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ATA DE A.UDIÊNCIA 

Aos'vinte e cinco dias do mês de julho do ano de 2016, às lOhOOrnin., na sede da Procuradoria 
. � 

do Trabalho da 1 ª Região,- com a presença da Procuradora do Trabalho, Sarnira Torres Shaat, 

designada yara presidir o MED�AÇÃO nº 002842.2016.01.000/5, cujo requerido é o 

SINDICATO DAS ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO -

SECRASO/RJ, compareceu o Sr. Jeferson Dos SantC?s Teixeira, identidade nº 056917719, DIC

RJ, a Sra. Lucia Madeira Moraes, identidade nº 03191662-0, DIC-RJ, Dr. Jose Mario Sanches 

Dourado Leão, OAB-RJ 199414, na qualidade de representantes do SECRASO/RJ, 

ac9rnpanhados peló advogado Dr. José Alrnero Mota, OAB-RJ nº 107460, e da senhora Patrícia 

de Souza Scott, identidade nº 093509107 IFPRJ, além do Sr. Luciano de Souza: Dias, identidade 

nº 101966265, IFP-RJ, na qualidade de representante do SINDICATO DOS EMPREGADOS 

EM ENTIDADES CULTURAIS, RECREATIVAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 

ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO . ' - . 
. " -- . 

(SENALBA/RJ), acompanhado da advogada, Dra. Clarissa Costa Carvalho, OAB-RJ nº 97803 . 

Também presentes o Sr. Eraldo R_osa, identidade nº 80820788-0, IFP-RJ, na qualidade de 
1 

representantes do SENALBA/RJ do Município do Rio de Janeiro. 

Iniciada a audiência, a Procuradorà do Trabalho relatou aos presentes os resultados de -suas 

apurações, quais sejam: que o TRT do Rio, no passado, nos autos de dissídios coletivos, 

concedeu reajustes sálariais, l�vando-se em conta 100% do INPC e, em alguns .casos, até 

.concedeu aumentos reais; que, com a crise econôrnica, os reajustes salariais passaram a ser 

concedidos com base apenas na integrálidade do INPC, sem aumentos reais; que, com base nesta 

premissa (a de que o INPC tende a ser concedido pelo Judiciário), a Procurador� do Trabalho 

\mscou apurar os índices de reajustes salariais negociados por outros SENALBA' s no Brasil, em 
' ( 

especial os que apresentaram ou apresentarão índices de recessão econôrnica semelhantes ao do 
, 

Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de verificar eventuais peculi�ridaâes das categorias 
. / 

profissionais e econôrnicas em tela; que, de acordo com reportagem noticiada no jornal o Globo, 

o Estado do Rio de Janeiro apresentou um índice de· recessão de :__ 2,5%, semelhante aos dos

Estados de Minas Gerais (-2,7%), São Paulo (-2,6%), Rio Grande do Sul ( - 2,6%), Santa

• I 



MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 
PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 1 ª REGIÃO 

Catarina (- 2%) e Distrito Federal (-2,3%); que o SENALBA-MG ainda· não firmou CCT 

2016/2017, mas firmou alguns acordos coletivos específicos, concedendo reajuste de 9,83 %, que 

equivale a 100% do INPC dos últimos · 12 mese9'-(até abril de 2016), sem qualquer parcelamento 

e sem distinção de faixa salarial; que o SENALBA-SP firmou CCT 2016/2017, com previsão de 

reajuste também de acordo cóm o INPC dos últimos 12 meses, parcelado em duas vezes, em 

março e setembro de 2016, e sem distinção de faixa salarial; que o SENALBA-DF concedeu 

reajuste de 9,83 % (equivalente ao INPC do período), em duas parcelas, ém maio e agosto de 

2016, e Sel1J. distinção salarial; que o SENALBA-RS concedeu reajuste equivalente ao INCP dos 

últimos 12 meses, sem parcelamento e sem distinção salarial; e que o SENALBA-ES também 

observou o índice do INCP de 9,83%, parcelado em duas vezes, em maio e ·novembro de 2016, e 

sem distinção salarial. A partir daí, á Procuradora do Trabalho passou a pesquisar os 

instrumentos coletivos anteriores firmados pelos SENALBA'S supra mencionados, relativos ao 

biênio 2015/2016, e percebeu que o parcelamento dos reajustes salariais não foram previstos no 

passado, sendo, por i�so, umá novidade decorrente da crise econômica. Colocadas tais premissas, 

a Procuradora do Trabalho defendeu que a proposta dos sindicatos profissionais, de 8% de 

reajuste salarial, parcelado em duas vezes, já atenderia às peculiaridades geradas pela c�ise 

econômica em todo o país e, �m especial, no Estado do Rio de Janeiro, já que o referido 

percentual já está bem abaixo do INPC dos últimos 12 meses, que, efn abril de 2016, acumulou 

em 9,83%; que a categoria econômic� já seria beneficiada pelo índice inferior ao· INPC e pelo 

parcelamento, não previsto na CCT anterior; e que, por isso, embora o caso se trate de mediação 

e o MPT, nestes casos, tende a mediar apresentando uma proposta meio-termo, não vê 

razoabilidade em propor um reajust� inferior a 8%. As partes lançaram diversos argumentos. O 

sindicato patronal reiterou as dificuldades da categoria no Estado do Rio de Janeiro, com a perda 

dos investimentos que.advinham da PETR_üBRÁS. Os sindi.catos profissionais defenderam qu� o 

percentual de 8% já leva a categoria para o limite do limite .. Após diversas explanações, o 

sindicato patronal fez uma contraproposta: 8% de reajuste salarial para os empregados que 

ganham até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), parcelado em duas vezes (4% retroativo ao mês de 

maio de 2016, a ser pago na folha de agosto de 2016, e 4% no mês de novembro de Z016) e 

reajuste fixo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para os empregados que ganham mais de R$ 

5.000,00, parcelado em duas vezes (R$ 200,00 retroativo ao mês de maio de 2016, a ser pago na 
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folha de agosto de 2016, e R$ 200,00 no mês de novembro de 2016). Dada a palavra aos 
1 

representantes dos sindicato_s profissionais, os mesmos disseram que precisariam submeter a 

. contraproposta à assembleia, tendo em vista que o· escalonamento conforme faixa salarial ainda 

não foi autorizado pela categoria profissional. Diante do exposto; ficou estabelecido que os 

sindicatos ·profissionais agendarão assembleia geral a se realizar dentto de um.a semana e qu'e

comunicarão o resultado ao MPT, até o dia 06 de agosto de 2016, através de peticionamemto 

eletrônico. Nada mais havendo a acrescentar, é encerrada a presente ata, às lühlümin., que foi 
r 

por mim, _____ Mariana Antonelli Santacrúz Lima,· 1avrada e por ._todos os presentes 

assinada. 

Sarnira Torres.Shaat 
Procuradora do Trabalho 

Jeferson Dos Santos Teixeira 
, 

. 

Representantes do SECRASO/RJ 
1 

Patrícia de Soúza Scott 
Representantes do SECRASO/RJ 

Lucia Madeira Moraes 
Representantes do SECRASO/RJ 

Magda Hruza d.� Souza Alqueres Ferreira 
Representantes do BECRASO/RJ 

Jose Mario Sanches Dourado Leão 
' 

Representantes do SECRASO/Rr 

' 

José Almero Mota 
Advogado do SECRASO/RJ 

Luciano de Souza'Dias 
Representante do SENALBA/RJ 

Clarissa Costa Carvalho 
Advogada do· SENALBA/RJ 

r Eraldo Rosa 
Representantes do SENALBNRJ do 

Município do Rio de Janeiro 

Nilton Pereira Braga 
Advogado do SENALBA/RJ do Município 

do Rio de Janeiro 

As informações" e documentos requisitados deverão ser apresentados por meio do serviço de 
' peticionamento eletrónico do MPT, acessível, via internei, no portal da Procuradoria Regional 

do Trabalho da 1 ° Região, no endereço http://www.prtl.mpt.mp.br. A ata desta audiência, bem 
como a tramitação do procedimento" eletrónico estarão disponíveis pa,:a consulta externa pelo 
mesmo endereço, devendo ser selecionada a opção "pedido de vista" na mesma página do 
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peticionamento eletrônico. 
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