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MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (Procuradoria
Regional do Trabalho da 10a Região), pela Procuradora do Trabalho abaixo
assinada, e o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS
URBANAS, NAS ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E NOS ENTES DE
FISCALIZAÇÃO E REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA,
SANEAMENTO, GÁS E MEIO AMBIENTE DO DF - URBANITÁRIOS STIU/DF, por seu Diretor Jurídico, Sr. Alairton Gomes de Faria, CPF
226.625.531-20, e por seus advogados, Dr. Bruno Paiva Gouveia, OAB/DF
30.522, e Dr. Ulisses Borges de Resende, OAB/DF 4.595, vêm expor e
requerer:
As partes firmaram Termo de Conciliação, que segue em
anexo.
Destarte, requerem a imediata homologação do acordo ora
juntado.
Termos em que pedem e esperam deferimento.
Brasília, 5 de dezembro de 2017.'
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TERMO DE CONCJLIAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO (Procuradoria
Regional do Trabalho da 10a Região), neste ato representado pela
Procuradora do Trabalho Dra. Ana Cristina D.B.F. Tostes Ribeiro, e o
SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS URBANAS, NAS
ATIVIDADES DE MEIO AMBIENTE E NOS ENTES DE FISCALIZAÇÃO E
REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, SANEAMENTO,
GÁS E MEIO AMBIENTE DO DF - URBANITÁRIOS - STIU/DF, inscrito no
CNPJ sob o n° 00.718.346/0001-20, com sede no SCS, Quadra 06, Bloco A110, Ed. Arnaldo Villares, 7° andar, Brasília/DF, CEP: 70300-968, ora
representado por seu Diretor Jurídico, Sr. Alairton Gomes de Faria, CPF
226.625.531-20, e por seus advogados, Dr. Bruno Paiva Gouveia, OAB/DF
30.522, e Dr. Ulisses Borges de Resende, OAB/DF 4.595, resolvem

celebrar CONCILIAÇÃO nos autos do processo ACP n°
0001479-31.2017.5.10.0001, nos seguintes termos:
CLÁUSULA PRIMEIRA - O STIU/DF compromete-se a ABSTER-SE de
instituir e de cobrar, ou de prever a possibilidade de cobrar, nos futuros
instrumentos de negociação .coletiva de trabalho, firmados com quaisquer
entidades sindicais patronais ou com quaisquer empresas/empregadores,
contribuições, taxas ou mensalidades dos trabalhadores não sindicalizados,
como a taxa de contribuição, a contribuição assistencial, confederativa,
negociai, social integrada, financeira, de revigoramento, de reforço, de
fortalecimento sindicai ou outra que caracterize ato atentatório à liberdade
sindical e ao direito de filiação e não filiação a sindicato.
CLÁUSULA SEGUNDA - O STIU/DF compromete-se a 'ABSTÉR-SE, em
relação aos instrumentos de negociação coletiva de trabalho atualmente
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em vigor, de efetuar a cobrança de contribuições, taxas ou mensalidades, dos
trabalhadores não sindicalizados, como a taxa de contribuição, a contribuição
assistencial, confederativa, negociai, social integrada, financeira, de
revigoramento, de reforço, de fortalecimento sindical ou outra que caracterize
ato atentatório à liberdade sindical e ao direito de filiação e não filiação a
sindicato.
CLÁUSULA TERCEIRA - O^ STIU/DF compromete-se a PAGAR multa de R$
100.000,00 (cem mil reais) por instrumento de negociação coletiva de trabalho
firmado em descumprimento à obrigação fixada na cláusula primeira e a
PAGAR multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por trabalhador prejudicado na
hipótese de descumprimento da obrigação fixada na cláusula segunda.
CLÁUSULA QUARTA - O STIU/DF compromete-se a ABSTER-SE de cobrar
dos empregados não sindicalizados da CEB-Distribuição S/A, da Companhia
Energética de Brasília - CEB, da CEB Participações S/A, da CEB Geração S/A
e da CEB Lajeado S/A o valor da taxa de fortalecimento sindical objeto da
assembleia realizada em 25/08/17.
Parágrafo único: Na hipótese de já ter recebido a taxa de fortalecimento
sindical descontada pela CEB dos empregados não sindicalizados, o
STIU/DF compromete-se a DEVOLVER a taxa para tais empregados, na forma
discriminada na cláusula sexta.
CLÁUSULA QUINTA - O STIU/DF compromete-se a DEVOLVER aos
empregados não sindicalizados, na forma discriminada na cláusula sexta,
quaisquer valores descontados, a partir de 31/10/17, inclusive, em desacordo
com a tutela de urgência concedida nestes autos.
CLÁUSULA SEXTA - O STIU/DF, no prazo de 48hs a contar da homologação
deste acordo e pelo período de 30 (trinta) dias úteis, publicará na página
principal de seu site na internet, com destaque, comunicado específico
intitulado "DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES/TAXAS PARA EMPREGADOS
NÃO SINDICALIZADOS", informando que os empregados não sindicalizados
que,'a partir de 31/10/2017, inclusive, tiveram valores descontados de sua
remuneração a favor do STIU/DF, terão prazo até o dia 15/02/2018 para
requerer a devolução dos valores descontados, comprometendo-se o STIU/DF
a fazer a devolução no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, a contar da
solicitação do empregado, sob pena de fazê-lo em dobro.
Parágrafo único: A solicitação deverá ser feita por escrito e entregue na sede
do STIU/DF, de segunda a sexta, no período das 08H30 às 17h30.
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CLÁUSULA SÉTIMA - O STIU/DF compromete-se a, no prazo de 48hs a
contar da homologação deste acordo, PUBLICAR, em seu s/íe na internet, com
destaque na página inicial, pelo período mínimo de um mês, o inteiro teor
deste acordo, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por dia
de atraso, juntando comprovante aos autos no prazo de 10 (dez) dias.
CLÁUSULA OITAVA - Os valores das multas serão revertidos ao Fundo de
Amparo ao Trabalhador - FAT ou em doações a entidades públicas ou
privadas sem fins lucrativos de reconhecida relevância social
CLÁUSULA NONA - O presente acordo é passível de fiscalização pela
Superintendência .Regional do Trabalho e Emprego e/ou pelo Ministério Público
do Trabalho e, em caso de descumprimento, eventual cobrança de multa não
desobriga o STIU/DF do cumprimento das obrigações nele contidas.
Brasília, 5 de dezembro de 2017.
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