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Esclarecimentos sobre a ação judicial
coletiva das férias pagas em atraso
na COMCAP
Em abril de 2012 o SINTRASEM ingressou com
uma ação trabalhista coletiva contra a COMCAP
para cobrar multa pelo não cumprimento do prazo
legal de depósito da remuneração de férias. Essa
ação foi julgada favorável pelo juiz e não cabe mais
recurso quanto ao direito assegurado desde abril
de 2014. Assim, o sindicato ganhou a ação de forma definitiva e os trabalhadores que eram filiados
à época e foram prejudicados pelo atraso das férias
tem dinheiro para receber. A execução do processo,
isso é, a cobrança da multa, está em fase avançada. O
sindicato espera que em breve estejam solucionaos
os desentendimentos sobre os cálculos da multa e
que a fase final de pagamento se inicie.
O sindicato esclarece que ainda não existe qualquer
negociação sobre um possível acordo nessa ação. O
SINTRASEM não tomará nenhuma medida nesse
sentido sem a consulta e a aprovação da categoria reunida em assembleia. Esclarece-se ainda que
nenhum valor será cobrado ou descontado dos
trabalhadores nessa ação, nem mesmo pelo serviço
jurídico.
Têm circulado boatos que o sindicato perderia a
ação, ou que os trabalhadores vão receber menos na
ação coletiva. Essas informações são falsas! O SINTRASEM orienta que qualquer dúvida ou informação seja esclarecida primeiro com nossos diretores e com nosso departamento jurídico.

Distribuição gratuita.
Lute, leia e passe.

reflexos dessas horas extras nos demais encargos.
A ação foi vitoriosa e em 2013 foi decidido que não
cabe mais recurso, desde então o processo está em
execução. A ação beneficia cerca de oitenta trabalhadores.
Havia uma grande expectativa que o pagamento
fosse efetuado até o início do ano de 2016. Entretanto, os cálculos do perito contábil estavam muito
longe do que sindicato defendia. Por isso, o SINTRASEM recusou os cálculos e recorreu ao Tribunal
Regional do Trabalho.
Em 31/08/2016 o Tribunal julgou como correto o
recurso do sindicato. Assim, os cálculos terão que
ser refeitos, aumentando o valor que cada um dos
trabalhadores beneficiados tem a receber. A expectativa do SINTRASEM é que em breve o processo
retorne para terminar a execução e finalmente pagar
os empregados um valor justo.

Sindicato reintegra cinco
trabalhadores à COMCAP
Desde o início do ano de 2016 o SINTRASEM conseguiu reintegrar por via judicial cinco trabalhadores
à COMCAP, entre eles dois empregados efetivos
e três temporários. Nos três casos de temporários, os empregados sofreram acidentes de trabalho,
passaram a receber auxílio-doença e foram despedidos enquanto ainda recebiam pelo benefício previdenciário ou logo em seguida à alta médica.

Sindicato reverte redução da
condenação na ação coletiva de horas
extras da COMCAP

Por meio da assessoria jurídica do sindicato, os
empregados temporários ingressaram reclamações
trabalhistas e, em todas elas, prevaleceu o entendimento que até mesmo o trabalhador admitido temporariamente tem direito à estabilidade, em razão do
acidente de trabalho, de um ano após a alta médica.

Em 2012 o sindicato ingressou com uma ação coletiva representando os trabalhadores da COMCAP
para cobrar um novo cálculo das horas extras e os

Em 29/09/2016 foi publicada a decisão do Tribunal
Regional do Trabalho confirmando a reintegração
de um dos empregados, consolidando o direito de

retornar ao trabalho. A COMCAP ainda terá que indenizar os empregados pelo período em que estavam
ilegalmente despedidos.

COMCAP é condenada em danos
morais por suspensão do plano de
saúde
Por vários meses, a COMCAP recolheu dos salários dos trabalhadores as mensalidades e despesas
do plano de saúde, mas não repassava os valores à
UNIMED. Com isso, o convênio foi suspenso por
inadimplência por dez dias. Os trabalhadores foram
surpreendidos com a deslealdade da COMCAP e
perderam consultas, exames e até mesmo cirurgias.
Com o apoio do sindicato, um trabalhador que teve
seu tratamento fisioterápico interrompido ingressou
com uma reclamação trabalhista. Na ação a Juíza do
Trabalho reconheceu a ilegalidade das práticas da
COMCAP como também o consequente abalo moral e condenou a empresa a pagar uma indenização.
Essa é uma importante vitória para responsabilizar a
empresa pelos seus persistentes ataques aos direitos
dos trabalhadores.

Ação coletiva dos temporários do
verão 2013/2014 chega a sua fase final
Em 2014 o Sintrasem ingressou com uma Reclamação Trabalhista Coletiva representando os
empregados da COMCAP que foram admitidos de
forma temporária para o veraneio de 2013/2014.
Esses trabalhadores foram lesados pelo atraso no
pagamento das verbas rescisórias e têm direito
à reparação. Após o julgamento de recursos, foi
decidido que não caberia recursos para a sentença
condenando a COMCAP a pagar multa equivalente
a um salário para cada um dos sessenta e nove prejudicados. O cálculo já foi realizado e falta apenas o
pagamento.
A proposta de parcelamento em vinte meses feita
pela COMCAP foi rejeitada pelo sindicato e o
pagamento está pendente. Foram listados quatorze
veículos de passeio e dez caminhões da década de
70 como bens penhorados que podem ser levados
à leilão em breve, caso a COMCAP insista em não
pagar a dívida.
Quando confirmado o depósito da condenação, o
SINTRASEM deve começar a entrar em contato

com alhadores beneficiados pela ação para coletar os
dados necessários para o pagamento.

Trabalhador temporário da COMCAP
é reintegrado por acidente de
trabalho.
Durante a temporada de verão 2015/2016 a COMCAP, como faz todos os anos, contratou diversos
trabalhadores operacionais. Apesar das atividades
serem potencialmente perigosas, em especial as
atividades do gari, a COMCAP não fornece treinamento adequado. Consequentemente, acidentes são
comuns.
Um empregado temporário foi vítima de um acidente de trabalho e passou a receber auxílio-doença
acidentário. Enquanto ainda estava em licença médica, a COMCAP o demitiu, entendendo que o prazo
contratual já havia terminado.
Com o apoio do SINTRASEM, o trabalhador ingressou com uma reclamação trabalhista para reverter a
demissão, além de exigir indenização pelo acidente.
Em sentença, o Juiz do Trabalho reconheceu o
direito do trabalhador temporário à estabilidade acidentária e determinou a sua imediata reintegração
aos quadros da empresa. A decisão determinou
ainda que a COMCAP deve complementar o auxílio-doença para que não haja prejuízos ao empregado. A empresa ainda pode recorrer da decisão.
O sindicato SINTRASEM entende que essa é uma
importante vitória para toda a categoria, em especial
aos empregados temporários que também fazem
parte de nossa categoria e devem ter os mesmos direitos, inclusive o direito a um ambiente de trabalho
seguro e à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais.

