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FALE
CONOSCO

Bauru - SEDE
Rua Batista de Carvalho,
12-43, Centro CEP 17013-011
F.: (14) 3227 4848

Botucatu - SUBSEDE
Rua Amando de Barros, 
1745, Centro CEP 18602-150
F.: (14) 99880 1515

Jaú - SUBSEDE
Rua Tenente Lopes, 738, 
Centro SALA 1 CEP 17201-460
F.: (14) 3418 7710

Ourinhos - SUBSEDE
Rua Arlindo Luz, 738, 
Centro SALA 1 CEP 19900-010
F.: (14) 99880 1515
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Jornalista responsável:
Loyce Policastro

Diagramação e design:
Guylherme Bortolazo

F.: (14) 3245 5504 / 3241 2963
www.netshare.com.br 
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SINDICATO
RECOMENDA:

CUIDADO AO ASSINAR
DOCUMENTOS PARA A EMPRESA

1. Homologação
é no sindicato

 A Reforma trouxe a 
validade da negociação 
coletiva sobre o que dispuser a 
lei, restringindo apenas 
algumas situações, como FGTS, 
férias e 13º, é o chamado 
Negociado x Legislado, que 
garante valor superior a Lei ao 
que for negociado. De fato uma 
reivindicação antiga, pois trará 
segurança jurídica às empresas 
e aos empregados, desde que 
com participação dos 
sindicatos de trabalhadores, 
requisito obrigatório. Contudo, 
a Reforma também permitiu a 
negociação direta entre patrão 
e empregado, os chamados 

acordos individuais, claramente 
em prejuízo aos trabalhadores, 
que não possuem condições de 
negociar em igualdade com 
seus empregadores, portanto, 
cuidado ao assinar documentos 
para seu patrão, você poderá 
estar abrindo mão de seus 
direitos.

2. Jornada
 O mais complicado 
nesse ponto é a permissão para 
estabelecer a jornada 12 x 36 
sem negociação com o 
Sindicato, situação em que o 
trabalhador poderá perder o 
intervalo para alimentação e 
deixar de receber em dobro os 
feriados trabalhados.

3. Ações trabalhistas
 Além de criar 
obstáculos ao direito de entrar 
com as ações, a Reforma 
pretende legalizar a 
"casadinha", que é um tipo de 
fraude contra o trabalhador, 
consistente na indicação de um 
advogado de con�ança da 
empresa para entrar com ação 
em nome do trabalhador e na 
audiência fazem um acordo 
muito inferior aos direitos reais 
do empregado. Muito cuidado, 
se a empresa lhe propuser a 
Homologação de Acordo 
Extrajudicial perante a Justiça 
do Trabalho, recuse e procure 
um advogado de sua 
con�ança.
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TRABALHADOR QUE SE OPÕE
A CONTRIBUIR COM O SINDICATO
 NÃO PODE DESFRUTAR DOS
BENEFÍCIOS DA CONVENÇÃO
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9.

associados ou 
que se opõem às 

contribuições, poderão não ter 
direito ao reajuste salarial e 
demais benefícios do Acordo.
 
 "Item 6 - O autor 
sustentou não ser 
sindicalizado e, por isso, 
negou-se a contribuir para a 
entidade sindical dos 
trabalhadores. A despeito 
disso, não menos certo é que 
as entidades sindicais 
devem ser valorizadas, e 
precisam da participação 

dos trabalhadores
da categoria (inclusive 
�nanceira), a �m de se 
manterem fortes e aptas a 
defenderem os interesses 
comuns. Aliás, como 
qualquer associação de 
particulares."
 
 O Juiz consentiu ser 
justo que o autor não se 
bene�cie das negociações, já 
que o mesmo se recuse em 
contribuir com a entidade. Não 
deixe os direitos trabalhistas 
escorrer pelas mãos!

 
 O juiz Eduardo 
Rockenbach Pires, da 30ª Vara 
do Trabalho de São Paulo, 
sentenciou que aqueles que 
não contribuem com a 
entidade sindical de sua 
categoria não cabem 
também o direito de usufruir 
dos benefícios previstos na 
Convenção Coletiva Ade 
Trabalho. Com a Reforma 
Trabalhista essa situação tende 
a se tornar a regra, porquanto, 
os trabalhadores não 
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