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PODER JUDICIÁRIO

JUSTiÇA DO TRABALHO

TRIDUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2L REGIÃO

C E R T o Ã'O

o Diretor da' Secretaria ,Judiciária do Tribunal Regional do Tra-
balho da 2a. Região,', Hamilton Pollastrini, C E R l'I F I C A,
que revendo nesta Secretaria o Processo TRT/SP-471/86-A, em quc
são partes como Suscitantes: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS
DE ANDRADINA E OUTROS e como Suscitados: FEDERAÇÃO DA AGRICULTU
RA DO ESTADO DE SÃO PAULO E SINDICATOS RURAIS DE ANDRADINA E OU
TROS, dele às' fls. e fls. verificou constar serem também entid~
des suscitantes os Sindicatos de Trabalhadores Rurais de: ARARA
QUARA, ARARAS, AURIFLAMA, AVARÉ, BARIRI, BARRA BONITA, BAR:
RETOS, BEBEDOURO, BOCAINA, BROTAS, CAPÃO BONITO, CAPIVARI,
CASA BRANCA, CHARQUEADA, COTIA, CRAVINHOS, DESCALVADO, DO-
BRADA, DRACENA, ECHAPORÃ, FERNANDÓPOLIS, GÁLIA, GARÇA, GE-
NERAL SALGADO, GUAÍRA, GUAPIARA, GUARAÇAÍ, IBITINGA, JEPÊ,
ITAÍ, ITAPETININGA, I1'APEVA, ITAPUÍ, ,JABOTICABAL, JALES,
JAÚ, JOSÉ BONIFÁCIO, JUNDIAÍ, JUNQUEIRÓPOLIS, LENÇOIS PAU-
LISTA, MARÍLIA, MATÃO, MIRANDÓPOLIS, MIRANTE, DO PARArIAPANE-
MA, MOCOCA, MOGI DAS CRUZES, NOVA EUROPA, NOVO HORIZONTE
OLÍMPIA, ORIENTE, PALMITAL;PARAGUAÇÚ PAULISTA, PATROCÍNIO PAU-
LISTA,PAULO DE ,FARIA,PEDREGULHO ,PEREIRA BARRETO,PINDAMONHANGABA
PINHAL, PIRASSUNUNGA, POMPÉIA, PONTAL, POPULINA, PRESIDENTE
ALVES, PRESIDENTE BERNARDES, PRESIDENTE EPITÁCIO, PRESIDENTE
PRUDENTE, QUINTANA, REGENTE FEIJÓ, SALES OLIVEIRA, SÃO CAR-
LOS, SERTÃOZINHO, TANABI, TAPIRAÍ, TATUÍ, TEODORO SAMPAIO, .
TIETÊ, URUPÊS, VALPARAÍSO, VERA CRUZ, ADAMANTINA, CATANDU-
VA, DOIS CÓRREGOS, FLÓRIDA PAULISTA, IRAPURU, NOVA GRANADA,
PARAPUÃ, PACAEMBÚ, PIRAJUÍ, PITANGUEIRAS, SANTA FÉ DO SUL,
TAQUARITINGA, TAQUARITUBA, JARDINÓPOLIS, POTIRENDABA, BRA-
GANÇA PAULISTA, CARDOSO, LAVÍNIA, LINS, QUATÁ, RIOLÂNDI~,
SANTA ROSA DO VITERBO E VOTUPORANGA. CERTIFICA MAIS, que as
fls. 3.906/3.912, verificou constar o ACÓRDÃO do teor seguinte:
"Em timbre (Armas da República. Poder Judiciário. Justiça do
Trabalho. Tribunal Regional do Trabalho da 2a. Região) GRUPO I.
Acórdão n2 20.118/86. Proqesso TRT/SP n2 471/8o-A. Dissídio Co-
letivo-Interior/SP. SUSCITANTES: SINDICATO DOS TRABALHADORES R~
RAIS DE ANDRADINA E OUTROS e como SUSCITADOS: FEDERAÇÃO DA ACR!
CULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO ,E SINDICATOS RUI/AIS DE ANDRADINA
E OUTROS., ACORDAM os Juí zes do Grupo I de Turmas do Tri bunal /I~
gional do Trabalho da Se~~nda Regiio, por unanimidade de votos,
em ~omologar os acordos coletivos de trabalho de fls. 2936/29J~
2926/2928 e 2930/2932; por unonimidadc de votos, em excluir' do



presente Dissidio Coletivo os Sindicatos de Trabalhadorcs Ru-
Rais de Suzano e Santa Branca. Por maioria de votos, em julgar
procedente, em parte, o presente Dissidio, para conceder as se-
guintes cláusulas: ,CLÁUSULA la. - por maioria de votos, em esta
belecer que sobre os salários vigentes em setembro de 1985, a:
plicar-se-á o disposto nos arts. 19, parágrafo único, e 20 e pa
rágrafo único, e Anexos 11 e 111, do Decreto-lei nº 2284/86~
com vigência desta cláusula por um ano, a partir de 12 de março
de 1986. Parágrafo Único: as demais cláusulas, a seguir discri-
minada~, terão vigência a partir de 15 de setembro de 1986,man
tida a da ta-base. Venc ido, em parte, ne'sta cláusula, o Exm';-:
Sr. Juiz José Haroldo Monteiro Viegas, que concedia reajusta-
mento salarial na base de 60% da variação do IPC; CLÁUSULA 2a. -
por maioria de votos, em conceder aumento real de 8,3% (oito in
teiros e três décimos por cento) a titulo de taxa de produtivi:
dade, com base no correspondente crescimento do Produto Intérno
Bruto (PIB) nacional, vencidos 'os Exmos. Srs. Juizes Eduardo Di
Pietro e José Haroldo Monteiro Viegas, que nada concediam a es-
te titulo; CLÁUSULA 3a. - por maioria de votos, em estabelecer
a correção do salário normativo pré-existente nas mesmas condi-
ções estipuladas pelas cláusulas la. e 2a. da presente sentença,
vencidos os Exmos. Srs. Juizes Eduardo Di Pietro e José Haroldo
Monteiro Viegas, que concediam este reajustamento apenas com ba
se no itcm da cláusula la:; CLÁUSULA 4a. - por unanimidade d;.votes, C~ conceder aumento igual aos empregado~ admitidos apos
a data-base, respeitando-se o limite dos empregados mais anti-
gos na função; CLÁUSULA 5a. - por unanimidade de votos, em ga-
rantir ao empregado admitido para a função de outro, dispensado
sem justa causa, igual salário ao do empregado de menor salário
na função, sem considerar vantagens pes~oais; CLÁUSULA 6a.'- por
maioria de votos, em conceder 100% (cem por cento) de sobretaxa'
para as horas extras prestadas, vencidos, em parte, os Exmos.
Srs. Juizes Eduardo Di Pietro e José Haroldo Monteiro Viegas,
que concediam este adicional na forma estrita da lei; CLÁUSULA
7a. -por unanimidade de votos, em conceder estabilidade provi-
sória à empregada gestante, até 60 (sessenta) dias após o tér-
mino do periodo de afastamento compulsório; CLÁUSULA 8a. - por
unanimidade de votos, em determinar a entrega ao empregado de
carta-aviso com" os motivos da dispensa,sob alegação de prática
de falta grave, sob pena de gerar presunção de dispensa imotiva
da; CLÁUSULA 9a. - por unanimidade de votos, 'em determinar o r~
conhecim~nto pelas empresas de atestados médicos e odontológi-
cos, passados pelos facultativos das entidades suscitantes, des
de que mantenham convênio com o INAMPS; CLÁUSULA 10a. - por un~
nimidade d~ votos, em detcl~inar o fornecimento obrigatório de
cOlnprovantes de pagamento, com a discrilninação das importãncias
pagas c descontos efctuados, contendo a identificação da emprc
sa pagadora; CLÁUSULA lIa. - por' unanimidade de votos, em eonc~
der 45 dias de aviso prévio, para os empregados que contem com
mais de 45 anos de idade; CLÁUSULA 12a. - por 'maioria dc votos,
em estabelecer qlJC os velc\1106 dOQti~aclos ao transporte de tra-
balhadores cur.:J.1sclover"ão satisfazer condições de secul"'f\nça e
comodidade, devendo scr próprios para o transporte de pcssoas,
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f1s.2 vencidos, em parte,. os Exmos. Srs. Juizes Eduardo de Pietro e
" José Haroldo Monteiro Viegas, ~ue excluiam oper.iodo. "in fine"...

.da'cl.áusula; CLÁUSULA 13a ...-.por maioria de .v.otos,.em.estabe.le-:..
. 'o' oer.'.o.fornecimento de ins~rumentos de trabalho nO ..local .da,pres .

tação de servi~os, evitando-se o transporte simultâneo de empr;.
gadcis e ferrame"ntas no mesmo veiculo. se vier ..a.ocorrer. est;:.

., ',•..., !:S'imültâneida"cte}.que'exis.ta'noc'veiculo'.compartimen.to,s'eparado'.:-.e.,...
':fe'ehado'para.'as :ferramentas •.venc ido, .em parte, '0 Exmo ...Sr. Ju-.'

..iz''E'dúãrdo'Di Pietro', 'qúe"concedia 'a'presente cláusu'la nos. ter._....
mos da Proposta da Presidência; CLÁUSULA 14a. - por maioria de
votos, em determinar a integração das horas extraordinárias'ha-
bituais no valor da remuneração para e:feito de pagamento de :fé-
rias, 13º salá~io e descanso semanal remunerado, veneido O'

Exmo. Sr. Juiz José Haroldo Monteiro Viegas; CLÁUSULA 15a.- por
unanimidade de votos, em determinar o pagamento pelo empregador,
de salários integrais aos empregados nos dias em que não houver-
trabalho em virtude da ocorrência de chuvas ou de outros :fato-
res alheios à vontade do trabalhador, desde que comprovada a
sua presença no local de trabalho; CLÁUSULA 16a. - por unanimi-
dade de votos., em determinar a obrigatoriedade de o empregador
possuir receituário agron~mico para a aplicação de de:fensivos
agricolas; CLÁUSULA 17a. - por unanimidade de votos, em deter-
minar a obrigatoriedade da construção, pelos empregadores, de
abrigos rústicos nos locais de trabalho, para a proteção de
seus empregados; CLÁUSULA 18a. - por maioria de votos, em garan
til' o pagamento dos primeiros 15'dias de remuneração nos caso~
de a:fastamento por motivo de doença, vencidos, em parte, os
Exmos. Srs. Juizes Eduardo Di Pietro, José Haroldo Monteiro. Vie
gas e Chrispiniano Carrazedo, que concediam a cláusula na form;
exata da lei; CLÁUSULA 19a. - por unanimidade de votos, em de-
terminar o :fornecimento obrigatório de equipamentos de seguran-
ça e meios de proteção, quando necessários à execução dos servi
ços; CLÁUSULA 20a. - por maioria de votos, em conceder o desco~
to assistencial de Cz$ 50,00 (cinquenta cruzados) dos salário~
dos empregados associados ou não, de uma só vez e quando do pri
meiro pagamento dos salários já reajustados~ em :favor das enti=
dades de trabalhadores, importância es'sa a ser reeolhida em
conta vinculada sem limite à Caixa Econ~mica Federal, eondicio-

.., 'nado,'o de'se'onto,à não oposição pelos empregados, ..a ser mani-
:festada por escrito perante seu empregador, no prazo de 15 dias
que anteeederem à data do reajustamento salarial, veneidos, em
parte, os Exmos. Srs. Juizes José Sebastião dos Santos, Eduardo
Di Pietro e José Dias 'Trigo, que determinavam o desconto sem
qualquer condição; CLÁUSULA 21a. - por unanimidade de votos, em
estabelecer multa de 10% (dez por cento) do valor de referên-
cia, por empregado, em caso de descumprimento, pelo empregador,
de quaisquer das cláusulas contidas na presente norma, reverte~
do o seu beneficio em favor da parte prejudiCada;CLÁUSULA 22n.-
por maioria de votos, em assegurar ao empregado que residir no
local de trabalho, moradia em condições de habitabilidade, ven-
cido o Exmo. Sr. Juiz José'Sebastião dos Santos, que concedia n
cl~usula diferentemente; CLÁUSULA 23a. - por maioria de '1.01:09,
em estabelecer que o trabalhador rural che:fe de familia, poder'á
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faltar ao serviço um dia por mês ou meio dia por quinzena, para
efetuar compras, sem remuneração ou mediante compensação de ho-
rário, mas sempre sem prejuizo do repouso remunerado, nos dias
de pagamento ou no dia seguinte ao mesmo, vencidos os Exmos.
Srs. Juizes José Sebastião dos Santos, que concedia o abono .re. .,-
rlll..merado,~ Eduardo Di Pietro, Carlos Eduardo Figueiredo e Jose
Haro~do Monteiro Viegas; que. nada concediam a este titulo; CLÁ~
SULA 24a. _ por unanimidade de votoS,.em considerar como tempo
de serviço efetivo, o periodo gasto no transporte rural, avul-
so ou volante, da cidade para o local de trabalho, e na volta
até o ponto costumeiro, desde que o transporte seja fornecidope
lo empregador, conforme o Enunciado n2 90, do C. TST; CLÁUSULÃ
25a. _ por maioria de votos, em determinar que a homologação do
pagamento das verbas contratuais ou rescisórias não poderá ul-
trapassar o prazo de 10 dias, sob pena de multa de 3% (três por
cento) do valor devido e por dia de atraso, vencidos, em parte,
os Exmos. Srs. Juizes José Sebastião dos Santos, que concedia'
multa de 10%, e Chrispiniano Carrazedo, que concedia multa de
1%; e vencido o Exmo. Sr. Juiz Eduardo Di Pietro, que nada con-
cedia a este titulo; CLÁUSULA 26a. ~ por unanimidade de votos,
em estabelecer que o empregador rural é obrigado a manter nos
locais de trabalho, caixa de medicamentos e material de primei-
ros socorros; CLÁUSULA 27a. - por unanimidade de votos, em de-
terminar que a falta de comunicação de acidente de trabalho pe-
lo empregado!' aos órgãos competentes, importará na responsabili
dade pelo pagamento integral dos salários, durante o periodo d;
inatividade resultante; CLÁUSULA 28a. - por unanimidade de vo-
tos, em estabelecer que os empregadores ficam obrigados a colo-
car à disposição dos Sindicatos Profissionais, duas vezes por
ano, local e meios para sindicalização dos trabalhadores; CLÁU-
SULA 29a. _ por unanimidade de votos, em garantir o emprego ao
trabalhador acidentado, até 60 (sessenta) dias após o retorno à
atividade; CLÁUSULA 30a. - por unanimidade de votos, em estabe-
lecer que o empregador não poderá descontar a remuneração do
descanso semana~ e do feriado da semana respectiva, nos casos
de ausência do empregado, motivada pela necessidade de obter d£
cumentos legais, indispensáveis a assegurar-lhe a preservação,
obtenção ou comprovação de direito, fazendo a demonstração, não
sendo a falta computada para efeito de férias e de 132 salário.
Por maioria de votos, em não estender a rescisão do contrato de
trabalho do chefe da unidade familiar ao restante da familia,
mediante opção, vencidos os Exmos. Srs. Juizes José Sebastião
dos Santos e Cassio Raposo Novo. Por nlaioria de votos, em inde-
ferir a concessão ao trabalhador rural da área de 2 hectares,
de quc trata o Decreto n2 57020, vencidos os Exmos. Srs. Juizes
José Sebastião dos Santos e José Dias Trigo. Por maioria de vo-
tos, em indeferir o pleiteado pelos Sindicatos obreiros, de cá-
dastro dos trabalhadores rurais no PIS e de entrega, no prazo
legal, da RAIS, vencidos os Exmos. Srs. Juizes José sebastião
dos Santos, Cassio Raposo Novo e José Dias Trigo. Por unanimid~
de de votos, em rejeitar os itens do rol de reivindicaç5es dos
Sindicatàs suscitantes, de números 1, 20, 21, 22, 25, 27,
29, 3D, 31, 32, 33, 34, 36, 41 e 44. Por maioria devotos,

.2 -----.- ...

- .



I

JUSTIÇA DD TRABALHO

TRT/SP N2 471/86-A CERTIDÃO

fls.J em arbitrar custas pelos suscitados, em partes iguais, calcula
das sobre Cz$ 100.000,00 (cem mil cru~ados), vencidos, em par:
te, os Exmos. Srs. Juizes José Sebastião dos Santos, que as ar
bitrava sobre Cz$ 50.000,00, e José Dias Trigo, que as arbilr~
va sobre Cz$ 20.000,00. são Paulo, 16 de dezembro de 1986. (a)
Nicolau dos Santos Neto, Presidente. (a) José Sebastião dos
Santos, Relator. (a) José Eduardo D~-fe sa?,~,~ocurador (Cie~
te). NADA MAIS. E, para constar eu.,~ ~ ----.---,
Chefe do Setor d~ Certid~es, Traslados e Repro rafia, .extrai e
datilografei a presente, que vai assinada e conferida pela Di-
co'oca 'o ,o~" C,c'i'õoa,'raa'a'oa , Arqu'vo G,ra', qu'
dá fé, ~ ~ ' visada pelo Diretor da Sccret~
ria J-->:.dic':rir~i;3~Tribu~l Regi~nal do Trabalha. da Segunda R~
gi • . K:J) ~~ .' . Sao Paulo, vinte de março de
mil novecentos 'e oitenta ~te.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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