outro lado, o novo parágrafo desejado pelo suscitante não
compõe o conjunto de condições anteriormente convencionadas, razão pela qual, em
reverência aos ditames do art. 114, § 2º, da CF, rejeito-o.
Ademais, é importante realçar que a cláusula em tela não traz
apenas a reiteração de disposições legais, mas preenche diversas lacunas da precária
legislação regulamentadora do aviso prévio proporcional ao tempo de serviço (Lei nº
12.506/2011), como (i) enunciar procedimentos alusivos à redução diária da jornada no período
de cumprimento, (ii) dispensar de cumprir o aviso automaticamente o empregado que peça
demissão ou seja demitido e prove ter arrumado nova colocação, (iii) limitar o cumprimento do
aviso prévio proporcional apenas a 30 dias, ficando o resto a ser obrigatoriamente indenizado,
em harmonia com a atual jurisprudência predominante no TST, e (iv) explicitar que o aviso
prévio do empregado continua a ser de 30 dias.
Assim, sendo a cláusula proposta, amputado o novo parágrafo,
reprodução da convenção imediatamente anterior à data-base deste dissídio coletivo, defiro-a
em parte nos seguintes termos:
AVISO PRÉVIO
O aviso prévio quando trabalhado, não poderá ser dado no último
dia útil da semana nem em domingos ou feriados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: A redução de duas horas diárias será
utilizada atendendo à conveniência das partes, no início ou no fim
da jornada de trabalho, mediante opção única por um dos
períodos, exercidos no ato do recebimento do pré-aviso, de acordo
com o art. 488 da CLT.
PARÁGRAFO SEGUNDO: Os dias excedentes aos 30 (trinta) dias
iniciais deverão ser pagos de forma indenizada e a projeção deles
deverá ser considerada para todos os efeitos legais como cálculo
do FGTS, do 13º e tempo de serviço, entre outros.
PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de pedido de demissão, o
aviso prévio será de 30 (trinta dias).
PARAGRAFO QUARTO: O empregado que pedir demissão e
comprovar que conseguiu um novo emprego, ficará dispensado do
cumprimento do aviso prévio, tanto no curso do aviso prévio
concedido pelo empregado quanto pelo empregador.

4.2.5. MANUTENÇÃO DAS NORMAS E CONQUISTAS (34ª)
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Eis a cláusula proposta na inicial:
APLICAÇÃO DAS NORMAS E CONQUISTAS
Fica garantida a manutenção de conquistas e benefícios constantes de Acordos ou
Convenções anteriores, bem como, os contidos em normas internas da instituição
restando sustentada a aplicação de todas as normas coletivas pré-existentes até a
assinatura de nova norma coletiva, podendo estas ser ampliadas em seu alcance e
conteúdo, ficando vedada a supressão.
PARÁGRAFO ÚNICO - Os dispositivos da Lei 13.467/2017 (Reforma
Trabalhista) que não são objeto deste CCT e que preservam os direitos
preconizados na CF/88, para serem aplicados pela Instituição, devem ser
negociados com o SINTIBREF-DF, visando preservar a segurança jurídica da
instituição e os direitos dos empregados.

Na inicial, justifica o suscitante que a proposta busca preservar o
teor da Cláusula 34ª da CCT 2016/2018, mas com acréscimo redacional "com intuito de
preservar a segurança jurídica da instituição e os direitos dos empregados".
O suscitado não aceita tal cláusula por entender que "a categoria
entende que a negociação coletiva deve ser discutida sempre que expirado o prazo de vigência
do instrumento coletivo negociado, de forma que NÃO se aceita a proposta laboral" (fl. 520).
O parecer ministerial repudia a proposta pelos seguintes
fundamentos:
"A redação proposta pelo suscitante busca garantir a manutenção de conquistas e
benefícios constantes de Acordos ou Convenções anteriores, além de vedar a sua
supressão em situação futura.
Em que pese se tratar de cláusula preexistente, a matéria relativa a essa cláusula
depende de negociação entre as partes e não houve consenso a respeito da sua
manutenção e também quanto à inclusão do parágrafo primeiro.
Assim, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017, que trouxe
expressa vedação à ultratividade das normas coletivas, conforme disposição no §
3º, do artigo 614, da CLT e por ausência de acordo entre as partes, este Parquet
oficia pelo indeferimento da cláusula." (fl. 572)

A Cláusula 34ª da CCT 2016/2018 guardava a seguinte redação:
"Fica garantida a manutenção de conquistas e benefícios constantes de Acordos em separado
e Convenções Coletivas anteriores" (fl. 102).
À época da entabulação de tal cláusula, prestigiadora de ampla
incidência do princípio da ultratividade das normas coletivas, pairava no cenário a diretriz da
Súmula 277/STF, de eficácia posteriormente suspensa por liminar monocrática do Ministro
GILMAR MENDES, do STF, na ADPF 323.
Hoje, a par da persistência da liminar contra a referida súmula, a
Lei nº 13.467/2017 veda expressamente a projeção dos efeitos jurídicos das convenções e

15/03/2019 13:59

74 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

acordos coletivos para além de suas respectivas vigências (CLT, art. 614, § 3º).
Evidentemente,

a

vedação

legal

não

pode

merecer

uma

interpretação demasiadamente rígida, a ponto de inibir que os próprios sindicatos queiram, por
consenso, dar sobrevida à norma coletiva (como, aliás, se fez neste processo, ao cabo da
audiência conciliatória), pois a vedação não pode transpor os limites que impliquem no
desprestígio da negociação coletiva, constitucionalmente valorizada (CF, art. 7º, XXVI).
Porém, no presente caso, o suscitado ofereceu vigorosa resistência
à cláusula, seja em sua nova redação, seja na redação primitiva constante da convenção
coletiva, acima reproduzida.
Ante o novo cenário, seja pela decisão liminar do STF, seja pelos
termos do art. 614, § 3º, da CLT, a ausência de consenso das partes inibe a jurisdição
normativa de acolher o pleito inicial.
Indefiro-o.

5. REDAÇÃO FINAL DA SENTENÇA NORMATIVA
Ultimada a análise de todas as cláusulas apresentadas pelas
partes a homologação ou decisão, passo a consolidá-las, reunindo-as pelo critério temático.
Assim, a sentença normativa aplicável às categorias em litígio
passará a vigorar com o seguinte teor:

SENTENÇA NORMATIVA

DISSÍDIO COLETIVO nº 0000442-35.2018.5.10.0000

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
A sentença normativa vigorará no período de 1º de maio de 2018 a
30 de abril de 2020 e a data-base da categoria persiste em 1º de maio.
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PARÁGRAFO ÚNICO. As partes retomarão as discussões com o
objetivo de celebrar instrumento de aditamento à presente sentença normativa para estipulação
de novas cláusulas econômicas para vigorarem a partir de 1º de maio de 2.019.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
A

presente

sentença

normativa

abrange

a

categoria

dos

empregados das Entidades Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito Federal.

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL DA CATEGORIA
A partir de 1º de maio de 2018 o piso salarial da categoria, válido
para todo o Distrito Federal, é de R$ 1.033,12 (um mil e trinta e três reais e doze centavos), e
para 2019, a partir de 1º de maio, ser-lhe-á aplicado o índice de reajuste das cláusulas
econômicas que vier a ser definido pelas partes em decorrência da negociação a que alude o
parágrafo único da Cláusula Primeira.
PARÁGRAFO ÚNICO - Aos trabalhadores que perceberem seus
salários por hora fica estipulado o piso salarial da categoria de R$ 4,70 (quatro reais e setenta
centavos) por hora, a partir de 1º de maio de 2018, acrescido do Repouso Semanal
Remunerado, a ser reajustado em 2019, nos moldes do caput desta cláusula.

CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTES SALARIAIS
Os salários dos empregados abrangidos pela presente sentença
normativa serão reajustados, a partir de 1º de maio de 2018, com o percentual de 3% (três por
cento) incidente sobre o valor do salário praticado no mês de abril de 2018.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os aumentos ou antecipações
salariais, concedidos espontaneamente no período de 1º de maio de 2017 a 30 de abril de
2018, poderão ser compensados com o reajuste previsto no caput desta Cláusula, ressalvados
os aumentos decorrentes de implemento de idade, equiparação salarial, promoção e término
de aprendizagem.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento das diferenças salariais
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decorrentes do reajuste previsto nesta Cláusula será efetuado por meio de folha suplementar
até o final do terceiro mês subsequente ao da data da publicação da presente sentença
normativa.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O reajuste concedido nesta cláusula
terá efeitos retroativos ao dia 1º de maio de 2018.

CLÁUSULA QUINTA - CONTRACHEQUE
Até o 5º (quinto) dia útil de cada mês subsequente ao trabalhado,
os empregadores ficam obrigados a efetuar o pagamento dos salários e devem fornecer aos
seus empregados comprovantes de pagamento com a data exata de sua realização (como
deposito bancário e recibo especifico) e contracheque, devendo deste constar, no mínimo, a
data, os créditos e descontos mensais, sua carga horária mensal, o valor do salário-hora e o
valor a ser creditado na conta vinculada do FGTS. O contracheque pode, desde que assinado
no ato do pagamento, ser utilizado como comprovante único de quitação dos salários.

CLÁUSULA SEXTA - ANUÊNIO
Aos empregados será devido anuênio mediante o pagamento de
1% (um por cento) sobre o salário-base a cada ano de tempo de serviço completado, até o
máximo de dez anos.

CLÁUSULA SÉTIMA - TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO
A partir de 1º/10/2018,as Instituições fornecerão aos seus
empregados ticket refeição/alimentação no valor de R$ 21,00 (vinte e um reais) por dia de
trabalho efetivo. É facultado o desconto no salário do empregado, nos percentuais e nos
termos da legislação em vigor. O benefício pode ser pago em pecúnia, tem natureza
indenizatória e não integrará, sob nenhum pretexto ou circunstância, a remuneração do
empregado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O benefício será reajustado em 1º de
maio de 2019 pelo mesmo índice definido pelas partes nos termos do parágrafo único da
Cláusula Primeira.
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PARÁGRAFO SEGUNDO - As Instituições, que possuem refeitório
próprio e fornecem alimentação digna, com cardápio balanceado, diversificado e ofertando, no
mínimo, café da manhã, almoço e lanche da tarde, ficam desobrigadas de fornecer o ticketrefeição/alimentação, não podendo para tanto, praticar desconto no salário do empregado. Os
empregados que trabalhem sob o regime de jornada de 12x36, em períodos em que não haja
produção de alimentos, farão jus ao ticket-refeição/alimentação previsto no caput desta
Cláusula.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As entidades que já forneçam o ticketrefeição/alimentação em valor superior ao fixado no caput desta Cláusula reajustarão o valor do
benefício no percentual de 10% (dez por cento) para o período de 1º/05/2018 a 30/04/2019.
PARÁGRAFO QUARTO - As instituições e entidades não
enquadradas na hipótese do parágrafo anterior fornecerão ou pagarão o tíqueterefeição/alimentação aos seus empregados, no período de 1º/05/2018 a 30/09/2018, conforme
o valor vigente na Convenção Coletiva 2016/2018.

CLÁUSULA OITAVA - SUBSÍDIO DE TRANSPORTE PARA
EMPREGADOS
O

empregador

somente

concederá

vale-transporte

aos

empregados que, por escrito, optarem por tal benefício e autorizarem o desconto de 6% (seis
por cento) sobre seus salários-bases, conforme a legislação vigente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Fica facultada ao empregador a
concessão do vale transporte em pecúnia aos empregados que comprovadamente não utilizem
do transporte público para deslocamento ao local de trabalho, não configurando tal verba
salário ou parcela integrante da respectiva remuneração para nenhum fim.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As instituições empregadoras, que
formalizarem Termos de Fomento, Termos de Colaboração, Convênios ou Contrato com o setor
público federal ou distrital poderão subsidiar até 100% (cem por cento) do custeio do Vale
Transporte para os respectivos trabalhadores vinculados aos programas ou projetos
respectivos.

CLÁUSULA NONA - COMPENSAÇÃO MENSAL DE HORAS
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EXTRAS
Faculta-se às Instituições a adoção do sistema de compensação de
horas extras, pelo qual as horas extras efetivamente trabalhadas em um dia poderão ser
compensadas com folgas em outro, desde que a compensação ocorra dentro de 1 (um) ano
subsequente à sua prestação e o somatório não exceda a dez horas diárias.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No final de 1 (um) ano serão
compensados os acréscimos ocorridos, iniciando-se nova contagem de horas, e se, no
somatório das horas excedentes, persistir saldo não compensado, serão pagos com o adicional
das horas previsto na lei.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Fica facultado ao empregador o
desconto da hora negativa (horas devidas pelo empregado), quando o empregado não puder
compensar as referidas horas, podendo isso ser comprovado mediante convocação por escrito
da entidade comprovadamente recebida por ele para trabalhar em sobrejornada não cumprida
ou mediante declaração escrita do empregado acerca da impossibilidade de compensação das
horas negativas.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando da rescisão do contrato de
trabalho, se houver saldo de horas não compensadas, o empregador pagará as horas extras no
ato da homologação da rescisão. Caso haja horas negativas, o empregador não poderá
descontá-las se não tiver viabilizado ao empregado a possibilidade de compensá-las
oportunamente no curso do contrato de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA - FOLGA ANUAL PARA PREVENÇÃO DO
CÂNCER
Fica garantido às empregadas o direito a uma folga anual para
realização de exames de controle e prevenção do câncer de mama e do colo de útero,
conforme disposto na Lei Distrital n° 3.078/2002.
PARÁGRAFO ÚNICO - Para a concessão da folga anual prevista
no caput deverá a empregada avisar seu empregador com 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência bem como apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, documento comprobatório de
submissão aos exames referidos nesta cláusula.
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FORNECIMENTO DA RAIS
As Instituições fornecerão ao SINTIBREF- DF, no prazo de dez dias
contados a partir de sua solicitação, uma cópia da RAIS (Relação Anual de Informações
Sociais). A emissão e envio da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS, instituída pelo
Decreto nº 76.900, de 23/12/75, são obrigatórios, sendo que o empregador que não entregar a
RAIS no prazo legal ficará sujeito à multa prevista no art. 25 da Lei nº 7.998/90.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JORNADA ESPECIAL 12 X 36
HORAS
Faculta-se a adoção do sistema de trabalho denominado "Jornada
Especial", com 12 (doze) horas de trabalho por 36 (trinta e seis) horas de folga.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os empregados que trabalharem sob o
regime de Jornada Especial 12x36 (doze horas de trabalho por trinta e seis de descanso) estão
obrigados a assinalar, na folha de ponto ou outro meio de controle da jornada, os intervalos de
descanso, no horário em que as necessidades do serviço e o seu próprio controle lhes
aprouver, permanecendo 12 (doze) horas à disposição do empregador.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Considerem-se normais os dias de
domingo laborados nesta jornada especial, não incidindo a dobra de seu valor, assegurada a
remuneração em dobro nos feriados trabalhados, conforme Súmula 444 TST.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Fica assegurado, no curso desta
"Jornada Especial", um intervalo de 1 (uma) hora para repouso e refeição, que se encontra
incorporado na jornada de trabalho. Na hipótese de não concessão do intervalo intrajornada, o
empregador remunerará o período correspondente com um acréscimo de 75% (setenta e cinco
por cento) sobre o valor da hora normal de trabalho.
PARÁGRAFO QUARTO - Com objetivo de dar melhor qualidade
de trabalho na função de "mãe social", a partir do estabelecido na Lei nº 7.644/87, flexibilizando
o artigo 5°, inciso III, considerado o caráter do artigo 7°, faculta-se a implantação da
modalidade de jornada que garanta no mínimo três repousos semanaisremunerados de 24
(vinte e quatro) horas, entre segunda e sábado, e de no mínimo dois repousos
mensaisremunerados de 24 (vinte e quatro) horas aos domingos. Considera-se mãe social,
para efeito desta Lei, aquela que, dedicando-se à assistência à criança e ao adolescente,
exerça o encargo em nível social.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
As instituições são obrigadas a descontar a contribuição sindical
dos empregados sindicalizados ou, desde que com sua expressa autorização escrita prévia,
não sindicalizados, no mês de março de cada ano e repassá-la no mês de abril ao SINTIBREFDF, conforme artigo 582 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Aos empregados admitidos após o mês
de março, será descontado o valor referente à contribuição sindical no mês subsequente ao de
sua admissão e seu repasse ao SINTIBREF-DF dar-se-á no mês seguinte ao desconto,
conforme artigo 602, caput e parágrafo único, da CLT, desde que sindicalizado ou, quando não
sindicalizado, desde que o autorize expressa e previamente por escrito.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A instituição deve solicitar as guias
para pagamento da contribuição sindical anual ou a partir da admissão de novos empregados,
se não as receber, até dez dias antes do vencimento respectivo, ou seja, até dia 20 de cada
mês, por meio do e-mail financeiro@sintibrefdf.org.br e/ou pelos telefones (61) 3323-1639 e
(61) 3323-6976, mediante envio, de relação comprobatória nominal, com as funções, contendo
os valores de todas as remunerações percebidas e os respectivos descontos de todos
empregados em condições para contribuir, nos termos do caput e do parágrafo anterior, para
conferência ou confecção da guia que contemplará, exclusivamente, as contribuições sindicais
dos empregados sindicalizados ou dos demais empregados que hajam autorizado o desconto
salarial respectivo prévia e expressamente por escrito.
PARÁGRAFO TERCEIRO - As instituições são responsáveis pelo
envio da lista de atualização dos novos empregados admitidos de cada mês para o e-mail
financeiro@sintibrefdf.org.br ou, excepcionalmente, via correio.
PARÁGRAFO QUARTO - O comprovante de pagamento da
contribuição sindical deve ser enviado ao SINTIBREF-DF junto com a relação dos empregados
que contribuíram, conforme § 2° do artigo 583 da CLT, e, na falta deste pagamento, poderá a
entidade sindical promover a respectiva cobrança nos moldes do artigo 606 da CLT.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E
CONFEDERATIVA DOS EMPREGADOS
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Para suplementar o custeio do sistema sindical confederativo será
cobrada a CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL E CONFEDERATIVA de todos os trabalhadores
sindicalizados e dos demais trabalhadores que por escrito autorizem prévia e expressamente.
PARÁGRAFO PRIMEIRO -As Instituições procederão ao desconto
da remuneração de seus empregados, sindicalizados ou que autorizarem, no percentual de 2%
(dois por cento), respeitado o limite máximo de R$ 60,00 (sessenta reais) por desconto, a favor
do SINTIBREF/DF. O desconto será efetuado até o segundo mês subsequente à publicação
dest instrumento normativo. O desconto do salário do empregado, sindicalizado ou que o
autorizar, que vier a ser contratado após a data-base, será efetuado no mês seguinte ao da
filiação sindical devidamente comunicada ao empregador ou da apresentação da autorização
expressa escrita, desde que o trabalhador ainda não tenha recolhido a mesma contribuição, no
mesmo ano, ao SINTIBREF-DF.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Instituição que não efetuar o
desconto devido dentro dos prazos estabelecidos deverá obrigatoriamente repassar as
contribuições para o SINTIBREF/DF com recurso próprio, sob pena das sanções legais.
PARÁGRAFO TERCEIRO -As importâncias descontadas deverão
ser recolhidas até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao do desconto, em boleto fornecido pelo
Sindicato dos Empregados em Instituições Beneficentes, Religiosas e Filantrópicas do Distrito
Federal. As Instituições encaminharão ao SINTIBREF/DF, no SDS n° 26 Bloco. H, Edifício
Venâncio II, Sala 602/603, Asa Sul, Brasília/DF, cópia de comprovação dos recolhimentos,
juntamente com a relação nominal dos empregados contribuintes e os respectivos valores das
remunerações. O recolhimento após o vencimento importará em multa de 10% (dez por cento)
sobre o valor devido e juros de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária sobre os
valores.
PARÁGRAFO QUARTO -As instituições que não receberem a guia
de recolhimento devem solicitá-la no mínimo dez dias antes do vencimento do prazo previsto,
por meio do e-mail financeiro@sintibrefdf.org.br e/ou pelos telefones (61) 33231639 e (61)
33236976, mediante envio, de relação comprobatória nominal, com as funções, contendo os
valores de todas as remunerações percebidas e os respectivos descontos de todos
empregados sindicalizados ou que tenham autorizado, para conferência ou confecção da guia.
PARÁGRAFO QUINTO - As Instituições deverão repassar as
contribuições para
o SINTIBREF/DF até o 10° (décimo) dia útil do mês seguinte ao do
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desconto e encaminhar cópia das guias da Contribuição Negocial e Confederativa, com a
relação nominal dos empregados contribuintes e os respectivos valores, no prazo máximo de
30 (trinta) dias após o desconto.
PARÁGRAFO SEXTO -O recolhimento dos valores além dos
prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros moratórios
de 0,033% ao dia, imputáveis às Instituições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -

ACORDO COLETIVO DE

TRABALHO
As instituições que mantenham parceria com recursos financeiros
do GDF poderão realizar Acordo Coletivo de Trabalho, em separado, com os sindicatos
laborais, mediante aquiescência e participação do SINIBREF INTER, ficando obrigadas ao
cumprimento integral deste instrumento normativo até o depósito do respectivo acordo coletivo
no Ministério do Trabalho ou órgão que o suceder.

CLÁUSULA

DÉCIMA

SEXTA

-

BENEFÍCIOS

QUE

NÃO

CONSTITUEM SALÁRIO IN NATURA
Não constituem "Salário in Natura" previsto no artigo 458 da CLT,
os seguintes benefícios, quando oferecidos pelas Instituições, conforme a vontade coletiva da
categoria: refeição, abrigo após a jornada de trabalho, auxílio-farmácia, seguro de vida, auxílioeducação, previdência privada, plano e/ou auxílio saúde, cesta básica e moradia, sendo nulos
os pedidos judiciais de pagamentos de integração, ficando o empregador autorizado com o
presente a requerer a extinção do feito.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CARTA DE REFERÊNCIA
A instituição empregadora fornecerá carta de referência quando
solicitado pelo empregado ou na rescisão contratual, informando as atividades desenvolvidas
pelo mesmo na instituição, desde que não tenha sido a hipótese de dispensa por justa causa
nem de existência de motivos suficientes para isso e não utilizados pelo empregador.
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - EMPREGADO ESTUDANTE
Fica assegurada ao empregado estudante, nos dias de provas
escolares que coincidam com o seu horário de trabalho, sua ausência na Instituição, 2 (duas)
horas antes e até 1 (uma) hora após o término da prova ou exame. Para a concessão desse
benefício, o empregado deverá avisar ao empregador com um mínimo de 24 (vinte e quatro)
horas e depois comprovar o seu comparecimento às provas ou aos exames por documentos
fornecidos pelo estabelecimento de ensino no prazo de 5 (cinco) dias.
PARÁGRAFO ÚNICO -As instituições com necessidades em
conceder licença remunerada ou não aos seus empregados que estejam regularmente
matriculados e frequentando cursos de ensino superior e que precisem realizar estágio
curricular obrigatório devidamente comprovado poderão procurar o sindicato laboral para
negociar acordo específico para esse fim.

CLÁUSULA

DÉCIMA

NONA

-

MENSALIDADE

DOS

REPRESENTADOS SINDICALIZADOS E CONTRIBUINTES
Nos termos do artigo 545 da CLT, as instituições se obrigam a
descontar em folha de pagamento, as mensalidades sociais contributivas devidas ao
SINTIBREF/DF por seus representados, desde que devidamente autorizadas pelos
empregados, individualmente ou coletivamente e comunicadas à instituição pelo sindicato. O
trabalhador, nas categorias de representados sindicalizados e representados contribuintes,
terão o direito de inclusão de seu(s) dependente(s) em todos os benefícios oferecidos pelo
SINTIBREF/DF e/ou previstos em negociação coletiva da categoria, conforme critério
específico de cada modalidade de benefício, e custeios adicionais quando houver.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O

SINTIBREF

encaminhará

à

instituição empregadora, boleto mensal preenchido com os respectivos valores e listagem dos
empregados que autorizaram o desconto, até o dia 30 do mês da sindicalização, com
vencimento para o dia 10 de cada mês. Caso não receba em até 5 dias antes do vencimento
ou tenha qualquer outro imprevisto, deverá solicitá-lo imediatamente, através do telefax: (61)
3323-1639 ou e-mail: beneficio@sintibrefdf.org.br, outra via do(s) boleto(s).
PARÁGRAFO SEGUNDO - Para os empregados que aderirem às
modalidades de representados sindicalizados e representados contribuintes no decorrer do
ano, o SINTIBREF/DF enviará à instituição, a autorização de descontos em folha mensal ou
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anual, informando a modalidade de adesão e os demais procedimentos de atendimento dos
mesmos. O SINTIBREF/DF a seu critério poderá estabelecer benefícios ao trabalhador que se
encontrar na categoria de representado e optar em autorizar por alguma contribuição para
custeio do sistema sindical.
PARÁGRAFO TERCEIRO - O empregado sindicalizado poderá
desligar-se a qualquer tempo e o representado contribuinte anualmente, mediante solicitação
formal, enviada ao SINTIBREFDF que, por sua vez, comunicará à instituição, suspendendo o
desconto em folha de pagamento do representado. Essa comunicação poderá dar-se por meio
da planilha de custo enviada mensalmente ou conforme modalidade aderida. Caso a instituição
já tenha efetuado o desconto, ela o devolverá no próximo salário. Se o valor já tiver sido
remetido ao sindicato, este deverá ressarci-lo ao trabalhador. Desligamento voluntário de
ambas as categorias (Representados Sindicalizados ou Representados Contribuinte) implicará
na utilização de benefícios disponibilizados aos titulares e familiares, conforme suas regras
específicas.
PARÁGRAFO

QUARTO

-

As

instituições

encaminharão

mensalmente, quando for o caso, ao SINTIBREF-DF, cópia do comprovante de pagamento das
Mensalidades de Sindicalização, bem como outras contribuições, juntamente com a relação
nominal dos empregados sindicalizados ou contribuintes correspondente ao pagamento
efetuado. O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será acrescido de multa
de 2% (dois por cento) ao mês e juros moratórios de 0,033% ao dia imputáveis às Instituições.
PARÁGRAFO

QUINTO

-

A

Instituição

deverá

enviar

ao

SINTIBREF/DF a lista com relação dos empregados demitidos até o dia 20 (vinte) de cada mês,
através do telefax (61)3323-1639 ou do email: beneficio@sintibrefdf.org.br ou via correio.
PARÁGRAFO

SEXTO

-

Em

caso

de

inadimplência

das

contribuições por dois meses ou mais, a utilização de qualquer convênio será suspensa para o
sindicalizado. Fica advertido que a instituição, que proceder aos descontos da mensalidade dos
representados e não fizer o devido repasse ao SINTIBREF/DF estará cometendo Crime de
Apropriação Indébita, podendo responder por processo criminal, danos materiais e morais,
além de arcar com as penalidades constantes nesta Convenção Coletiva. Caso, ainda assim, a
inadimplência continue, será feita cobrança judicial, por descumprimento desta, o que não
isenta a Instituição da quitação de pagamento(s) pendente(s).
PARAGRAFO SÉTIMO - No caso de representado sindicalizado
afastado, a instituição empregadora deverá informar imediatamente ao SINTIBREF-DF, o
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afastamento e seu retorno. Caberá a esse empregado sindicalizado o pagamento da sua
mensalidade social, durante o período de seu afastamento, mediante boleto individual emitido
pelo SINTIBREF-DF. Caso o empregado não faça os pagamentos, terá seus direitos políticos e
a utilização de qualquer convênio que seja suspensos até a completa e obrigatória
regularização.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - ACESSO PARA DIVULGAÇÃO E
SINDICALIZAÇÃO
Os

empregadores

permitirão

o

livre

acesso

de

membros

credenciados do sindicato laboral à sala dos empregados ou a outro lugar de escolha do
empregador, no caso de ausência desta, nos horários de intervalo, para divulgação de
assuntos de interesse da categoria, desde que haja comunicação com no mínimo 3 (três) dias
de antecedência ao dirigente da Instituição ou ao seu substituto, quando necessário, e no
mínimo 3 vezes ao ano.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - QUADRO DE AVISOS
É facultada ao SINTIBREF/DF a afixação, em quadros de avisos na
sala dos empregados, de informações à categoria, mediante comunicação prévia ao
empregador ou ao seu substituto, com no mínimo 3 (três) dias de antecedência, desde que não
seja matéria de conteúdo político-partidário, conceitos ou expressões injuriosas que disponham
os empregados contra o empregador ou autoridades.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PRESERVAÇÃO DO MEIO
AMBIENTE
Comprometem-se as partes, em promover, de forma conjunta,
campanhas visando à proteção do meio ambiente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PROTEÇÃO AO IDOSO
Comprometem-se as partes, em promover, de forma conjunta,
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campanhas visando à proteção ao Idoso, firmando compromisso de não medir esforços para
inibir a prática de crimes contra o idoso e de incentivar através de divulgação em seus meios
de comunicação os direitos garantidos pela Lei 10.741/2003.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EXPLORAÇÃO SEXUAL E
DO TRABALHO INFANTIL
A exploração sexual e do trabalho, em especial da criança e do
adolescente, deve ser tratada pelas Instituições e empregados, como crime, como de fato é, e
por isso deve ter atenção especial das partes. Assim firmam compromisso para enfrentamento
dessa questão, bem como a relação de outras causas relacionadas à violação dos direitos
humanos e dos adolescentes.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As partes convenentes envidarão
esforços no sentido de inserir em suas atividades a preparação daqueles que atuam neste
ramo, visando inibir a prática da exploração sexual e erradicação do trabalho infantil.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As partes comprometem-se a divulgar
em seus meios de comunicação os males que causam a exploração sexual, e que a prática é
crime, devendo toda a sociedade denunciar aos órgãos competentes casos desta natureza.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - PROTEÇÃO À IGUALDADE
NO TRABALHO E COMBATE À VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
I) As instituições incentivarão e garantirão a participação das
mulheres em cursos de formação profissional, treinamentos e requalificação, ministrados pelos
Sindicatos ou por outras entidades;
II) As instituições não admitirão discriminação de qualquer
natureza, em especial no que se refere ao sexo, religião, etnia, idade, estado civil, ter ou não
filhos, tanto para admissão quanto para preenchimento de cargos;
III) Fica garantido recebimento de salário igual para trabalho de
igual valor entre homens e mulheres, conforme a Convenção 100 da OIT, bem como
comissões, horas extras ou quaisquer outros benefícios concedidos pelas instituições;
IV) Fica garantida a manutenção do contrato de trabalho, bem
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como o acompanhamento psicológico pela empresa às mulheres em situação de violência
doméstica;
V) As instituições empregadoras se comprometem a combater as
práticas de assédio moral, sexual e atitudes de abuso de poder, em suas dependências.
Assumem o compromisso de realizar palestras sobre temas, a fim de conscientizar e esclarecer
sobre as consequências dessas práticas no ambiente de trabalho, bem como assegurar
acompanhamento psicológico às vítimas trabalhadoras.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - PENALIDADES. MULTA POR
DESCUMPRIMENTO
Em caso do não cumprimento de qualquer das cláusulas do
presente instrumento normativo e/ou outros benefícios, das obrigações de dar e fazer tais como
vale-transporte, 13° salário, vale alimentação entre outros concedidos pelo empregador em
relação aos seus empregados, fica o empregador obrigado ao pagamento de multa de 50%
(cinquenta por cento) do piso salarial da categoria em favor do empregado prejudicado.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - No caso de atraso de repasse de
recursos financeiros decorrentes de parcerias governamentais e sejam esses recursos sua
única fonte de renda, a instituição empregadora prejudicada deverá acionar o SINTIBREF/DF
imediatamente,

representante

da

categoria

profissional,

para

constatação

do

fato,

esclarecimento junto aos empregados e acompanhamento da instituição em todas as suas
providencias para solução do problema. Observado tal procedimento, a instituição ficará
desobrigada de pagar a multa prevista no caputdesta cláusula.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso do não cumprimento de
qualquer das cláusulas (desconto de mensalidades, contribuição assistencial patronal,
fornecimento da RAIS, liberação do dirigente sindical, benefícios de seguro de vida, plano
odontológico, programa de assistência familiar entre outros) do presente instrumento normativo
que inviabilizem e/ou interfiram na organização sindical, a instituição inadimplente fica obrigada
ao pagamento de multa de 50% (cinquenta por cento) do piso salarial da categoria multiplicado
pelo número de empregados, em favor da Entidade Sindical prejudicada.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Presume-se prejudicada a Entidade
Sindical quando do descumprimento das cláusulas previstas na presente sentença normativa
que inviabilizem ou interfiram na organização sindical, principalmente aquelas que tratem de
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benefícios concedidos à categoria e aos administrados pela Entidade Sindical e na hipótese de
omissão de informações e/ou ausência de repasse ou de ausência de cumprimento de
obrigações legais.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - PLANO ODONTOLÓGICO
Fica garantida a obrigatoriedade da implantação do Plano
Odontológico pela empregadora para os empregados das Instituições Beneficentes, Religiosas
e Filantrópicas do Distrito Federal e para todos os seus dependentes (cônjuge ou companheiro,
filhos, inclusive em processo de adoção, solteiros e menores de 40 anos, ou filhos solteiros
com deficiência sem limite de idade), ao mesmo custo pago pelo empregador, assumidos pelo
empregado titular através de autorização para desconto em folha, o que não impede às
Instituições empregadoras por liberalidade, em relação aos dependentes, assumir tais custos
(COM ASSOCIAÇÃO OU NÃO).

Os

procedimentos

cobertos

para

os

empregados

e

seus

dependentes são os seguintes:
Lei 9656/98 RN 211
Consulta Inicial
Exame Histopatológico
Teste de fluxo salivar
URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 24h
Curativo e/ou sutura em caso de hemorragia bucal/labial
Curativo em caso de odontologia aguda/Pulpectomia/necrose
Imobilização dentária temporária
Recimentação de trabalho protético
Tratamento de alveolite
Colagem de fragmentos
Incisão e drenagem de abscesso extraoral
Incisão e drenagem de abscesso intraoral
ONTOPEDIATRIA
Selante
Aplicação de cariostáico
Adequação do meio bucal
Pulpotomia
Tratamento endondôntico
Exodontia
Ulotomia
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Restauração de amálgama
Restauração de resina fotopolimerizável
Restauração de ângulo
Restauração a pino
Restauração de superfície radicular
Núcleo de preenchimento
Ajuste oclusal
Coroa de aço
Reimplante de dente avulsionador
RADIOLOGIA
Radiografia periapical
Radiografia bite-wing
Radiografia oclusal
Radiografia panorâmica
PREVENÇÃO
Orientação sobre dieta e saúde bucal
Profilaxia-polimento coronário
Fluorterapia
DENTÍSTICA
Restauração de amálgama
Restauração de resina fotopolimerizável
Restauração faceta em resina fotopolimerizável
Restauração de ângulo
Restauração a pino
Restauração de superfície radicular
Núcleo de preenchimento
Ajuste oclusal
PERIODONTIA(tratamento de gengiva)
Raspagem supra-gengival e polimento coronário
Raspagem sub-gengival e alisamento radicular
Curetagem de bolsa periodontal
Imobilização dentária temporária
CIRURGIA
Alveoloplastia
Apicectomia com obturação retrógrada
Apicectomia sem obturação retrógrada
Biópsia
Cirurgia de remoção do tórus
Correção de bridas musculares
Excisão de mucocele; rânula
Exodontia a retalho
Exodontia de raiz residual (extração)
Redução cruenta (fratura alvéolo dentária)
Redução incruenta (fratura alvéolo dentária)
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Frenectomia labial; lingual
Remoção de dentes retidos (semi-inclusos, inclusos ou impactados)
Remoção de hiperplasia
Sulcoplastia
Ulectomia
Hemissecção com ou sem amputação radicular
Cirurgia de tumor odontogênico e osteogênico
Extração de dente numerário (siso)
Tratamento cirúrgico de fístula buço sinusal
Exérese de pequenos cistos de mandíbula
Punção aspirativa de agulha fina
Coleta de raspado em lesões
Redução de luxação da ATM
PRÓTESE(substituição de dentes permanente)
Gengivectomia
Gengivoplastia
Aumento de coroa clínica
Cunha distal
Tratamento cirúrgico de bolsas periodontais
Cirurgia periodontal a retalho
Sepultamento radicular
ENDODONTIA(tratamento de canal)
Capeamento pulpar direto
Remoção de núcleo intrarradicular
Tratamento endodôntico
Retratamento endodôntico
Tratamento endoclântico em dente com Rizogênese incompleta
Tratamento de perfuração radicular perdidos por prótese artificial
Coroa provisória
Núcleo metálico fundido
Restauração metálica fundida Inlay
Restauração metálica fundida Onlay
Coroa total metálica
Coroa 4/5 metálica
Coroa 3/4 metálica
Coroa total para dentes anterior em Cerômero (artglass, solidex)
ORTODONTIA
(*) Benefício Adicional: Instalação de aparelhos ortodônticos convencionais na
Rede Credenciada, com pagamento apenas da manutenção mensal e da
documentação ortodôntica do tratamento
*COBERTURAS ADICIONAIS*
ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL
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DESCONTO EM MEDICAMENTOS

I) O SINTIBREF-DF estabeleceu parceria indireta com a "METLIFE
PLANOS ODONTOLÓGICOS" (First Individual), que atende a todos os procedimentos acima
elencados.
II) A Instituição empregadora poderá optar por outro plano
odontológico, que não o da parceria já mencionada, desde que os benefícios não sejam
inferiores e ou em menor quantidade dos que estão elencados no citado Rol de Procedimentos
Cobertos e ainda que não haja prejuízo econômico aos empregados. Este procedimento deve
ser realizado anualmente, observado o parágrafo oitavo desta cláusula. O SINTIBREF-DF
informará a aceitação via e-mail.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Todo empregado receberá um cartão
numerado, nominativo, (inclusive para seus dependentes quando for o caso), e intransferível do
Plano Odontológico Metlife. A liberação de utilização do Plano será a partir do mês
subsequente ao envio das atualizações dos empregados e/ou dependentes, levando em
consideração o cumprimento da atualização na data limite, conforme Parágrafo Segundo desta
cláusula. Cada Associado empregado receberá no mês subsequente ao envio das atualizações
as carteirinhas para utilização, que serão encaminhadas para o endereço da Instituição
empregadora, que deverá proceder à sua entrega aos seus empregados, imediatamente após
o respectivo recebimento.
PARÁGRAFO SEGUNDO - I) A instituição empregadora deverá
informar

a

Administradora

do

Plano

contratada

pelo

SINTIBREF-DF

pelo

e-mail:

beneficio.sintibref@gmail.com a lista de todos os empregados com direito ao referido benefício,
constando NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, ENDEREÇO COMPLETO DO
BENEFICIÁRIO, TELEFONE RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO
EMPREGADO, NOME DA MÃE, SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO e FUNÇÃO (exigência da
ANS - Agência Nacional de Saúde), sendo que não serão aceitas listagens sem os dados
completos conforme mencionado acima. O formulário padrão será disponibilizado pelo
SINTIBREF-DF. Caso a entidade não possua acesso à internet, e somente nessa hipótese,
poderá enviar via correio as atualizações para o SINTIBREF-DF, respeitando os prazos
conforme item II, deste parágrafo.
II) A Instituição empregadora deverá informar a Administradora do
Plano contratada pelo SINTIBREF-DF, através do e-mail beneficio.sintibref@gmail.com, até o
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dia 20 (vinte) de cada mês ou último dia útil imediatamente anterior quando tal data recair em
feriado ou final de semana, os empregados admitidos e/ou demitidos, para emissão da carteira
e/ou baixa do empregado no benefício. No caso da não informação dentro do prazo, não será
possível efetuar alterações no boleto nas notas fiscais.
III) A não informação por parte da Instituição empregadora dos
empregados com rescisão de contrato de trabalho dentro do mês obriga o pagamento da
mensalidade até que a administradora receba a referida informação para sua exclusão no
"Metlife Plano Odontologico".
IV) A não informação por parte da Instituição empregadora dos
empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo dia do referido mês ou primeiro dia
útil imediatamente anterior, para inclusão e utilização do benefício e também em caso de
inadimplência, obriga a empregadora a reverter o referido valor em dobro, ou seja, (R$ 34,00 =
R$ 17,00 x 2) sendo 50% revertido ao empregado e 50% à entidade sindical, como indenização
referente aos meses em que o empregador deixou de oferecer o plano odontológico ao
empregado e prejudicou sua utilização, até a completa e obrigatória regularização, bem como o
oferecimento do referido benefício ao empregado prejudicado.
V) O SINTIBREF-DF se responsabiliza pelo fiel cumprimento do
plano odontológico de cada um dos empregados. Para tanto, a instituição deverá proceder ao
pagamento de R$ 17,00 (Dezessete reais) por cada empregado no prazo e forma estabelecido
abaixo, desde que a instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o
dia 20 (vinte) de cada mês ou dia útil imediatamente anterior.
VI) As instituições empregadoras com Termos de Fomento, Termos
de Colaboração, Convênios e ou Contratos em prestação de serviços, formalizados com o
setor público federal e/ou distrital poderão acrescentar linearmente aos salários dos
empregados os valores referentes a este benefício, ficando para tanto autorizado a praticar os
devidos descontos, estritamente no valor pactuado, na folha de pagamento dos empregados.
PARÁGRAFO TERCEIRO - I) O custo do referido benefício para o
empregador por empregado será de R$ 17,00 (dezessete reais) ao mês.
II) A Instituição deve proceder o pagamento a que se refere o inciso
anterior até o dia 10 do mês subsequente da inclusão do empregado na lista para exercício do
benefício odontológico, por meio de boleto bancário com código de barras, enviado
previamente através do SINTIBREF-DF.
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III) O SINTIBREF-DF encaminhará a cada Instituição empregadora
mensalmente (via e-mail), os boletos para pagamento, com vencimento até o dia 10 (dez). O
boleto irá preenchido com o valor a pagar, mediante a atualização enviada até o dia 20 (vinte)
ou dia útil imediatamente precedente do mês anterior. Caso não receba o boleto em até 5
(cinco) dias antes do vencimento, cabe à Instituição solicitar através do telefone (61) 3323-1639
ou e-mail: benfico.sintibref@gmail.com.
IV) O referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor
estará estipulado no boleto enviado. O valor a pagar será o resultado do número de
empregados somados ao número de dependentes, quando for o caso, vezes R$ 17,00
(dezessete reais).
V) O recolhimento dos valores além dos prazos estabelecidos será
acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros moratórios de 0,033% ao dia,
imputável às Instituições.
VI) É obrigação da Instituição empregadora, recolher o cartão do
beneficiário quando da rescisão de contrato de trabalho. Poderá a Instituição empregadora
emitir termo próprio de responsabilidade por eventual má utilização do serviço e recolher a
assinatura do beneficiário. Assim, fica isento de qualquer responsabilidade por estas situações
o SINTIBREF-DF bem como a parceira Metlife, em detrimento da Instituição empregadora e ou
do beneficiário.
PARÁGRAFO QUARTO - No caso de empregados beneficiários
afastados, após a inclusão no referido benefício, a instituição empregadora continuará
responsável pelo pagamento de suas mensalidades, incentivando-os a um tratamento neste
período.
PARÁGRAFO QUINTO - I) Os empregados que desejarem a
inclusão de seus dependentes devem preencher ficha própria de adesão autorizando o
desconto em folha de pagamento, juntamente com o empregador (responsável pela Instituição)
que também deve assinar o termo de adesão. Despois de preenchido e assinado pelas partes,
cópia do termo de adesão deve ser enviada ao SINTIBREF-DF, permanecendo o documento
original na Instituição. As instituições ficam obrigadas a descontar tais valores do titular do
plano, e, realizar o pagamento no boleto do plano odontológico, conforme previsto no Parágrafo
Terceiro, inciso II, desta cláusula. A ficha e as regras para inclusão de dependentes podem ser
solicitadas pelo e-mail: beneficio.sintibref@gmail.com ou pelo telefone: (61) 3323-1639.
II) O prazo mínimo de permanência do dependente no plano é de
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12 meses a contar da assinatura do termo de adesão e, havendo utilização do convênio,
contar-se-á o prazo a partir da última consulta/procedimento realizado pelo usuário
dependente.
III) Caso o Beneficiário solicite exclusão dentro do período mínimo
de vigência do Contrato, estará sujeito à cobrança do valor correspondente ao da contribuição
mensal vigente multiplicado por 6 (seis). O Beneficiário excluído não poderá ser incluído
novamente no Plano, exceto mediante anuência da Operadora e desde que observado o
cumprimento de período de carência. A exclusão do beneficiário dependente será efetivada
mediante o envio da solicitação por escrito, redigida e assinada pelo Titular inscrito no Plano.
IV) Caso o titular do plano não esteja mais ligado à instituição
empregadora, seus dependentes também serão excluídos em função da perda do vínculo.
PARÁGRAFO SEXTO - O presente benefício odontológico aplicase a todos empregados em toda modalidade de contrato de trabalho, tais como Contrato de
Trabalho por tempo indeterminado, Contrato de Trabalho por prazo determinado, inclusive em
período de experiência, Contrato de Trabalho Temporário etc.
PARÁGRAFO SÉTIMO - A inadimplência de qualquer boleto em
atraso igual ou superior a 30 (trinta) dias do vencimento acarretará a suspensão de todos os
beneficiários, empregados e dependentes do Plano Odontológico Metlife. Persistindo a
inadimplência, a Instituição será responsável pelos custos advindos da necessidade de uso de
cada beneficiário e deverá efetuar o ressarcimento em dobro a título de indenização dos meses
em que o empregado não pôde utilizar o plano odontológico, ou seja, a partir do 31º dia do
boleto pendente. Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, por
descumprimento desta sentença normativa, o que não isenta a Instituição da quitação de
pagamento(s) pendente(s).
PARÁGRAFO OITAVO - As instituições que oferecem plano
odontológico aos seus empregados ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com a parceria
mencionada nesta cláusula, desde que comprovem a permanência do benefício contratado.
Para análise das condições do plano de odontológico oferecido, a entidade deve enviar a
administradora, pelo email: beneficio.sintibref@gmail.com cópia do contrato ou proposta com o
prestador de saúde, lista dos trabalhadores que utilizam e/ou utilizarão o benefício,
especificando o percentual ou custo pago pelas partes (empregado e empregador), e quaisquer
documentos que possam causar ônus aos trabalhadores.
PARÁGRAFO NONO - ASSISTÊNCIA VIAGEM NACIONAL - A
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provedora da assistência viagem nacional contratada pela METLIFE planos odontológicos para
prestação deste serviço é a MONDIAL S/A. Os serviços de assistência viagem nacional serão
disponibilizados aos beneficiários adimplentes do Plano Odontológico, nas hipóteses de viagem
por período inferior a 60 (sessenta) dias e a partir de 50 (cinquenta) km da residência do
beneficiário. A MONDIAL, a seu exclusivo critério, determinará, entre os seguintes serviços,
isolados ou combinados, a forma de assistência mais adequada ao acidente ou doença para o
beneficiário segurado: assistência médica, assistência odontológica, assistência farmacêutica,
adiantamento pra o pagamento de fiança, retorno antecipado por falecimento de um familiar,
localização de bagagem, remoção hospitalar, retorno ao domicílio após alta hospitalar,
acompanhamento e hospedagem em caso de hospitalização, retorno de acompanhantes,
prorrogação de estadia em hotel, garantia de viagem de regresso, extravio de documentos,
retorno de acompanhamento de menores, traslado de corpo, informações de viagens, retorno
antecipado por ocorrência de sinistro no domicílio do segurado, adiantamento de fundos em
caso de roubo ou furto de dinheiro, transmissão de mensagens e convalescência domiciliar.
Podem ser consultadas

as condições estabelecidas

para

cada cobertura no site

www.sintibrefdf.org.br ou www.sinibref.com.br.Toda ocorrência referente aos serviços cobertos
deve ser comunicada previamente à MONDIAL, através da Central de Atendimento cujos
números de telefone são 3003 5433 (CAPITAL) ou 0800 638 543 (INTERIOR). Não estarão
cobertas as situações relacionadas abaixo, ficando expressamente excluídas da prestação dos
serviços:
a) Serviços solicitados diretamente pelo segurado, sem prévio
consentimento da MONDIAL, exceto nos casos de força maior ou impossibilidade material
comprovada;
b) Serviços prestados ao segurado quando a sua estada fora da
residência habitual for superior a 60 (sessenta) dias;
c)

Acidente

ocorrido

ou

doença

crônica

diagnosticada

anteriormente ao início da viagem;
d) Assistência a toda e qualquer consequência de atividades
criminosas ou dolosas do segurado;
e) Solicitação de assistência de caráter não emergencial assim
compreendida aquela que possa aguardar o retorno do segurado para a residência, exceto os
itens Indicação Médica, Informações de Viagens e Transmissão de Mensagens.
f) Controle clínico e/ou laboratorial de Doenças pré-diagnosticadas
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ou existentes anteriormente à data de viagem que não tenham apresentado manifestações
clínicas de agudização, bem como continuação de tratamentos iniciados no Brasil.
g) Atos médicos eletivos, explorações clínicas e/ou cirúrgicas de
doenças crônicas ou doenças de base que não tenham sofrido processo de agudização.
h) Eventos decorrentes de fenômenos da natureza, de caráter
extraordinário, tais como inundações, maremotos, terremotos, erupções vulcânicas, tornados,
ciclones, furacões e queda de corpos siderais.
i) A assistência decorrente de endemias ou pandemias.
PARAGRAFO DÉCIMO - DESCONTOS EM MEDICAMENTOS - O
produto de desconto em medicamentos dispõe de uma moderna estrutura tecnológica e
organizacional e permite a oferta aos segurados empregados beneficiários do plano
odontológico Metlife na condição de adimplentes, obtenção de descontos de 3% até 59% em
medicamentos de marca e genéricos, constantes em uma lista cadastrada com mais de 3.000
medicamentos disponíveis nos sites www.fenatibref.org.br e www.sinibref.com.br. Atualmente, a
rede credenciada conta com mais de 8.000 farmácias, em todo o território nacional, além de
2.300 farmácias que realizam o deliveryde medicamentos, facilitando ainda mais a vida dos
clientes. Esta entrega é de total responsabilidade do estabelecimento credenciado (farmácias)
sendo critério do local a cobrança de eventuais taxas. Toda a rede de cidades atendidas está
disponível no link https://www.metlife.com.br/empresas/pme/dental/dental-pme-mais/ bem como
a rede de farmácias credenciadas podem ser consultadas nos sites www.sintibrefdf.org.br e
www.sinibref.com.br. O Segurado beneficiário adimplente no Plano Odontológico Metlife deve
identificar-se através do CPF ou da Carteirinha da Metlife para obtenção do desconto.

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO
As Instituições implantarão Seguro de Vida em Grupo, conforme
estabelecido para todos os empregados das INSTITUIÇÕES BENEFICENTES, RELIGIOSAS E
FILANTRÓPICAS DO DISTRITO FEDERAL que deverão estar segurados após o envio por
parte da Instituição ao SINTIBREF/DF através do email: beneficio.sintibref@gmail.com as
seguintes informações sobre todos os empregados: NOME COMPLETO, CPF, DATA DE
NASCIMENTO,

ENDEREÇO

COMPLETO

DO

BENEFICIÁRIO,

TELEFONE

RESIDENCIAL/CELULAR DO EMPREGADO, EMAIL DO EMPREGADO, NOME DA MÃE,
SALÁRIO, DATA DE ADMISSÃO e conforme formulário padrão disponível no site

15/03/2019 13:59

97 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

WWW.sintibrefdf.org.br. Estas informações serão o suficiente também para garantir aos seus
dependentes legais, o direito ao benefício quando for o caso. O referido seguro tem as
seguintes importâncias seguradas:
COBERTURAS

TITULAR CÔNJUGE

MORTE

16.000,00 8.000,00

INDENIZAÇÃO ESPECIAL POR MORTE ACIDENTAL

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR ACIDENTE

16.000,00 8.000,00

INVALIDES PERMANENTE PARCIAL POR ACIDENTE ATÉ

16.000,00 8.000,00

INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA

16.000,00 NÃO TEM

ASSISTÊNCIA FUNERAL, EXTENSIVA AOS FILHOS ATÉ 21 ANOS OU ATE 24,
3.000,00 3.000,00
COMPROVADAMENTE NA CONDIÇÃO DE ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, ATÉ

Atenção: Quando ocorrer uma MORTE ACIDENTAL os valores das coberturas: Morte e
Indenização especial por morte acidental se acumulam.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - É de inteira responsabilidade da
Instituição empregadora o pagamento da indenização do valor do Seguro de Vida em Grupo
aos segurados e/ou beneficiários, quando de sinistro, caso a instituição esteja em atraso com
qualquer boleto por mais de 30 dias, pois com isso terão seus empregados excluídos da
apólice, retornando-os após o pagamento de todas as pendências. Também será responsável
pelo pagamento do sinistro caso não faça a inclusão inicial de todos os empregados, a inclusão
dos admitidos a cada mês e a exclusão dos empregados no mês de demissão (atualização
mensal), junto ao SINTIBREF-DF. As informações dos empregados admitidos e/ou demitidos
deverão ser prestadas até o dia 25 de cada mês, para emissão e/ou baixa do Certificado
Individual do Seguro de Vida em Grupo e/ou Acidentes Pessoais. Essas informações têm de
ser atualizadas junto à seguradora para não prejudicar a indenização em caso de sinistro. A
entidade não está isenta de enviar ao Sindicato laboral as admissões e/ou demissões caso
tenha feito a homologação da rescisão do contrato de trabalho no SINTIBREF DF.
PARÁGRAFO SEGUNDO - A não informação por parte da
Instituição empregadora dos empregados admitidos dentro de cada mês, até o vigésimo quinto
dia de cada mês, para inclusão e utilização do referido benefício, obriga a empregadora a
reverter o referido valor em dobro, ou seja, R$ 16,00 (dezesseis reais), sendo 50% revertidos
ao empregado e 50% à entidade sindical, como indenização referente aos meses em que o
empregador deixou de oferecer o benefício ao empregado e prejudicou sua, até a completa e
obrigatória regularização, bem como o oferecimento do referido benefício ao empregado
prejudicado.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Por determinação da Seguradora, os
empregados aposentados por invalidez e/ou afastados por doença não podem ser incluídos no
seguro; caso os afastados por doença já estejam segurados eles não poderão ser excluídos da
lista mensal, continuando segurados normalmente. Os empregados com idade superior a 70
15/03/2019 13:59

98 of 106

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

(setenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias não podem ser incluídos no seguro
por força das condições contratadas, no entanto os que já estiverem no seguro permanecerão
segurados, independentemente da idade. No caso dos afastados por doença, após a inclusão,
a instituição ficará responsável pelo pagamento integral das mensalidades a cargo deles,
enquanto estiverem afastados por doença; ao retornarem ao trabalho, terão descontados em
seus salários os valores pagos pela entidade empregadora. Caso o empregado tenha
trabalhado na instituição no mínimo um dia, deverá ser descontado o seguro de vida dele,
ficando segurado até o último dia do mês do desconto.
PARÁGRAFO QUARTO - As Instituições se comprometem a arcar
com o custo total de R$ 8,00 (oito reais) mensais para cada um dos seus empregados. As
instituições empregadoras com Termos de Fomento, Termos de Colaboração, Convênios e/ou
Contratos em prestação de serviços, formalizados com o setor público federal e/ou distrital
poderão acrescentar linearmente aos salários dos empregados os valores referentes a este
benefício, ficando para tanto autorizado a praticar os devidos descontos, estritamente ao valor
pactuado, em folha de pagamento dos empregados.
PARÁGRAFO QUINTO - O SINTIBREF/DF se responsabiliza pelo
fiel cumprimento do seguro de cada um dos empregados a partir do primeiro dia de cada mês,
para tanto, a Instituição deverá proceder ao pagamento, dos R$ 8,00 (oito reais) mensais por
cada empregado, até o dia 10 do mês subsequente ao desconto, através de boleto bancário
enviado mensalmente e/ou trimestralmente via email pela Administradora, desde que a
instituição atualize a lista de inclusão e exclusão dos empregados até o dia 25 de cada mês. O
referido boleto não precisará ser preenchido, pois o valor estará estipulado no boleto enviado.
O valor a pagar será o resultado do número de empregados vezes o valor individual de R$ 8,00
(oito reais). Caso o pagamento seja trimestral, o valor será o resultado do número de
empregados do mês vezes o valor individual de R$ 8,00 (oito reais) multiplicado por três, ou
seja, referente aos três meses que o empregado ficou segurado. Caso não os receba até 05
dias antes do vencimento solicite-os através do telefone: (61) 33236976 ou e-mail:
beneficio.sintibref@gmail.com.
PARAGRAFO SEXTO - Os benefícios desta cláusula, em
nenhuma hipótese poderão ser inferiores às garantias acima estipuladas.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O recolhimento dos valores além dos
prazos estabelecidos será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês, juros moratórios
de 0,033% ao dia, sobre o valor principal descrito no corpo do boleto, imputável às Instituições.
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PARÁGRAFO OITAVO - Para ter direito aos serviços oferecidos na
cobertura de Assistência Funeral ligue antes de qualquer providencia para 0800 6385433
(Demais cidades do Estado) ou 3003-5433 (Capital), solicite apresentando o CPF do titular e
para sua segurança anote o número do protocolo de atendimento, se o responsável não
comunicar à seguradora antes dos procedimentos com o funeral, o mesmo perderá o direito de
receber a Assistência Funeral, pois, não caberá reembolso.
PARÁGRAFO NONO- Cada segurado receberá um Certificado
Individual do Seguro de Vida e/ou Acidentes Pessoais expedidos pela METLIFE, caso não
tenha recebido favor nos requisitar.
PARÁGRAFO DÉCIMO - A seguradora determina que os
empregados não possam ser incluídos duas vezes na mesma apólice, ou seja, duas vezes no
mesmo seguro de vida em grupo, caso o empregado trabalhe em duas instituições que nós
representamos. Caso aconteça um sinistro de morte (natural ou acidental) do empregado, e o
seu cônjuge trabalhe na mesma entidade ou em alguma outra entidade que o SINTIBREF DF
representa, a seguradora não irá efetuar o pagamento de duas indenizações; a seguradora irá
pagar apenas um beneficio, ou seja, de morte do titular. Favor entrar em contato com o
SINTIBREF-DF, pois só assim saberemos desta situação e tomaremos as devidas providências
antes de qualquer fatalidade.
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - È

necessário

que

o

empregador, através da sua área própria (departamento de pessoal), tenha em seus arquivos o
"formulário apropriado para designações dos beneficiários", ou seja, o Termo de Nomeação
e/ou Alteração de Beneficiários; termo que foi enviado juntamente com o seu certificado
individual. O mesmo deverá estar totalmente preenchido, assinado pelo segurado e arquivado
na instituição. Quando houver algum sinistro este documento deverá acompanhar o restante
das documentações para a liquidação do Seguro de Vida em Grupo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - O presente Seguro de Vida
aplica-se a todos empregados em qualquer modalidade de contrato de trabalho, sendo elas:
Contrato de Trabalho por tempo indeterminado; Contrato de Trabalho por prazo determinado,
inclusive em período de experiência; Contrato de Trabalho Temporário e etc.
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - A inadimplência de qualquer
boleto em atraso igual ou superior a 30 dias do vencimento original acarretará a suspensão de
todos os segurados, cônjuges e herdeiros. Após a quitação de toda a pendência ficarão
segurados no mês subsequente ao pagamento. Devido à inadimplência a Instituição será
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responsável pelos custos advindos da necessidade de cada beneficiário e deverá efetuar o
ressarcimento em dobro dos meses em que o empregado não esteve segurado, a título de
indenização. Em função da continuidade da inadimplência a cobrança será judicial, por
descumprimento desta, o que não isenta à Instituição da quitação de pagamento(s)
pendente(s).
PARÁGRAFO

DÉCIMO

QUARTO

-

Caso

a

Instituição

Empregadora efetue o pagamento mensal do empregado não incluído em lista de atualização
(inclusão/exclusão), implicará em responsabilidade civil por parte do Empregador. Para garantia
do Seguro de Vida é necessário o cumprimento por parte da Instituição Empregadora, do envio
da lista até o vigésimo quinto dia de cada mês e o devido pagamento até o dia 10 do mês
subsequente ao desconto do empregado.
PARÁGRAFO DÉCIMO QUINTO - Cada Instituição Empregadora,
nos termos do artigo 545 da CLT, deverá possuir adesão formal do empregado para o desconto
da mensalidade do referido Seguro de Vida em Grupo.
PARÁGRAFO DÉCIMO SEXTO - O Seguro de Vida em Grupo é
assegurado a todo empregado da categoria e na inexistência de autorização formal para
desconto em sua folha de pagamento, a Instituição deverá custear integralmente o referido
benefício.
PARÁGRAFO DÉCIMO SÉTIMO - Em caso de sinistro, para
analise e deferimento da indenização segurada é necessário o envio da documentação
obrigatória

constante

no

site:

WWW.sintibrefdf.org.br

ou

solicite-a

por

email:

beneficio.sintibref@gmail.com.
PARÁGRAFO DÉCIMO OITAVO - A entidade empregadora, por
liberalidade, poderá incluir seus voluntários no beneficio Seguro de Vida, estando ciente que,
quando houver sinistro, deverão comprovar o vínculo de voluntariado, sob pena de ser
responsabilizada pelo valor integral da indenização garantida nesta clausula.
PARÁGRAFO

DÉCIMO

NONO

-

Caso

a

entidade

fique

inadimplente e tenha algum empregado segurado com idade igual ou superior a 71 anos e/ou
que esteja afastado, o mesmo não poderá ser re-incluído no seguro de vida, mesmo que a
instituição regularize suas pendências. Os demais empregados não afastados serão reincluídos e caso ocorra algum sinistro, a responsabilidade pela indenização do empregado
afastado será da Instituição Empregadora.
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PARÁGRAFO VIGÉSIMO - O

empregado

que

receber

o

pagamento da Invalidez permanente total por doença, não fará jus ao pagamento da
assistência funeral, após o recebimento dessa indenização ele será excluído da apólice,
conforme normativa da seguradora.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO PRIMEIRO - Todos os empregados
segurados ativos a partir do mês de março de 2016, concorrerão a 4 sorteios de R$ 400,00
(quatrocentos reais), 4 (quatro) vezes ao mês, aos sábados (no mês que tiver 05 sábados, o
sorteio acontecera a partir do segundo), através da Loteria Federal, pelo número constante no
certificado individual do seguro de vida e/ou acidentes pessoais expedido pela METLIFE. O
recebimento do prêmio será feito por deposito em conta corrente, diretamente pela METLIFE,
após preenchimento do formulário próprio e entrega da documentação necessária, disponível
em

nosso

site

WWW.sintibrefdf.org.br

ou

WWW.fenatibref.org.br

ou

por

email

beneficio.sintibref@gmail.com. Este benefício é atrelado ao Seguro de Vida em Grupo, e é
garantido pela MetLife e SulAmérica Capitalizações. Este benefício é válido somente para os
beneficiários ativos e adimplentes, conforme parágrafo Décimo Terceiro. Caso o sorteado
esteja na condição de inadimplência e/ou inativo, o prêmio será garantido pela instituição
empregadora que descumpriu a presente cláusula. A divulgação dos ganhadores de cada
sorteio estará disponível no site do SINTIBREF-DF e da FENATIBREF
PARÁGRAFO VIGÉSIMO SEGUNDO - As

instituições

que

oferecem seguro de vida aos seus empregados ficam isentas de cumprir a obrigatoriedade com
a parceria mencionada nesta clausula, desde que comprovem que as coberturas e vantagens
contratadas não sejam inferiores e/ ou em menor quantidade dos que estão elencados nesta
clausula, bem como a parte do trabalhador não seja maior do que o valor aqui estabelecido,
mediante comprovação anual da permanência dos empregados no beneficio contratado. Para
análise das condições do seguro de vida oferecido, a entidade deve enviar a administradora,
pelo email: beneficio.sintibref@gmail.com cópia do contrato ou proposta com o prestador, lista
dos trabalhadores que utilizam/utilizarão o benefício, especificar qual percentual ou custo pago
pelas partes (empregado e empregador), e quaisquer documentos que possam causar ônus
aos trabalhadores.
PARÁGRAFO VIGÉSIMO TERCEIRO - Caso o segurado ou
beneficiário não proceda à abertura no sinistro em até 3 anos, prescreverá seu direito de fazêlo, conforme artigo 206, § 3º, IX, do Código Civil/2002.

101 of 106

15/03/2019 13:59

https://pje.trt10.jus.br/segundograu/VisualizaDocumento/Autenticado/...

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - RESCISÃO CONTRATUAL
Os recibos de quitação da rescisão de contrato de trabalho igual ou
superior a um ano de trabalho serão realizados com assistência do sindicato da categoria
profissional, mediante agendamento com 48 horas de antecedência, sem nenhum ônus para o
empregador.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A instituição deverá comunicar por
escrito ao empregado, mediante assinatura de ambas as partes e com cópia para cada uma, o
local, dia e hora em que ele deverá comparecer para recebimento das verbas rescisórias e
atualização da CTPS.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Nas rescisões contratuais levadas à
homologação, o SINTIBREF/DF, na data marcada, comprovará a presença do empregador
mediante declaração quando o empregado não comparecer, desde que comprovada pelo
empregador a ciência, por parte do empregado, da data e horário estabelecidos para o ato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ficam obrigadas as instituições a
apresentar os documentos necessários para homologação e a deixar cópia do termo de
rescisão e demais documentos no sindicato.
PARÁGRAFO QUARTO - Em caso de atraso no pagamento das
verbas rescisórias, desatendidos os prazos legais, será aplicada a multa prevista em lei, se o
empregado e o sindicato não tiverem dado causa ao atraso.
PARÁGRAFO QUINTO - A Instituição deve comunicar por escrito
ao SINTIBREF-DF, em até 10 dias corridos, parecer acerca de RESSALVA(S) que venha(m)
ocorrer no TRCT.
PARÁGRAFO SEXTO - Os pagamentos realizados no ato da
rescisão contratual do empregado devem ser feitos por depósito em conta ou em espécie ou
por cheque administrativo. A homologação no último dia previsto para o aviso, paga com
cheque administrativo, deve ser feita em tempo hábil para recebimento (saque) das verbas
rescisórias.
PARÁGRAFO SÉTIMO - O aviso prévio deve ser concedido e
assinado na data em que houver a comunicação do desligamento ao empregado. Caso haja
assinatura do aviso em momento posterior à comunicação, ficará caracterizado como data de
afastamento o dia em que o aviso tiver sido assinado e a homologação não será realizada
quando o aviso refletir assinatura não correspondente à data de sua concessão.
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PARÁGRAFO OITAVO - Fica obrigada a instituição que agendar a
homologação com o empregado e não comparecer, ou comparecer sem algum dos
documentos impeditivos para realização da homologação, a pagar-lhe uma indenização
correspondente ao valor de um dia de seu trabalho no ato da homologação, sem prejuízo da
multa prevista no art. 477, § 8º, da CLT, quando for o caso.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - AVISO PRÉVIO
O aviso prévio quando trabalhado, não poderá ser dado no último
dia útil da semana nem em domingos ou feriados.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A redução de duas horas diárias será
utilizada atendendo à conveniência das partes, no início ou no fim da jornada de trabalho,
mediante opção única por um dos períodos, exercidos no ato do recebimento do pré-aviso, de
acordo com o art. 488 da CLT.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias excedentes aos 30 (trinta) dias
iniciais deverão ser pagos de forma indenizada e a projeção deles deverá ser considerada para
todos os efeitos legais como cálculo do FGTS, do 13º e tempo de serviço, entre outros.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos de pedido de demissão, o
aviso prévio será de 30 (trinta dias).
PARAGRAFO QUARTO - O empregado que pedir demissão e
comprovar que conseguiu um novo emprego, ficará dispensado do cumprimento do aviso
prévio, tanto no curso do aviso prévio concedido pelo empregado quanto pelo empregador.

CLÁUSULA

TRIGÉSIMA

PRIMEIRA

-

COMUNICADO

DE

ESTADO GRAVÍDICO
A empregada obriga-se a apresentar ao empregador, atestado
médico comprobatório assim que tomar conhecimento de seu estado gravídico. Não
apresentando o atestado ou vindo a apresentá-lo após a sua demissão, a empresa poderá
reintegrar a empregada sem o pagamento dos dias parados e compensar as verbas rescisórias
pagas com salários vincendos, se a demissão não foi por justa causa.

Conclusão do recurso
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Ante o exposto, admito o dissídio coletivo e julgo-o parcialmente
procedente para:
a) deferir as cláusulas consensuais referentes a benefícios que
não constituem salário in natura, carta de referência, empregado estudante, mensalidade dos
representados sindicalizados e contribuintes, acesso para divulgação e sindicalização, quadro
de avisos, preservação do meio ambiente, proteção ao idoso, exploração sexual e do trabalho
infantil e proteção à igualdade no trabalho, combate à violência doméstica e comunicado de
estado gravídico;
b) deferir em parte as cláusulas consensuais referentes à data
base e vigência, abrangência, piso salarial da categoria, reajustes salariais, contracheque,
anuênio, ticket-refeição/alimentação, subsídio para transporte de empregados, compensação
mensal de horas extras, folga anual para prevenção do câncer, fornecimento da RAIS, jornada
especial 12x36 horas, contribuição sindical, contribuição negocial e confederativa dos
empregados e acordo coletivo de trabalho;
c) deferir em parte as cláusulas não consensuais referentes a
penalidades, plano odontológico, seguro de vida em grupo, rescisão contratual e aviso prévio;
d) indeferir as cláusulas referentes à prorrogação, denúncia ou
revogação, taxa negocial patronal e manutenção das normas e conquistas.
Custas pelas partes, uma vez que mutuamente sucumbentes, no
importe de R$ 40,00 para cada sindicato, calculadas sobre R$ 4.000,00, valor atribuído à
causa.
É o meu voto.

ACÓRDÃO
Por tais fundamentos,
ACORDAM os Desembargadores da Primeira Seção Especializada
do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região em aprovar o relatório, admitir o
dissídio coletivo e julgá-lo parcialmente procedente, nos termos do voto do Relator. Ementa
aprovada.
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DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto do(a) Des(a). ALEXANDRE NERY DE OLIVEIRA / Desembargador
Alexandre Nery de Oliveira
DIVERGÊNCIA (SUMÁRIO):
Inicialmente, com a devida vênia, pontuo, como noutros casos, a crítica à
ordem de votação, que exige idas e vindas na exordial e defesa para localização das cláusulas, quando
poderiam estar em ordem das propostas apresentadas.
- Cláusula 10ª (item 4.2.1) (plano odontológico) - continuo com
divergência manifesta ao argumento de "cláusula histórica" para a repetição de texto constante em norma
anterior, porquanto desestimula a negociação coletiva ao instante em que direciona o Tribunal ao
acolhimento da proposta obreira, independentemente de resistência, pela mera existência de norma
antecedente, resultando desvio à atuação própria dos sindicatos e, depois, à do poder normativo outorgado
à Justiça do Trabalho pelo artigo 114/CF, parágrafos. A resistência patronal se evidencia como razoável,
pontuada por questões econômicas do momento. Indefiro conforme parecer do MPT.
- Cláusula 11ª (item 4.2.2) (seguro de vida) - igualmente, divergência à
manutenção sob o manto de "cláusula histórica". A resistência patronal se evidencia como razoável,
pontuada por questões econômicas do momento. Indefiro conforme parecer do MPT.
- Cláusula 17ª (item 3.2.1) (jornada 12x36) - acompanho com ressalvas
de fundamentação.
- Cláusula 19ª (item 3.2.2) (comunicação de estado gestante) - divirjo
por considerar razoável a exigência da categoria. Noto que a situação imposta pela jurisprudência acaba
por resultar em dificuldades à mulher no mercado de trabalho, dado o receio patronal à contratação em
razão dos riscos indenizatórios em havendo gravidez ao longo do contrato, mesmo que sem ciência do
empregador. Não obstante a recente decisão do c. STF, penso que a norma apenas ajusta responsabilidade
à empregada de comunicar ao empregador, sem retirar-lhe direitos, mas apenas delimitando marco
indenizatório a partir dessa iniciativa. Defiro.
- Cláusula 21ª (item não indicado) (mensalidades sindicais) - a norma
proposta pelo Relator deve ser ajustada ao teor da recente MP-873/2019, que alterou os arts. 545, 578,
579, 579-A e 582 da CLT.
- Cláusula 22ª (item 3.2.3) (contribuição sindical) - igualmente, a norma
proposta pelo Relator deve ser ajustada ao teor da recente MP-873/2019, que alterou os arts. 545, 578,
579, 579-A e 582 da CLT.
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- Cláusula 23ª (item 3.2.3) (contribuição negocial e confederativa) igualmente, a norma proposta pelo Relator deve ser ajustada ao teor da recente MP-873/2019, que alterou
os arts. 545, 578, 579, 579-A e 582 da CLT.
- Cláusula 29ª (item 4.1.1) (penalidades) - acompanho no resultado, mas
divirjo em parte da fundamentação, excluindo a invocação de "cláusula histórica", como antes indicado
por contrária à disposição constitucional pertinente à negocial coletiva e ao poder normativo.
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