
	
 

 
ÀS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS DE 

SOROCABA E REGIÃO. 
 

Negociação coletiva data-base 1º de maio de 2015 

Sobre a negociação coletiva em referência, o Secovi-SP informa que: 

1- Por intransigência do Sindicato de Trabalhadores relativa apenas e tão somente ao piso 
salarial de mensageiros e recepcionistas, foi instaurado pelo mesmo Dissídio Coletivo no 
Tribunal Regional do Trabalho/Campinas; 

 
2- O Referido Tribunal homologou, em relação a Sorocaba e Região, todas as cláusulas das 
Convenções Coletivas de Trabalho firmadas pelo Secovi-SP com outras 19 Entidades 
Sindicais, incluída a Federação respectiva (Fethesp), exceto quanto ao piso salarial de 
mensageiros e recepcionistas, fixado pelo Tribunal no valor do piso salarial do Estado de São 
Paulo em 2015, equivalente a R$ 905,00; 

 
3- Logo após a publicação do acórdão correspondente, estaremos formulando recurso 
endereçado ao Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, visando a reverter essa decisão 
sobre o piso salarial, para que o mesmo seja fixado no mesmo valor ajustado pelo Secovi-SP 
com as demais 19 Entidades Sindicais profissionais, ou seja, R$ 899,22; 

 
4- Para os que pretenderem prosseguir observando o piso para mensageiros e recepcionistas 
em R$ 899,22, recomenda-se provisionar reserva para eventual pagamento de diferenças 
salariais, caso mantida no TST a decisão do Tribunal Regional; 

 
5- O TRT/Campinas decidiu também extinguir o processo em relação aos municípios de 
Coronel Macedo, Iporanga, Paranapanema, Ribeirão Branco, Riversul e Tapiraí, ante a 
irregularidade da convocação da Assembleia Geral Extraordinária da categoria dos 
trabalhadores, ficando os empregados vinculados às empresas de referidas cidades fora do 
alcance da decisão aqui citada, permanecendo válidas, todavia, em consonância com o 
disposto na Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho, as condições sociais previstas 
na Convenção Coletiva de Trabalho firmada em 05/2014, cuja vigência está estabelecida até 
30/4/2016. Clique aqui. 

 

6- Para ter acesso às condições de trabalho fixadas pelo TRT/Campinas no Dissídio Coletivo, 
aplicáveis aos empregados nas empresas de compra, venda, locação e administração de 
imóveis nos municípios de Águas de Santa Bárbara, Angatuba, Araçoiaba da Serra, Avaré, 
Botucatu, Capão Bonito, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Guapiara, 
Ibiúna, Iperó, Itaberá, Itaí, Itapetininga, Itapeva, Itaporanga, Itararé, Itatinga, Laranjal 
Paulista, Mairinque, Pardinho, Pereiras, Piedade, Pilar do Sul, Porangaba, Porto Feliz, 
Salto de Pirapora, Salto, São Manuel, São Miguel Arcanjo, São Roque, Sarapuí, 
Sorocaba, Taquaritinga, Taquarituba, Tatuí, Tietê e Votorantim, clique aqui. 

 

Para acompanhar o andamento do Dissídio Coletivo, clique no link abaixo e digite o número 
do Processo: 0006201-44.2015.5.15.0000. 
https://pje.trt15.jus.br/consultaprocessual/pages/consultas/ConsultaProcessual.seam 

 
Clique aqui para ver notícias anteriores sobre o assunto 
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