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EXCELENTÍSSIMO JUIZ DO TRABALHO DA 28 VARA TRABALHISTA DE 
FLORIANÓPOLIS - SC 

ACP 0011032-48.2013.5.12.0014- Processo Jurídico Eletrônico 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, ELETROSUL CENTRAIS ELÉTRICAS S/A, 
Sindicato dos Trabalhadores Eletricitários do Vale do ltajaí, Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Energia Elétrica do Sul do Estado de Santa Catarina, Sindicato dos 
Trabalhadores nas Indústrias de Energia Elétrica de Lages, Sindicato dos Trabalhadores 
na Indústria de Energia Elétrica de Florianópolis e Região, todos já devidamente 
qualificados nos presentes autos, vem à presença de Vossa Excelência apresentar 
proposta de 

ACORDO JUDIÇIAL 

nos autos da Ação Civil Pública de n° 0011032-48.2013.5.12.0014, requerendo desde já a 
homologação para que surtam todos os efeitos jurídicos e legais. 

ABRANGÊNCIA DO ACORDO 

O presente acordo tem abrangência nacional, aplicável a todos os operadores do sistema 
de transmissão de energia elétrica, à exceção da matéria relativa a NR 1 O que abrange 
todos os efDpregados da empresa em todo o território nacional. 

CLÁUSULA 18
• JORNADA DOS OPERADORES DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE 

ENERGIA ELÉTRICA 

§ 1° - A empresa deverá adotar jornada de 7h45minutos diários e 32,55horas semanais, 
para os trabalhadores em turnos ininterruptos de revezamento, com o divisor para cálculo 
do salário hora de 180 horas mensais, sendo 6 dias trabalhados e 4 dias de folga, não 
havendo mais o trabalho em hora extraordinária preestabelecida e o seu ,respectivo 
pagamento como extra. · 

§ 2° - A empresa adotará, mediante autorização do Superintendente do Ministério do 
Trabalho e Emprego em Santa Catarina e observada os exatos termos da Portaria n° 
1.095/201 O do Ministro do Trabalho. e Emprego, intervalo para repouso e alimentação de 
30 minutos para os operadores do sistema de transmissão de energia elétrica, período 
que - o será computado na jornada de trabalho. 

/ 



§ 3° - Na hipótese de indeferimento da redução do intervalo pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego será adotada jornada de 7h30min com intervalo de 1 hora para repouso e 
alimentação, ficando mantida a jornada de trabalho semanal de 31 h30min, com o mesmo 
divisor de 180 horas mensais para o cálculo do salário hora. 

§ 4° - Os sindicatos da categoria profissional, na hipótese de aprovação em assembleia 
geral da categoria dos operadores, se comprometem a incluir em suas normas coletivas a 
previsão de intervalo para repouso e alimentação de 30 minutos, nos termos do art. 2° da 
referida portaria. · 

§ 5° - Os entes sindicais também deverão incluir na norma coletiva, na hipótese de 
aprovação em assembleia geral, previsão de jornada, para o trabalho em turnos 
ininterruptos de revezamento de 7h45min diários e 32,55horas, com 30 minutos de 
intervalo. 

§ 6° - Na hipótese de indeferimento da redução do intervalo pelo Ministério do Trabalho e 
Emprego a norma coletivo deverá prever, para o trabalho em turnos ininterruptos de 
revezamento, jornada de 7h30min com intervalo de 1 hora para repouso e alimentação, 
ficando mantida a jornada de trabalho semanal de 31h30min, com o mesmo divisor de 
180 horas mensais para o cálculo do salário hora. 

§ 7° -A empresa deverá proceder a renovação a cada dois anos_ do ato de que trata o 
art. 1° da Portaria em comento ou suas alterações posteriores. 

§ 8° - A empresa deverá observar fielmente os exatos termos da Portaria 1.095/1 O, 
notadamente em relação a previsão em norma coletiva, organização dos refeitórios e não 
submissão de regime de horas extras. 

CLÁUSULA 2a. DIMENSIONAMENTO DE OPERADORES DO SISTEMA 

§ 1° - A empresa efetuará o remanejamento, transferência ou contratação de 15 (quinze) 
trabalhadores para a função de operadores de subestação, sendo 10 (dez) até 
31/12/2015 e 5 (cinco) até 31/12/2016, observado o disposto art. 73, inciso V, da Lei 
9504/97. 

§ 2° -As transferências serão realizadas e por meio de Bolsas de Oportunidade, nos 
termos da norma de gestão empresarial NG-043. 

CLÁUSULA 3a - SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE. 
NORMA REGULAMENTADORA 1 O DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO -

§ 1 o- A empresa compromete-se a observar os termos da NR 1 O. 

CLÁUSULA 4a - DURAÇÃO DO TRABALHO 

§ 1°-A empresa se compromete a observar o intervalo interjornada, de no mínimo de· 11 
horas, nos termos do art. 66 da CLT. · 

compromete a observar o intervalo intrajornada de, no mínimo 1 



hora, facultado a redução para 30 minutos, na hipótese de autorização do Ministério do 
Trabalho e Emprego. 

§ 3° - A empresa se compromete abster-se de submeter empregados a horas extras 
excedentes a duas horas diárias, nos termos do art. 59 da CLT. 

CLÁUSULA sa - OBRIGAÇÕES DE PAGAR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 
HORAS EXTRAS. INTERVALOS INTRAJORNADAS. ART. 71 DA CLT 

§ 1° -A empresa procederá o pagamento do importe de R$ 7.630.159,90( sete milhões 
seiscentos e trinta mil cento e cinqüenta e nove reais e noventa centavos), para todos os 
operadores do sistema, nos valores constantes da planilha do anexo 1, que fica fazendo 
parte integrante desta petição. O valor será pago a título de horas extras intervalares 
previstas no art. 71 da CLT. 

§ 2° A Eletrosul procederá os recolhimentos das contribuições fiscais, para a Previdência 
Social e FGTS, sobre a parcela salarial referida, sendo o valor de R$ 2.240.993,22 (dois 
milhões, duzentos e quarenta mil, novecentos e noventa e três reais e vinte e dois 
centavos) a título de INSS/SENAI/SESI, e o valor de R$ 610.412,79 (seiscentos e dez mil, 
quatrocentos e doze reais e setenta e nove centa·vos) a título de FGTS, conforme valores 
constantes da planilha do anexo 1, estando autorizada a realizar os descontos referentes 
à parte dos empregados representados. 

§ 3° - As parcelas pagas apresentam natureza remuneratória e geram a extinção de 
todos os pedidos individuais relativos a horas extraordinárias , objeto da presente ação, 
bem como seus reflexos, até a data do efetivo pagamento, com julgamento de mérito. 

CLÁUSULA sa - OBRIGAÇÕES DE PAGAR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. 
HORAS EXTRAS HABITUAIS. "VANTAGEM PESSOAL DOS OPERADORES" 

§ 1°- A empresa se compromete a manter o pagamento a título de "vantagem pessoal 
dos operadores" decorrente do valor da hora extras habitualmente prestadas. 

§ 2° - Serão pagos a contraprestação devida a 45 minutos para os operadores das 
subestações e 55 minutos para os operadores do Cose, calculados na data do presente 
acordo, mantida a remuneração até a rescisão do contrato de trabalho, condicionado a 
manutenção da prestação laboral em turnos ininterruptos de revezamento. Os valores · 
serão atualizados na data base, de acordo com os índices previstos · nos instrumentos 
normativos. 

§ 3° -A natureza remuneratória da presente parcela, obsta o pagamento de indenização 
por supressão de horas extras habituais. · · 

§ 4° -Terão direito a parcela todos os exercentes da função de operadores, até a data da ~ 
assinatura deste acordo, consoante rol de empregados constantes da lista do anexo 2 do \ I 

. acordo e que anuirem com o recebimento das parcelas previstas na cláusula 5a. \} 

§ 5° - A Eletrosul procederá o pagamento da verba em rubrica denominada "Vantagem 
Pesso Operad e 11 na folha de pagamento dos empregados alcançados por esta 

condiçã J ~ ,,.i 



§ 6° - A parcela tem natureza salarial específica e pessoal, não podendo ser adotada 
como paradigma de pleito equivalente ou por equiparação, albergando a reclamada sob a 
proteção do disposto na Súmula ·6, do TST. 

§ 7° - A Eletrosul compromete-se a propor o presente acordo no âmbito das demandas 
trabalhistas. Em caso de adesão, o pagamento dar-se-á através da folha de pagamento 
ou de depósito em conta, em caso de empregado desligado da empresa, que implicará na 

' extinção do processo com julgamento de mérito. 

CLÁUSULA 7a - DIREITOS COLETIVOS. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS PARA O "PROGRAMA TRABALHO SEGURO". 

§ 1° - A empresa se compromete a .transferir ou efetuar a cessão de recursos no 
montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para o "PROGRAMA TRABALHO 
SEGURO" e para o desenvolvimento de um Ambulatório de Saúde do Trabalhador no 
Hospital Universitário de Santa Catarina. 

§ 2° - Do montante total, se(ão destinados os valores de R$ 100.000,00 (cem mil reais) 
para o "PROGRAMA TRABALHO SEGURO", a fim de implementar e colaborar com os 
seus objetivos, mediante instrumento apropriado, nos termos do parágrafo único da 
Cláusula Quinta, do Protocolo de Intenções, firmado com fundamento na Lei 8666/93 e na 
Resolução CSJT N° 96/2012, constante do anexo 3. 

§ 3°·- Do montante total, serão destinados os valores de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil 
reais), para o desenvolvimento de um Ambulatório de Saúde do Trabalhador no Hospital 
Universitário de Santa Catarina, que serão depositados em benefício do Fórum Estadual 
de Saúde do Trabalhador em conta em benefício da ACEST -Associação Catarinense de 
Engenharia de Segurança do Trabalho. 

§4°- A transferência ou cessão de recursos será efetuada em 5 (cinco) parcelas iguais e 
sucessivas no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a serem pagas no dia 2,5 de cada 
mês, a partir de janeiro de 2015. 

§ 5° - Os valores a serem transferidos ou cedidos tem natureza indenizatória e serão 
disponibilizados conforme cláusulas específicas, constantes em instrumento próprio, 
firmado com a interveniência do Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina. 

§ 6° - O presente compromisso implica na extinção, com julgamento de mérito, de todos 
os pedidos de .natureza coletiva requeridos na presente ação. 

CLÁUS_ULA 8'- PROCEDIMENTOS PARA O PAGAMENTO EXTINÇÃO DO ~BJETO 1 IAl 
DAAÇAO . vv/ 
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TST, sem ressalvas. 

Cumprido o acordo, fica, desta forma, extinto o objeto da ação,com julgamento do 
mérito,em relação aos pedidos e a todos os empregados da Eletrosul beneficiados, para 
nada mais reclamarem em relação aos seguintes títulos: a) no pagamento de 1 (uma) 
hora extra diária, pelo intervalo para alimentação, nos termos da Súmula 437 do TST, com 
reflexos e adicionais previstos nas normas internas e normas coletivas; b) no pagamento 
das horas extras excedentes da 6a diária e 31,5 semanais, com reflexos e adicionais 
previstos nas normas internas e normas coletivas, em parcelas vencidas e vincendas; c) 
pagamento de horas extras, em relação ao intervalo mínimo de 11 horas(art. 66 da CLT), 
com reflexos e adicionais previstos nas normas internas e normas coletivas; d) -
diferenças entre os valores pagos e os devidos, em face a supressão das horas extras a 
todos aos ex-operadores, quando da sua alteração funcional para as funções de 
assistentes de operação ou técnicos de proteção e controle, nos termos da Súmula 291 
do TST, com reflexos. e) indenização por danos morais individuais pelo excesso de 
jornada; f) indenização por dano moral coletivo; g} qualquer obrigação de fazer objeto do 
processo. 

CLÁUSULA ga - EXTINÇÃO DOS PEDIDOS 

A presente conciliação gera a extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos 
do art. 269, 111 do CPC. 

CLÁUSULA 10- EXCLUSÃO DOS DIRETORES DO POLO PASSIVO DA AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA 

Na assinatura do presente ·acordo ficam excluídos do polo passivo os diretores, Ronaldo 
dos Santos Custódio e Eurides Luiz Mescoloto. 

CLÁUSULA 11 -ASTREINTES E CLÁUSULA PENAL 

§ 1° - Na hipótese de descumprimento das obrigações de pagar incidirá cláusula penal de 
30%. 

§ 2°- Na hipótese de descumprimento da cláusula 3a, incidirá o pagamento de astreintes 
no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais}, por infração, por trabalhador encontrado em 
situação irregular. 

§ 3° - Na hipótese de descumprimento das cláusulas 1a, 2a, 4a e 5a, astreintes de R$ 
3.500,00 (três mil e quinhentos reais}, por infração e por trabalhador prejudicado. 

isenção de custas processuais. 
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