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Aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, às 14h, por meio do Sistema de
Videoconferência da Plataforma Zoom, sob a Presidência do Exmo. Sr. Juiz Auxiliar Mediador
da Vice-Presidência Judicial EDILSON SOARES DE LIMA, apregoadas as partes, foi aberta a
reunião de tentativa de conciliação pré-processual, nos termos do Ato GP nº 52/18, entre as partes
abaixo identificadas: 

 

 

SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SISTEMA DE OPERAÇÃO, SINALIZAÇÃO,
FISCALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PLANEJAMENTO VIÁRIO E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO – SINDVIÁRIO; Requerente. 

 

COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO DE SANTOS –
CET/SANTOS; Requerida. 

 

 

Está presente a Exmª. Srª. Procuradora do Trabalho, Drª. Maria Beatriz Chaves. 

 

Estão presentes o Secretário da Vice-Presidência Judicial, Sr. Stênio Alvarez Ferreira, e a
Assessora da Vice-Presidência Judicial, Srª. Maria Hortência Correa Ferreira.

05/05/2022 20:33
Página 1 de 5



 

O Sindicato Requerente comparece representado pelo Presidente, Sr. Reno Ale, e pelos advogados,
Drs. Benedito Silva, OAB/SP nº 189.757 e Luciano Ribeiro Notolini, OAB/SP nº 113.433.

 

A Empresa Requerida comparece representada pelo Diretor Administrativo Financeiro, Sr. Adilson
Bulo Junior, pelos Prepostos, Srs. Walner Hungerbuhler Gomes e Rosana Gaudêncio Mauro, e pela
advogada, Dra. Ana Luisa Vidal de Jesus, OAB/SP 130.149.

 

Inicialmente, por determinação do Exmo. Sr. Desembargador Vice-Presidente Judicial VALDIR
FLORINDO, ficam as partes cientes de que: "Assegure-se a Serventia de que todos os atos das
partes, como documentos, imagens e manifestações de qualquer conteúdo, sem exceção, sejam
mantidos, POR REGRA, em sigilo, até ordem em contrário, aplicando-se também aos atos de
secretaria. Alerto as partes sobre o dever da confidencialidade da mediação, não lhes sendo
permitido fazer uso externo das informações que obtiverem dentro da mediação, nem mesmo em
processo judicial.”

 

 

 

Dada a palavra aos advogados do sindicato requerente, Drs. Benedito e Luciano, por eles foi dito
que:

“Por parte do Sindicato, gostaria que ficasse apresentado o requerimento, no sentido de que as
intimações e convites para os expedientes de mediação conciliatória sejam  feitos em nome do
patrono, dr. Luciano Ribeiro Notolini (lucnotol@gmail.com). Diante da proposta apresentada na
data de hoje, por parte da empresa, o Sindicato se reserva o direito de torná-la pública em
assembleia da categoria, para, colhendo a decisão dos trabalhadores, poder retornar à mesa de
mediação em condições de prosseguimento e quiçá conclusão do procedimento de mediação. O
Sindicato pleiteia que fique consignado em ata a informação de parte da empresa se a proposta
apresentada nesta sessão é definitiva e terminativa. Nada mais.”

 

Defiro o requerimento, em relação ao convite.

 

Dada a palavra à advogada da empresa requerida, Dra. Ana Luisa, e ao Dr. Walner, por eles foi dito
que:
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“Aplicação de 2,61% na data-base 2020: percentual aplicado sobre o salário base, valor anual
(maio/2020 a abril/2021), que corresponde a R$598.000,00, convertido no benefício da cesta
básica (cartão alimentação). Passando dos atuais R$210,00 mês para R$360,00 mês, a ser pago, a
partir de maio/2022. Aplicação de 6,76% na data-base 2021, acumulado de 9,55%, aplicados
sobre o salário base, valor anual (maio/2021 a abril/2022), totalizando R$2.255.000,00,
convertido em incorporação de 4,73% no salário, a partir do mês de maio/2022. Aplicar o índice
de 11% na folha, em relação ao Acordo Coletivo/2022, sobre salários, encargos e demais
benefícios, excluindo a cesta básica (as propostas apresentadas são sem retroativo). Resumindo as
propostas para 2020/2021/2022: reajuste de 71,43% na cesta básica (cartão alimentação) e
salários e demais benefícios, excluindo a cesta básica, em 16,25%, todos esses a partir de
maio/2022. Dentro dos valores apresentados, informamos que a empresa chegou ao limite dentro
do seu impacto financeiro, no total de R$7.510.500,00, considerando o salário e todos os seus
encargos. Nada mais.”

 

Pelo presidente do Sindicato, sr. Reno Ale, foi dito que:

“Em relação à proposta apresentada neste procedimento de mediação, nós da direção sindical
entendemos perfeitamente o teor, bem como o objetivo de realizar a incorporação  desejada por
nossa categoria profissional como havíamos falado desde a terceira reunião de negociação com a
CET/SANTOS. Para que possamos apresentar esta proposta em plenário  na assembleia,
precisamos da certeza: 1-       que todas as cláusulas existentes não discutidas nesta audiência de
mediação continuam prevalecendo conforme acordado entre as partes em reunião anterior e em
conformidade com a ata assinada pelas partes; 2- que, no caso de aceitação desta proposta em
assembleia, os dias parados por conta do movimento grevista sejam abonados; 3- que, como de
praxe, firmemos o compromisso de não agressão mútua, nem tampouco no prazo de 90 dias a
inexistência de demissões dentro da CET/SANTOS. Outro fator que entendemos pertinente, no caso
da aceitação pela categoria, que a CET/SANTOS comprometa-se à desistência do processo que lhe
concedeu em partes liminar, que garantiu 50% da força de trabalho, retornando imediatamente
após a notificação à entidade sindical. Gostaríamos que nesta audiência a parte requerida já
manifestasse se podemos firmar estes compromissos. Nada mais.”  

 

Dada novamente a palavra à advogada da empresa requerida, Dra. Ana Luisa, e ao Dr. Walner, por
eles foi dito que:

“A empresa informa o compromisso da manutenção de todas as cláusulas econômicas e benefícios
constantes no acordo anterior, bem como com as propostas oferecidas na última reunião de
negociação e eventualmente não tratadas nesta audiência e concordamos com as propostas
oferecidas pelo sindicato na presente data, desde que aprovada a proposta da empresa. Nada
mais.”

Pela representante do Ministério Público do Trabalho, dra. Beatriz, foi dito que:

“O MPT considera pertinente a designação de nova audiência, de forma a possibilitar à categoria

05/05/2022 20:33
Página 3 de 5



profissional analisar a proposta ora apresentada pela empresa e chegarem as partes a um acordo,
objetivo maior deste procedimento. Nada mais.” 

 

DECIDO.

O Juízo constata que há possibilidade da continuidade de negociação entre as partes, daí por que
redesigna esta reunião para o dia 11/05/2022, quarta-feira, às 14h.

 

Ficam mantidos os e-mails já informados nos autos para envio dos convites da reunião acima
marcada, devendo ainda, ser encaminhado convite para o e-mail acima informado pelo Dr. Luciano
Ribeiro Notolini: < lucnotol@gmail.com.br >.

 

Não obstante o sigilo e o dever de confidencialidade que regem a mediação pré-processual,
considerando que as partes, na reunião realizada nesta data, requereram de comum acordo a
disponibilização do Termo de Reunião, para que pudessem divulgá-lo na Assembleia dos
Trabalhadores, DEFIRO o pedido em caráter excepcional, para que as partes tenham acesso a esta
ata.

 

Dê-se ciência ao MPT quanto à remarcação para fins de indicação do Procurador que participará da
próxima reunião.

 

Cientes as partes, o MPT e os advogados.

Nada mais.

 

Reunião encerrada às 15h22min.

 

 

EDILSON SOARES DE LIMA
Juiz(a) do Trabalho
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Ata redigida por MAYARA ANTUNES NORBIN, Secretário(a) de Audiência.
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