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------------------------------de 100% (cem por cento) para as horas extras em relação; normal, vencidos os
[xmos. Srs. Jufzes Nelson Mesquida e Ariovaldo Vieira Alves que concediam adici~
nal de 50% para as duas priceiras e cem por cento para as de~ais. £~~~~~~~_~!_
INTEGRAÇÃO DAS HORAS EXTRAS HABITUAIS - Por unani.idade de votos, e. estabelecer
~:;-~-;~;~;;~;-~;di~-d~~-h~;~~-;:~;~~rdinirias habituais, será considerado para
todos os efeitos legais, integrando a remuneração do empre9ado, para fim de
menta de aviso-previa, de indenização, de f;rias, de gratificação natalina,

CEP 13015 - Campinas - SP
A PRE:rNTE CÚPIA Cor~FERE COM O OHIGINAL
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MARIA IlOSA l. FERNANDES
Dlrstora do Serviço ProcltMu~1

SubstitutoMARIA ROSA l. fERNANDES, Diretora do Serviço Processual Substituta do Tribu-
nal Regional do Trabalho da D;ci~a Quinta Regi~o. C [ I T ) F I C I, e~ breve ~e
latório, que revendo nesta Secretaria os aulos do ~~~~!~~~_!~!L!~~_~:_l~~L~~~~.
e~ que sao partes: Sindicato dos Trabalhadores Rura.is de Araraquara e Outros 26
-Suscitante e, Sindicato Rural de Araraquara e out;'os 22 e rederaç~o da Agricul-
tura no Estado de são Paulo - Suscitado, deles, ;5 fls. 346/461, verificou cons
tar o ac~rdio que abaixo transcreve. Ipsis verbis: "(Em timbre: Armas da Rep~bli
ta. Poder Judiciário. Justiça do Trab;lh~~-T;ib:~al Regional do Trabalho da 15ª
Região). lCÓROla ~98~/89 - PROCESSO/TRT/1S! REGIÃO Nº 123/BB-0. DISsíDIO CoLETI
VO. SutCIT~~T[S: SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE ARARAOUARA E OUTROS 26.
S~SCIl~OOS: SINDICATO RURAL DE ARARAOUARA E OUTROS 22 E FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA
NO rS1AoO DE SÃO PAULO. ( ••. ) Isto posto, lCOIOAI os Exmos. Srs. Juizes do 2º
Grupo de Tur~as do Tribunal Regional do Trabalho da 15~ Região, por unanimidade!
de votos, e~ homologar o acordo juntado aos autos ;s fls. 276/280, havido cn
tre o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Lenç~is Paulista e sua rxtensão de
base e o Sindicato Rural de Lenç~is Paulista; Por igual votação, em julgar proce
dente em parte o presente dissfdio, estabelecendo as condições de trabalha, con~
for~e abaixo se detalha, cláusula par cláusula: £~~~~~~~_!!-~~~~~~!f_~~~~~!~~
Por unanimidade de votos, e~ estabelecer que o reajuste salarial seri concedido!
aplicando-se IOO%(cem por cento) do IPC do perfodo de setembro/87 a agosto/88
ou seja, 595.49% (quinhentos e noventa e cinco vfgula quarenta e nove por cento),
compensando-se todos os reajustes espont;neos e de leis, exceto quando decorren-
tes de promoção, equiparação salarial, lll~rito, substituição', implel:lento de idade,
transfer;ncia e t~rmino de aprendizagem. £~~~~~~~_~!-~~~£!~~~~_~~_~~Q~~~!~~D~
OE - Por unanimidade de votos, e~ estabelecer que sobre os saIirios reajustados'
de acordo com a cl~usula l~, será aplicado cumulativamente o aumento de 5%(cin-
co por cento) a titulo de produtividade. £~f~~~~~_~:_~~~~~~£~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~_~~~~~~~~ - Por unani~idade de votos, em estabelecer que o reajuste sal~
rial dos admitidos ap~s a data-base, dever~ ser pago proporcionalmente ao tempol
de serviço nos termos das cl~usulas l~ e 2~. CLÁUSULA 4~ - SALÁRIO NORMATIVO
Por unanimidade de votos, deferir com a seguint~-;~d;~~~~ Sal~~i~-~~~~;;i~~-~un-
ca inferior a 10% (dez por cento) sobre o Piso Nacional de Sal~rios. ~~~~~~~~_~!
- ADICIONAL PARA AS HORAS EXTRAS - Por maioria de votos, em fixar um adicional

I .U -I.;

••

'.



dt rtpousos

unani •• idadr ----------- ----------------------
t~ rslabrlecrr que o t'mpregador pagara aos trabalhadores'

r das horas r. qur não houver prestação dt serviços, e_ rao, sal~rios

s('~anajs

dt voto!.,

do!. dias

dt (",iados.

. .

CLÁUSULA )' - T01ALIOADr Dr SALÁRIOS - Por

zão dt chuvas ou de oulros falores alheios ~ vontade do trabalhador, desde que
(o~provada a presença deste, no local da prestação do serviço, ou, se for o ca-
so, no ponto de e.barque. ~~~~~~~~_~~ _ ~~~~£~~~£~~~_~£_~~~~~~~~~~£~_~£_~~~~:~
M(N10 Por maioria ce volos, til'. estabrJec.er a obrigalorjedadr do forneciltenlo,

pelo~ etpregadores aos empregados, de cozprovantrs de pagamento, com identifica
ção de uns e outros, discri~inação de cada tftulo pago e descontado das horas
trabalhadas e do n~r.ero de descansos semanais e feriados pagos, sob pena de nu-
lidade do pagamento efetuado, vencidos os (xmos. Srs. Juizes Nelson Mesquita
Ariovaldo Vieira Alves Harilda IziQue Chebabl que excluiam a pena. £~~~~~~~_
9~ - GARANtIA O( fUNÇÃO - Por unani~idade de votos, e~ estabelecer garantia de
perce~~i;-d~-~~l;;i;-i~ual, pelo ~enos, ao do substitu~do, para o empregado ad-
.itido para a função de outro dispensado. £~~~~~~~_!~:_~~~~~_!~~~~~~~~~~__~Q
QQ~i~~~- Por ~aioria de votos, e~ estabelecer a fixação do adicional de 100%
(cec por cento) para as horas trabalhadas no domingo, vencidos os [xmos. Srs.
Ju~zes Revisor e Guilherme Paro. CLÁUSULA lI! - SALÁRIO fAMÍLIA _ Por unani~i-
dade ~e votos, em deferir de acordo co~ o art. 7º caput e inciso XII da Consti- "_.
tuiç,o vig,nt,. ~~~~~~~~_~~~ - ~~~_~£_~~~~_£~~£~~~~~~~~:_ Por •• ioria de vo
tos, ee conceder o adicional de, no I~nimo, 20% (vinte por cento) sobre o sal~-
rio reajustado aos trabalhadores, e~ se tratando de ~ão-de-obra especializada
vencidos os (xlt.os. Srs. Juizes Eliana felippe Toledo totalmente, pois exclufa a
cl;usula, e parcialmente Nelson Mesquita que concedia adicional de 10%. £~!~~~=
~~_!~:-~~~~~_~!~_!!!~~~£:-Por ~aioria Ce votos, em assegurar aos trabalhado
rtS rurais o paga~ento das horas "in itinere", nas condiç~es do Enu~ciad~ nQ 90
do Colendo TST acrescidos do adicional de IOO%(ce~ por cento), vencidos os
Ex~os. Srs. Jufzes Nelson ~esQuita, Xarilda Izique Chebabi e Aríovaldo Vieira
AI"es que excluíam o acr~scilllo do adicional, e ainda a Exma. Srs. Juiza Eliana'
feIippe loledo qu, deferia a eI;usu). tal eo'o pedido. ~~~~~~~~_!~~_~~~~~£~EN~~~~~_~~_~£~~~~~:~~~-Por maiori~ de votos, ell estabelecer a obrigatoriedade
do e~pregador no pagamento da diferença correspondente; complementação de rem~
neração devida ao trabalhador, quando do acidente do trabalho, durante o perio-
do de inatividade, com garantia de eEprego a contar do término do respectivo
processo de reabilitação, pelo prazo de 180 dias, ressalvada a hipótese de des-
pedicento com justa causa, vencidos os Exmos. Srs. Jufzes Relator, Eliana FeliE
pe 10J,do e Ariovaldo Vieira Alves, pareiaI"nte. ~~~~~~~~_!~~_£~~~~~~~~~~£_
~£_~£~!:~~£- Por unanimidade de votos, er. conceder garantia de emprego a empre
gada gestante, ate 50(sessenta) dias (art. IOQ - inciso 11 letra b). apos o
t;r~jno da licença legal com paga~ento dos sal;rios respectivos. £~~~~~~~_!~:_~~~~:_~£~~~~~~~~-Por unani~idade de votos, em conceder nos dias de paga~entol
ou nos dias imediatamente seguintes a estes, ol(u~) dia de folga re~unerada.não
dedutfvel de qualquer titulo remuneratório, mas compens~vel com acresci~o de
horas de trabalho em outros dias, para que o empregado, Quando chefe de fam~-
lia, possa efetuar as compras necess~rias a ela. CLÁUSULA 17! ESTABILIDADE------------- ------------Por maioria de votos, em conceder garantia de emprego ao trabalhador em idade
de prestação de serviço militar, desde o alistamento e até 30(trinta) dias após
a baixa, salvo cometimento de falta grave, vencido o Exmo. Sr. Juiz Nelson Mes
quita. ~~~~~~~~_~~~ - ~~~~!~~~~~£~_~~~~~~~_Por unani.idade de votos, em de-
ter~inar o fornecimento diário, a cargo do rmpregador, contendo o nome daquele I, i
e do trabalhador, a discriminação da produção di;ria e seu correspondente valor
ee dinheiro Quando a re~uneração for baseada na unidade de produção. £~~~~~~~{)
19~ £~~~!~~~~~_~£_~~~!~~~-Por unani~idade de votos, em estabelecer que o~
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que os e~preganores rurais fica~ obrigados a construir abrigos dotados de agua
pot~vtl e de instalação sanit;ria, n05 locais de trabalho, para proteção de seus

empregados. contra chuvas e outras intemp;ries. ~~f~~~~~__~Q~ ~~~~!~~~~~~
AGRONÔMICO - Por unanimidade de votos, e~ estabelecer que o empregador rural
~;;;;~-;;~suir o competente reteitu~rio. para que o empregado possa aplicar de-
fen,i,o, agr!cola,. ~~~~~~~~_~~~ - ~~~~~_~~_~~~~~~~~~~~~ _ Por unani.idade de
votos, em estabelecer que o empregador rural dever; pOSSUIr caixa de medicamen-
tos e de ~aterial de pri~eiros socorros, nos locais de trabalho. ~~~~~~~~_~~: _
~~!~£~~_Q~_£~~£~£~- Por .aioria de volos, em estabelecer que os e~pregadores
rurais que tenham sob contrato de trabalho, pelo menos 30(trinta) mulheres, fi
cam obrigados a firmar convênios ou, no caso de impossibilidade destes, proce-I
der a criaçao de creches, para abrigar os filhos dos trabalhadores rurais, en
quanto durar o perfodo de trabalho dos pais ou responsaveis, vencido o [xmo.Sr.
Juiz Antonio Mazzuca, parcialmente. ~~~~~~~~_~~~ - ~~!~~_~~~~!Q_Por maioria
de votos, em estabelecer que ser; de 45{quarenta e cinco) dias corridos o aviso
pr~vio dos empregados com mais de 45(quarenta e cinco) anos de idade. se dispe~
sados se~ justa causa, vencido o Exmos. Sr. Juiz Ariovaldo Vieira Alves. CLÁU-
~~~~_~::£~~!~_~~!~Q- Por maioria de votos, em deter~inar a obrigatoriedade'
da entrega de carta-aviso, e~ caso de dispensa imotivada, vencidos os £xmos.
Srs. Jufzes Nelson Mesquita e Ariovaldo Vieira Alves. CLÁUSULA 25ª _ CONTRATA-
f~Q_Q~_~~~~~~~~~Q~~~_~~~~!~Por maioria de votos, em estabelecer a proibi-'
ção da contratação de e~pregados rurais, atrav~s de terceiros, vencidos os
Exmos. Srs. Juizes Nelson Mesquita, Marilda Izique Chebabi e Ariovaldo Vieira
AI,e,. CLÁUSULA 261 - ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS _ Por unanimidade de------------ ---------------------------------votos, ee determinar o reconheci~ento e aceitação pelos empregadores, dos ates-
tados m~dicos e odontol~gicos expedidos pelos profissionais dos sindicatos de
trabalhadores, desde Que existente conv;nio do Sindicato co~ o INAHPS e dos Pos
lo, da Pre,id;ncia Social. ~~~~~~~~_~~~ _ ~~~~~~~~~~~~_~_~~~~~_~~_~~~~~£~~
Por unanimidade de votos, em estabelecer que ficam obrigados os empregadores
fornecer os equipamentos de proteção necess;rios para a segurança e sa~de
trabalhador. CLÁUSULA 281 - INSTRUMENTOS DE TRABALHO - Por unani.idade de

a

do

vo-
tos, em estabelecer que os empregadores ficam obrigados ao forneci~ento gratui-
to de instrumentos de trabalho no local de prestação de serviço, evitando-se,
sempre que possivel, o transporte simult~neo de empregados e instrumentos num
s~ veiculo, salvo quando houver compartimento apropriado e seguro para tal fim.
CLÁUSULA 29ª - VEÍCULOS DE TRANSPORT£ - Por unanimidade de votos, em estabele------------- ----------------------cer que os veiculos destinados ao transporte dos trabalhadores rurais, deverão
satisfazer as condições t;cnicas de segurança e adequadas ao transporte de pes-
soas, os quais, vistoriadas ~ensalmente pela autoridade competente, portari em
local visfvel, a autorização para o transporte do pessoal, obedecendo sempre'
aos crit~rios de segurança, cobertura, bancos fixos e demais exig;ncias deterni
nadas pela autoridade fiscalizadora, sem qualquer onus para o trabalhador. CLÁU
SULA 30ª - VEÍCULOS DISPONÍVEIS - Por unani~idade de votos, em deferir nos se-
~~i~~~~-ter~~;~-;;;~t;;~~~-~b~igat~ria de veiculo disponfvel, nos locais de trã
balho, para socorros e~ casos de acidentes de trabalho. £~~~~~~~_~!:_MULTA _
P o r III a i o r i a de" o tos, e 11 i III P o r I U 1 t a d e •.LQ.% ( dez p o r c e n to) dos a I ; r i o 1lI f n i mo d e
refer;ncia, sobre o valor das verbas rescis~rias,'por dia de atraso, a p'artir
do IOº (d;cimo) dia ~til subsequente ao t~rmino do aviso pr~vio a ser revertida
a favor do trabalhador, desde que o retardamento não decorra de sua culpa, ven
cidos os [xmos. Srs. Juizes Nelson Mesquita e Ariovaldo Vieira Alves. £~~~~~~~
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~~~~~~~~_~~:-~~~!~i~~_~~_~~~~-Por unani~idadr de votos, r~ estabelecer que
a falta de anotação do contrato dr trabalho na CTPS oU a falta dr comunicaçao
de acidente de trabalho, pelo empregador, illlportar~ responsabilidade desse, pelo pag~

~enlo integral dos sal~rios. durante o per{odo de inatividade. ~~~~~~~~ __~~!
~~Q~~~~~~~~~~_~~_~!~-Por unanimidade de votos, e~ determinar que os empregad~
res cadastrem seus e~prrgados no PIS e procedam ~ entrega da RAJS, na forma ('
nos prazos legais, sob pena de sofrerem as sanções cabiveis. ~~~~~~~~ ~~~
£Q~~~!~~!~~Q_:~~~~!£~~~~~- Por unanimidade de votos, e~ deferir co~ a seguinte
redação: desconto assistencial correspondente a u~a di~ria dos trabalhadores as
sociados ou nao, em favor da entidade sindical, devendo o desconto ocorrer de
u III a s o vez, n a o p o r t uni da d e do p a 9 a me n t o do p r i 1\ e i r o sal ~ r i o r e a jus t a do, o a f o r-

ma das cl~usulas lª e 2ª, e, elll seguida, no prazo de IO(dez) dias, recolher o
total descontado ePl conta vinculada sel\ limite, junto ~ Caixa Econ~lllica Federal
ou Banco do Brasil. ClÁUSUl~ 35ª - MULTA DE 20% - Por unanimidade de votes, em------------ ------------determinar a aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do maior valor de ref!
r;ncia, por trabalhador contra o empregador que descumprir quaisquer cláusulasl

da norma coletiva, cuja importância reverter-se-á em favor da parte prejudicada.
£~~~~~~~_~~!-~!Q~~£!~- Por unani~idade de votos, e~ estabelecer a vig;ncia I.

da presente norma coletiva, pelo prazo de Ol(um) ano, com inicio em 15 de se-
te~bro de 1988 e t~r~ino em 14 de setembro de 1989. Por unanimidade de votos,
,m ind,ferir os it,ns 12(HABITAÇÃO). 15(AOICIONAl DE INSALUBRIDADE). 17(ADICIO
Nll QUINQUENAl). IB(AFISTIMENTO 00 TRABALHADOR). 21(AlIMENTAÇÃO). 22 ( CONTRI-
TOS DE SEGUROS). 23(INEXISTÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA NA CONTRATAÇÃO DE SEGUROS)
25(GARANTIA AOS TRABALHADORES 00 DIREITO À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS PROPORCIONAIS).
26(INOrNI1AÇÃO PROPORCIONAL), 27(PPOTBIÇ~0 DE OISPENS~). 2B(INO,NIZAÇÃD SIM-
PLES), 31(JORNADA SEMANAL DE TRABALHO), 48(ESTABllIDAOE PROVISÓRIA). 49(lIVRE
ACESSO) , 52 (CONCESSÃO DE iREA) da pauta d, r,i.indica\~,s apr,s,ntada pelo
Sindicato suscitante. Por maioria de votos, em indeferir, ainda, o item lO(SA
lÁRIO DO M(NOR), vencido o Exmo. Sr. Juiz Guilherme Paro, bem como o item 37
(LISTAS DE AMISSÃO E DEMISSÃO) •• ,ncidos os E,.os. Srs. Juiz,s R,lator. R,.i
sor e Guilherme Paro, e tamb;m a reivindicação de 02 50(SINDICALIZAÇÃO) venci-
dos os (xmos. Srs. Juizes Relator e Revisor, todas da supramencionada pauta
reivindicat~ria. Custas a cargo dos Sindicatos-suscitados, sobre o valor ora
arbitrado de NCz$l".OOO:OO (hum mil cruzados novos). Campinas, 30 de março de
I 9 e 9 . ( a) - E U R IC O C R U Z lI[T O - P R E 5 IDE 1ITE R E GIM E N TIL. E L O A O 1 R Li ZA R O SAlA - R E
LATOR DESIGNADO, (il'91.,I) pl - PROCURADOR. CIENTE !~/~~/!!."NADA MATS. E.
p a r a c o n S t a r, eu, I..::::vd-CL '1a4..J~-_ A u x i 1 i a r J u d i c i~r i o 11 S 11, 1 o t a d a noS e t o r
de Certidões, Traslados e' Reprografia, extrai e datilografei a presente, que
vai c,nferida e assinada p la Diretora do Serviço Proctssual - Substituta

"',y)::Z.•klV-Q...vo..oÚ-:;J. O U E O i F É . C a n p i nas. a os. i n t, , S, 1 S d i a s do
~ e s d e j u n h o d o a n o d e h u ~ m i n o v e c e n tos o i t e n t a e n o v e •

'1',i:)U~.I' R.gio~al do Trabalho da 15 a 'Região'
Hurt Dt. l..:Juirino, 1.01$0 - 1° Andar
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