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PROCESSO: 0000179-84.2018.5.05.0018
RECLAMANTE: SINO DOS EMPREGADOS COMERCIO DA CIDADE DO

SALVADOR
RECLAMADO: SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DO ESTADO DA

BAHIA e outro
Em 08 de novembro de 2018, na sala de sessões da 18a VARA DO TRABALHO DE
SALVADOR/BA, sob a direção do Exmo(a). Juiz JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA,
realizou-se audiência relativa ao processo identificado em epígrafe. Às 11h51 min,
aberta a audiência, foram, de ordem do Exmo(a). Juiz do Trabalho, apregoadas as
partes.
Presente o representante sindical do reclamante, Sr(a). Jaelson Loula Dourado,
acompanhado(a) do(a) advogado(a) Dr(a). ANDRE LUIZ QUEIROZ STURARO,
OAB nO12051/BA e FILIPE GUIMARÃES, OAB BA 42043.
Presente o preposto do(a) reclamado(s) FEDERACAO DO COMERCIO DE BENS,
SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, Sr(a). MARCOni Silva Souza,
acompanhado(a) do(a) advogado(a), Dr(a). RODRIGO LAUANDE PIMENTEL, OAB
nO40912/BA.
Ausente o reclamado SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMERCIO DO ESTADO
DA BAHIA e seu advogado.
SINTRACAP/BA, representante sindical LUIS PAULO NOGUEIRA BRAGA,
acompanhado pelo Dr. BOUZAS SANTOS LIMA FILHO, OAB BA 31529.
LOJAS RIACHUELO, preposta ROSA SARA TEIXEIRA DANTAS, acompanhada
pela ora. MARINA ALMEIDA FARES OAB BA 33168.
SBS ausente, presente a D~ BÁRBARA VIANA OAB SP 305547.
CDL ausente, presente o Dr. MARCOS DE ANDRADE STALLONE, OAB BA 26900.
Presente o estudante de Direito ALFREDO SANTIAGO DE JESUS JUNIOR.
ABERTA AUDIÊNCIA
Dada a palavra ao advogado do reclamante o mesmo disse que "como
derradeira proposta para a conciliação, ainda que parcial em relação ao presente
feito, mas pondo fim ao conflito coletivo de trabalho que lhe é subjacente, propõe os
seguinte:
1. reedição da convenção coletiva de trabalho que teve vigência expirada em
28/02/2018, fazendo-se o ajuste já consensuado quanto aos percentuais salariais e
majoração de benefícios pagos em pecúnia (2%);
2. fixação nesta mesma norma da possibilidade de trabalho aOjdomingos e'
feriados, na mesma linha da CCT 2017/2018;
3. retirada da cláusula referente à obrigatoriedade de homologação da rescisã
contratual; I .
4. retirada momentânea da cláusula relativa à taxa assistencial, eujos termos serão
submetidos a dissídio coletivo no âmbito do TRT 5a Região, c,bm a concordânci
mútua das partes em relação a este procedimento."
Concedida a palavra ao advogado da Federação o mesmo 9isse que "diant da
sucumbência recíproca e da possibilidade do presente acordo, r quer a dispen de
condenação e honorários advocatícios por parte da FEDERAÇÃ DO COMÉ lO."
Dada a palavra ao advogado do reclamante o mesmo disse e "em rei ão aos
honorários advocatícios não é possível abrir mão dos mesmos, haja v' a a sua
natureza alimentar, sendo estes o meio pelo qual o advogado Obtrcurso para
exercer a sua profissão de forma condigna, ressaltando que nas concessões
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formuladas pelo sindicato-cliente, este estaria abrindo mão da taxa assistencial, pelo
que também não terá como retribuir o trabalho do seu patrão."
Concedida a palavra ao advogado da Federação o mesmo disse que "concorda
em pagar a quantia de R$1.500,00, a título de honorários sucumbenciais referentes
à responsabilidade da FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO. Apresenta ainda proposta de
aumento linear retroativo de 2% para quem recebe salário acima do piso e 2,2%
para quem recebe o piso salarial da categoria, bem como majoração de benefícios
pagos em pecúnia (2%)"
Pelo Juiz foi dito que HOMOLOGA o acordo firmado entre o SINDICATO DOS
EMPREGADOS DO COMÉRCIO DA CIDADE DO SALVADOR e a FEDERACAO
DO COMERCIO DE BENS, SERVICOS E TURISMO DO ESTADO DA BAHIA, nos
termos acima definidos, devendo firmar a CONVENÇÃO COLETIVA DA
CATEGORIA, contendo as cláusulas conforme definido e apresentar o documento
devidamente assinado por seus representantes legais, com o comprovante de
protocolo junto ao Ministério do Trabalho e Emprego. Quanto a eventuais efeitos
financeiros decorrentes das decisões judiciais objeto deste processo, do período do
ajuizamento da ação até a presente data, caberá à parte interessada promover,
querendo, as competentes execuções judiciais, não importando em renúncia ou
quitação por parte do Sindicato Autor. No que diz respeito ao andamento do
processo em relação aos demais litisconsortes, principalmente em relação ao
SINDICATO DOS LOJISTAS DO COMÉRCIO DO ESTADO DA BAHIA, vencido o
prazo de suspensão processual, deverá o feito seguir o seu curso normal, bem
como deverá a Secretaria fazer conclusão dos autos a este Magistrado para
julgamento dos embargos e demais requerimentos ainda pendentes de apreciação.
Fica estabelecida a multa diária de R$500,00, para a parte que vencido o prazo
estabelecido neste acordo, venha sem qualquer justificativa plausível, descumprir as
obrigações estabelecidas. Custas pela FEDERAÇÃO equivalentes a 50% do valor
estabelecido em sentença, no montante de R$500,00 que deverá ser recolhida no
prazo de cinco dias após o prazo para juntada da Convenção Coletiva, sob pena de
execução. Honorário -adVõCatíciosrefa ivas à sua sucumbência parcial, de
responsabilidad a FEDERAÇÃO DO CO ÉRCIO, definida de comum acordo
entre as pa s no valor de R$1.500,00, que verá ser quitada no prazo de cinco
dias apó prazo para juntada da Convenção oletiva, sob pena de execução
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