
 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO 

Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª Região 

Sistema de Peticionamento Eletrônico 

RECIBO DE PROTOCOLO 

NÚMERO DO PROTOCOLO: 2.05.000.603069/2019-11 

DATA/HORA: 12/03/2019 11:05:01 

O sistema de peticionamento eletrônico do MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO recebeu 

o(s) seguinte(s) documento(s) assinado(s) eletronicamente pelo usuário/advogado 

abaixo identificado: 

Nome do tipo de petição: Petição protocolizada 

Total de documento(s) anexado(s): 6 

1) Arquivo com tamanho de 1.57 Mb 

    Nome: CCT 2019 - SECVC - comÃ©rcio_20190122140744-compactado.pdf 

    Descrição: Anexo de petição - Convenções  - ADI MP 873 - DOC 

2) Arquivo com tamanho de 2.45 Mb 

    Nome: CCT-2019-supermercados-compactado.pdf 

    Descrição: Anexo de petição - Convenções  - ADI MP 873 - DOC 

3) Arquivo com tamanho de 42.02 Kb 

    Nome: Ofício MPT -  convenções coletivas - ano  10 03 19.pdf 

    Descrição: Petição eletrônica 

4) Arquivo com tamanho de 117.03 Kb 

    Nome: ORDEM DOS ADVOGADOS protocolo_ADI_MP_873.pdf 

    Descrição: Anexo de petição - Convenções  - ADI MP 873 - DOC 

5) Arquivo com tamanho de 591.53 Kb 

    Nome: Parecer_MP_873_2019_contribuic%u0327a%u0303o sindical.pdf 

    Descrição: Anexo de petição - Convenções  - ADI MP 873 - DOC 

6) Arquivo com tamanho de 256.95 Kb 

    Nome: Protocolo MPT - CCT 2019 - Publicidade.pdf 

    Descrição: Anexo de petição - Convenções - ADI MP 873 - DOC 

REMETENTE 

  Nome civil ou nome social: JOSÉ GIL ALVES SALA 

  OAB: 28419-BA 

  PROCEDIMENTO: IC 000028.2015.05.004/1 

DESTINO: Procuradoria do Trabalho no Município de Vitã“ria Da Conquista 



       
         Sindicato dos Empregados no Comércio  

 

 Vitória da Conquista 
 

 

Vitória da Conquista, 12 de março de 2019. 

 

 

 

Aos     Escritórios de Contabilidades 

 Setores de Recursos Humanos  

 Empregadores no Comercio de Vitoria da Conquista/BA  

 

 

 

 

O SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 16.207227/0001-42, código sindical nº 

00508215115-7, situado na Avenida Central, nº 426, Loteamento Caminho Universidade, Bairro 

Candeias, telefones para contato 77-2101-2201/2219, vem, por meio deste, encaminhar parecer 

jurídico quanto à manutenção das Convenções Coletivas do Comércio de Vitória da Conquista, dando 

ciência em oportuno aos Escritórios de Contabilidades, Setores de Recursos Humanos, 

Empregadores no Comercio, quanto o posicionamento manifestamente legal defendido pela 

ORDENS DOS ADVOGADOS DO BRASIL, MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO, E DECISOES 

DA JUSTICA FEDERAL quando a INCONSTITUCIONALIDADE e INAPLICABILIDADE DA MEDIDA 

PROVISÓRIA Nº 873 nas convenções coletivas já firmadas em  2019.  

 

 Acerca das cláusulas pactuadas, assim como o cumprimento do TAC nº 135.2018, 

firmado entre o Sindicato e Procuradoria do Trabalho, no dia 13 de setembro de 2018, além de dar 

ampla publicidade da atualização da regulamentação da categoria comerciária, dos ganhos sociais 

e econômicos, das estabilidades provisórias, da manutenção dos direitos adquiridos, da fiscalização 

do cumprimento da mesma e do custeio sindical, tudo conforme aprovação em assembleia geral 

da categoria e da INCONSTITUCIONALIDADE e INAPLICABILIDADE DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 

873 nas convenções coletivas 2019..  

 

A entidade sindical por amor a discussão corrobora com entendimento do Ministério 

Publico do Trabalho - CONALIS, da OAB – Ordens dos Advogados do Brasil, das decisões da Justiça 

Federal quando a inconstitucionalidade e inaplicabilidade da Medida Provisória 873/2019, pois 



como ato normativo, a mesma NÃO RETROAGE. Não editado o referido decreto, as relações 

jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da MP conservar-se-ão 

por ela regidas (CF, arts. 5º., XXXVI, e 62, §§ 3º. e 11). Sendo assim, ACORDOS E CONVENÇÕES 

COLETIVAS DE TRABALHO FIRMADOS ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP 873 NÃO SERÃO 

POR ELA ATINGIDOS. CASO EM CONVERTIDA EM LEI PRODUZIRÁ EFEITOS NO MUNDO 

JURÍDICO TÃO SOMENTE DURANTE SUA VIGÊNCIA. 

 

Diante dessas considerações, resta claro que a medida não tem qualquer urgência e 

relevância, o que fatalmente incide sobre sua inconstitucionalidade, ora provocada por meio de ADIN 

provocada pela ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL que se encontra com sua apreciação do 

pedido liminar no Supremo Tribunal Federal (STF) além de tantas outras medidas judiciais com 

decisões declarando a inconstitucionalidade da precária e ideológica medida provisória, dita como 

“AI-5 das entidades sindicais”.  

 

O Departamento Jurídico do Sindicato dos Empregados no Comercio de Vitoria da 

Conquista/BA tem mantido a orientação aos EMPREGADOS NO COMÉRCIO, EMPRESÁRIOS E 

RHS/CONTADORES com as seguintes considerações sobre as Convenções Coletivas 2019 

vigentes e negociadas antes da MP 873, senão vejamos: 

 

1 - A medida provisória NÃO pode alterar convenções coletivas vigentes, como no caso, 

o Sindicato dos Empregados no Comercio de Vitoria da Conquista/BA firmou a convenção do 

comércio e também autosserviços e supermercados na data base de janeiro de 2019 (negócio 

jurídico perfeito, anterior a inconstitucional e inaplicável MP 873), sendo assim o que estiver previsto 

nas convenções 2019, continua valendo e respeitando a soberania das assembleias deste sindicato, 

assim como a própria manutenção da lei, que visa à prevalência do negociado sobre o legislado - 

LEI DA REFORMA TRABALISTA. 

 

2 – Apesar dos artigos alterados provisoriamente da Carta Celetista pela MP, estão 

contidos na capitulo que trata EXCLUSIVAMENTE DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (antigo imposto 

sindical), ainda que integralmente inconstitucional o ato precário do Governo Federal, é genérico o 

que é um erro no que diz respeito à legislação, que nenhum momento refere-se à Contribuição 

Assistencial que deve ser seguida com regularidade de desconto em folha e em favor da entidade 

sindical supra, ora representante da categoria de comércio e supermercados no município de Vitoria 

da Conquista/BA, com fulcro e respeito a Constituição Federal e a  decisão da Assembleia desta 

categoria. 

 

A Entidade Sindical – Sindicato dos Empregados no Comercio de Vitoria da 

Conquista/BA, entidade de classe, compromissada com toda sua categoria, exercendo papel de 



autorregulação em prol do hipossuficiente, bem como suporte técnico administrativo, contábil e 

jurídico, quanto aplicação e cumprimento das convenções coletivas e acordos, na relação entre 

empregado x empresário x RH/Contador.  

 

Por fim, manifestamos e reiteramos o apoio às entidades de classe, aos órgãos do 

Governo que tem combatido com mãos de ferro todo e qualquer ato de desgoverno e desordem em 

nossa sociedade.  

 

Atenciosamente, 

 

Joir Souza Sala 

Presidente 

Sindicato dos Empregados no Comercio de Vitoria da Conquista/BA 

 

 

Gilson Pereira Nunes  

Tesoureiro 

Sindicato dos Empregados no Comercio de Vitoria da Conquista/BA 

 

 

José Gil Alves  

OAB/BA nº 28.419 

Coordenador do Depto Jurídico  

 

 “Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, 

para privar os pobres dos seus direitos e da justiça os oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e 

roubando dos órfãos!” 

Isaías 10:1,2 

 

Anexo: Protocolo junto ao Ministério Publico do Trabalho quanto ao cumprimento da convenção coletiva 2019 

assim como da manutenção da taxa assistencial em desconto em folha, cuja a MP 873 não obstou o cumprimento 

das convenções já em vigência.     

 

https://www.bibliaonline.com.br/nvi/is/10/1,2+

