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Mem. Circular O~ lSI /2012 - CEGEP
Brasília, 10 de outubro de 2012.

Aos Srs. Diretores Regionais

Assunto: Orientações para compensação de dias não trabalhados - greve

Ref.: Dissídio do TST - 27/09/2012

1. Em face da publicação do Acórdão N° TST-DC 8991-76.2012.5.00.0000, quando do
julgamento do último Dissídio Coletivo, apresentamos, em aditamento às orientações
emanadas por meio do Mem. Circular 08738/2012-CEGEP, informações adicionais
relativas à forma de compensação das ausências decorrentes da participação no
movimento grevista ocorrido em setembro/2012:

a) Poderá haver compensação em dia de feriado, desde que o tempo de trabalho (horas,
período ou dia) seja considerado em dobro, podendo ser compensado em dobro ou, ainda,
a metade objeto de compensação e a outra metade objeto de pagamento. Tais
possibilidades poderão ser negociadas entre gestor e o empregado;

b) A Instrução normativa daquele egrégio Tribunal não menciona o prazo mínimo para
convocação dos empregados, razão por que não foi mencionado no Mem. Circular
08738/2012-CEGEP. Todavia, reavaliando este ponto, a Empresa decidiu para as
convocações feitas com vistas à compensação a partir de 15/10/12, que estas devam
ocorrer com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas;

c) Reiteramos o impedimento de convocação dos empregados que possuem dias a
compensar para realização de horas extras, até que seja encerrada a compensação
total de suas ausências por greve;

d) Na situação de não atendimento à convocação para compensação, sem apresentacão
de justificativa legal, esclarecemos que o número de horas objeto da mesma deverá
ser descontado, conforme explicitado no Acórdão vigente: "No caso de recusa
injustificada de o empregado observar a compensação de jornada, haverá o desconto
salarial correspondente" (grifo nosso).

2. Salientamos, por oportuno, que o TST definiu o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
para compensação dos dias parados decorrentes da greve. Assim, em face da
possibilidade de realização da mesma no decorrer da semana, em até 2 (duas) horas
diárias, há de se verificar sempre a real necessidade de convocação nos fins de semana,
haja vista que o real interesse da Empresa é que os dias devidos sejam devidamente
compensados dentro do período estabelecido.
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3. Lembramos que a coordenação, registro e controle das compensações, das
justificativas legais, bem como os respectivos descontos decorrentes do não atendimento à
convocação, serão realizados pela própria Regional. Entretanto, considerando a
impossibilidade de registro das faltas na forma de horas no módulo CAE/PGP, estaremos
adequando o SISCOMP, sistema utilizado para controle das compensações da greve de
2011, de forma a possibilitar o lançamento dos atendimentos ou não às convocações. O
SISCOMP deverá estar disponibilizado no decorrer da próxima semana. Tão logo esteja
disponível, comunicaremos a todas as Regionais.

Atenciosamente,

C/Cópia: Presidência, VPs, SUPEXs, COREC, GEREC/GAREC

TGS/
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