ATA DE REUNIÃO
Brasília (DF), 04 de janeiro de 2022.
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2. Data: 04/01/2022
3. Local: via teams
4. Horário: 09h 30m
5. Pauta: ACT 2021/2022
6. Registros e Deliberações
Pela Representação da Empresa:
Os representantes da empresa deram as boas-vindas para os representantes da Fenadados
Agradeceram a presença de todos.
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Os representantes da BBTS reafirmaram a proposta da 1° reunião do ACT 2021/2022 e em relação
aos pontos de reavaliação, apresentaram a seguinte proposta:
• Cláusula 8 ª – Plano de Saúde – Manutenção do texto do ACT vigente
• Cláusula 41ª – Estabilidade no Emprego para Empregados Transferidos com mudança de
Domicílio - Manutenção do texto do ACT vigente e propõe o registro em Ata dos
entendimentos em relação ao fato gerador da referida estabilidade.
Cláusula 43ª – Atualização de Normas Administrativas - Manutenção do texto do ACT vigente e
propõe o registro em ata dos esclarecimentos acerca da aplicação da cláusula
• Cláusula 54ª – Liberação de Dirigente Sindical - Manutenção do texto do ACT vigente
Os representantes da Empresa ressaltaram que a proposta apresentada é final e que a
retroatividade do reajuste do salário e benefícios está garantida no máximo em 3 (três) meses a
contar da data de assinatura do ACT.
A BBTS solicita avaliação da Fenadados e propõe um novo encontro para o dia 13/01/2022 às 10h
Pela Representação da Fenadados
A Representação dos trabalhadores ouviu a proposta com os pontos de reconsideração
apresentados pela empresa e entende que em relação às cláusulas 8ª, 41ª, 43ª e 54ª, as nossas
reivindicações foram atendidas, restando apenas o índice de reajuste apresentado pela empresa
que possui correção inferior ao índice pleiteado na pauta de reivindicações. Assim, especificamente
quanto ao índice, reiteramos nossa reivindicação de que a correção salarial ocorra com base no
Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, e não com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo - IPCA. Frise-se que o INPC é calculado pelo IBGE desde 1979 e foi criado
com o intuito de proteger o poder de compra dos salários da população brasileira, sendo o índice
mais usado desde então nos dissídios e reajustes salariais.

Para a cláusula 41ª registramos em ata anterior o nosso entendimento. Reiteramos que a mudança
de local de trabalho que não imponha uma mudança de domicílio (local onde alguém reside com
animo definitivo), configurará mero deslocamento do trabalhador.

Para a cláusula 43ª registramos que não é objeto desta negociação nenhuma condição estabelecida
em regulamento interno da empresa, cujos direitos ali assegurados incorporam-se aos contratos
individuais de trabalho, não podendo ser alterado por ato unilateral do empregador, que resulte
direta ou indiretamente em prejuízo ao trabalhador, sob pena de afronta ao artigo 468 da CLT.

No que tange à clausula 55ª- COTA NEGOCIAL, apresentamos abaixo proposta de alteração,
com vistas a assegurar o direito de oposição a todos os trabalhadores:
CLÁUSULA 55ª - COTA NEGOCIAL
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Fica instituída e considera-se válida a contribuição (cota negocial), referida pelo art. 513, alínea
“e”, da CLT, expressamente fixada neste Acordo, aprovada em assembleia sindical dos
trabalhadores, convocada e realizada de forma regular e legítima, nos termos dos arts. 611 e
seguintes da CLT, para custeio do Sindicato Profissional, em decorrência da negociação coletiva
trabalhista, a ser descontada pela Empresa no contracheque dos trabalhadores, no 2º (segundo)
mês imediatamente subsequente à data de assinatura desse Acordo, ressalvado o direito de
oposição individual escrita do trabalhador, na forma do parágrafo seguinte.
Parágrafo Primeiro - O trabalhador deverá ser informado pela Empresa acerca da realização do
desconto da contribuição mencionada no caput dessa cláusula, podendo apresentar ao Sindicato
Profissional, pessoalmente, por escrito e com identificação de assinatura legíveis, sua expressa
oposição, devendo no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da ciência da informação supra,
apresentar à Empresa o comprovante de oposição apresentada ao Sindicato, sob pena de
aceitação do desconto.
Parágrafo Segundo - Fica vedado à Empresa empregadora a realização de quaisquer
manifestações, atos, campanhas ou condutas similares no sentido de incentivar ou instigar os
trabalhadores de apresentarem o seu direito de oposição por escrito.
Parágrafo Terceiro - Fica vedado ao Sindicato e seus dirigentes a realização de quaisquer
manifestações, atos ou condutas similares no sentido de constranger os trabalhadores de
apresentarem o seu direito de oposição por escrito.
Parágrafo Quarto - O trabalhador que não exercer o direito de oposição na forma e no prazo
previstos no Parágrafo Primeiro não terá direito ao respectivo reembolso da presente
contribuição (cota negocial).
Parágrafo Quinto - Caso haja ação judicial com decisão final que implique obrigação de devolver
os valores descontados dos empregados, o Sindicato, efetivo beneficiário dos repasses, assume a
obrigação de restituição diretamente aos empregados, dos valores que lhe foram atribuídos,
sendo que, caso o ônus recaia sobre a Empresa, ela poderá cobrar do Sindicato ou promover a
compensação com outros valores que devam ser a ele repassados, inclusive relativos a
contribuições associativas, devendo a Empresa notificar o Sindicato acerca de ação com o
referido objeto eventualmente ajuizada, para intervir na relação processual caso tenha interesse.
Parágrafo Sexto - O valor da contribuição prevista no caput corresponde a 50% (cinquenta por
cento) de um único salário-dia vigente do trabalhador.

Por fim, propomos agendamento de reunião para o dia 13/01/22 às 9:30.
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