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DEFERIDO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO REAJUSTE DE 4,5% 
 

Como é de conhecimento, o processo negocial com o Sindicato dos Empregados no Comércio 

de Guarulhos, relativo ao período 2019/2020, resultou no ajuizamento de dissídio coletivo 

pelo SINCOVAGA, visando a defesa dos interesses de seus representados. 

O Tribunal Regional do Trabalho ao julgar a ação entendeu por estender acordos coletivos de 

trabalho celebrados com empresas do setor sem atentar, entretanto, para a realidade da 

grande maioria dos representados pela entidade patronal, impondo a toda a categoria o mesmo 

percentual desses acordos, ou seja, 4,5%, para uma inflação medida no período de 2,92%, o 

que levou o SINCOVAGA a requerer efeito suspensivo da decisão. 

Tal pedido foi agora deferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, que limitou o reajuste do 

período 2019/2020 a 2,92%, até decisão final do processo de dissídio coletivo, conforme 

decisão cujo trecho destacamos: 

“Assim, deve ser limitado a 2,92% o reajuste previsto na "CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE 
SALARIAL", conforme postulado pelo Requerente, até o julgamento do Recurso 
Ordinário pela C. SDC. 
Vislumbro probabilidade do direito alegado. 
O perigo de dano apto a fundamentar a tutela de urgência se manifesta na 
impossibilidade de repetição de indébito quanto aos valores eventualmente pagos com 
base na decisão normativa (art. 6º, § 3º, da Lei nº 4.725/1965). 
Ante o exposto, defiro o pedido quanto à "CLÁUSULA 1ª - REAJUSTE SALARIAL" para 
limitar o reajuste a 2,92%. 

 

As demais condições constantes da decisão do Tribunal Regional de São Paulo, idênticas 

àquelas integrantes da Convenção Coletiva do período 2018/2019, foram mantidas, inclusive 

quanto à autorização e regulamentação do trabalho em domingos e feriados, que está 

mantida até 30/09/2023. 

Lembramos, entretanto, que a contribuição assistencial dos empregados, nos moldes da 

decisão do Tribunal de São Paulo, não podem ser descontadas/recolhidas, tendo em vista que 

o Regional deixou de proceder à necessária atualização das datas de desconto e recolhimento 

estabelecidas na norma anterior. 

Em suma, destacamos o seguinte: (1) Se as empresas optarem pela concessão de reajuste antes 

do julgamento do Recurso Ordinário pelo TST, não deverão conceder índice superior a 2,92% 

(dois virgula noventa e dois por cento). (2) Qualquer reajuste deverá ser concedido a título de 

antecipação, com a devida anotação em carteira, possibilitando futura compensação; (3) Não 

se deve recolher ou proceder a qualquer desconto de seus empregados, a título de contribuição 

compulsória, até que o recurso seja julgado. (4) As empresas devem atentar somente para as 

informações relativas ao dissídio coletivo divulgadas pelo SINCOVAGA.  

Qualquer alteração pertinente à questão será, de imediato, comunicada aos representados do 

SINCOVAGA. 

A DIRETORIA  


