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Justiça homologa acordo firmado entre STEET e Celtins
A Justiça do Trabalho (1ª Vara do Trabalho de
Palmas) homologou nesta segunda feira (24/02) o
acordo negociado entre o STEET e Celtins aprovado
em assembleia realizada no último dia 17, relativo ao
processo de incidência do adicional de periculosidade e
do divisor de horas extras. Desde 2008 o STEET lutava
por um direito dos trabalhadores que exercem funções
em área de risco, ou seja, aqueles que tem direito ao
adicional de periculosidade.
Durante esse tempo a luta foi incansável em
busca do reconhecimento por parte da justiça do
trabalho da incidência do adicional de periculosidade
sobre as verbas de natureza salarial, conforme prevê a
legislação trabalhista vigente e não apenas sobre o
salário base como praticava a Celtins.
Enfim, após cinco anos de intensa batalha
jurídica, onde a Celtins esgotou todas as possibilidades
de recursos, chegou a fase de execução quando a
empresa resolveu negociar com o sindicato, que
prontamente se colocou a disposição para negociar o
passivo trabalhista, e sem abrir mão de nenhum direito
da categoria celebrou acordo com parcelamento para
pagamento da dívida que soma aproximadamente 14
milhões de reais.
O sindicato resolveu, pautando pela ética e
responsabilidade, negociar o parcelamento do valor
devido pela empresa, uma vez que se fossem impostas
as medidas judiciais cabíveis ao caso, a empresa
poderia ter dificuldades para manter o andamento de
suas atividades, prejudicando não só os empregados
mais também toda a sociedade tocantinense.
Após quase um mês de negociação, STEET e
Celtins chegaram a um consenso e a partir disso, foi
entabulado um acordo que resguarda integralmente os
interesses dos trabalhadores. Na oportunidade o
STEET, conseguiu incluir na negociação outra ação
ajuizada em 2012 relativa ao divisor aplicado no cálculo
de horas extras utilizado pela Celtins. O sindicato
ajuizou a ação, depois de constatar que a empresa

calculava erroneamente as horas extras prestadas
pelos trabalhadores.
O cálculo efetuado pela empresa para pagamento
das horas extras tinha por base o divisor 220 que é
utilizado para cálculo de jornada semanal de 44 horas.
O certo seria observar o divisor 200, já que a jornada de
trabalho praticada pelos trabalhadores da empresa é de
40 horas semanais. Em face da decisão judicial
favorável ao sindicato, a Celtins passou a praticar o
divisor correto a partir de abril de 2012, ficando
pendente o passivo correspondente ao período de
dezembro de 2007 a março de 2013, que conforme
prevê o acordo, será pago no próximo mês (março) em
uma única parcela a todos os trabalhadores
contemplados na ação. O passivo do adicional de
periculosidade será pago em sete parcelas mensais a
partir de março/2014.
Negociadas as duas ações e de posse do acordo
o STEET precisava da aprovação dos trabalhadores
para finalizar o processo. No último dia 17, o acordo foi
apresentado em assembleia aos trabalhadores, e
aprovado em decisão unanime. Na ocasião todos os
interessados presentes foram informados sobre o teor
do acordo inclusive sobre os valores individuais e data
de pagamento. Além disso, houve centenas de
atendimentos via telefone e e-mail, oportunidade em
que o sindicato deu conhecimento aos trabalhadores
que não participaram da assembleia sobre o conteúdo
do acordo.
Com a solução desses casos é evidente o
compromisso que a entidade tem com cada trabalhador
integrante da categoria e serve para corroborar a
missão do sindicato que é a de lutar pelos interesses
individuais e coletivos de seus representados. Nessa
gestão o sindicato tem a preocupação, de levar a efeito
o papel de bem representar os trabalhadores, bem
como de lutar paralelamente pelo bem estar de todos.
Mais uma vez conseguimos êxito na missão de ver os
direitos dos trabalhadores serem reconhecidos.

