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TST mantém decisão favorável
aos empregados e condena a
TRANSPETRO por litigância de má-fé
Ação Sindical do Complemento da RMNR
Os ministros da 4ª Turma do
Tribunal Superior do Trabalho
julgaram o recurso da TRANSPETRO que pretendia convencer
o judiciário da absurda interpretação dada pela empresa acerca
da verba salarial denominada
COMPLEMENTO DA RMNR.
Para a companhia, tanto as
parcelas Salário Básico (SB),
a Vantagem Pessoal ACT (VP
-ACT) e a Vantagem Pessoal
Subsidiária (VP-SUB), como
também eventuais outras parcelas pagas, devem ser subtraídas
da RMNR para se encontrar a
diferença a ser paga a título de
Complemento da RMNR.
Entretanto, a tese do SINDIPETRO-PE/PB foi mais uma vez
vitoriosa e permanece o entendimento de que, para o cálculo do
COMPLEMENTO DA RMNR,
não devem ser acrescidos ao salário básico os adicionais de regime e/ou condições de trabalho,

tais como o adicional de periculosidade, adicional de sobreaviso, entre outros.
De acordo com os ministros
julgadores, o cálculo praticado pela TRANSPETRO viola o
princípio da isonomia, porquanto iguala os trabalhadores submetidos a condições adversas de
trabalho e lhes retira o direito de
receber a contraprestação por essas atividades.

A decisão da instância máxima trabalhista também condenou a TRANSPETRO por conduta tipificada como litigância
de má-fé e, por conseguinte, a
companhia irá pagar uma multa
de 1% sobre o valor da causa corrigido a ser revertida em benefício do SINDIPETRO-PE/PB.
Esse processo é o de número 0066300-95.2011.5.13.0025 e
pode ser consultado no portal do
TST (www.tst.jus.br).
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