
INFORMATIVO 
 

 

O SINTRADETE, através do seu presidente Valdir José Lima, informa a todos os trabalhadores de 
Autoescolas e Centro de Formação de Condutores que a Convenção Coletiva de Trabalho - CCT 
2019/2020 foi assinada em 07/11/2019, bem como dirigimo-nos a categoria para prestar os 
seguintes esclarecimentos: 

A Convenção Coletiva de Trabalho tem a função de estabelecer outros direitos não previstos 
na lei trabalhista (CLT), como, por exemplo, pisos salariais, reajustes, seguro de vida, plano 
odontológico, vale-refeição etc. Estes benefícios não estão previstos na CLT (lei trabalhista).  
Para que o trabalhador possa ter direito a recebê-los dos seus empregadores, é preciso que 
conste na Convenção Coletiva de Trabalho. Direitos como FGTS, Férias, 13° salário, Multa de 
40%, Aviso Prévio, realmente estão previstos na lei trabalhista e independe das normas coletivas 
firmadas pelos sindicatos, mas os que foram mencionados acima (piso salarial, reajustes, seguro 
de vida, plano odontológico etc) somente são concedidos aos empregados se estiverem 
previstos na Convenção Coletiva de Trabalho. 

Ocorre que a previsão desses direitos/benefícios suplementares na Convenção Coletiva de 
Trabalho não depende exclusivamente do sindicato profissional (SINTRADETE). Para que esses 
direitos suplementares sejam garantidos aos trabalhadores é preciso que o sindicato patronal 
(representante das empresas) concorde em fixá-los na norma coletiva. Portanto, não depende 
exclusivamente da vontade do SINTRADETE. Trata-se de procedimento de tratativas de 
negociações das condições de trabalho, através do qual alguns direitos e benefícios as partes 
(SINTRADETE e Sindicato Patronal) conseguem estabelecer consensualmente na norma coletiva 
de trabalho, outros já não é possível. Para simplificar, trata-se de UM ACORDO entre as duas 
partes. Se tiver concordância, o benefício é estabelecido. Se não tiver concordância por qualquer 
um dos sindicatos, não é possível estabelece qualquer condição/benefício em favor dos 
trabalhadores.  

Em relação à CCT 2019/2020 esclarecemos que não foi possível garantir o benefício de 
convênio médico, que se encontrava previsto nas normas coletivas de trabalho anteriores. A 
ausência de tal benefício na norma coletiva vigente não decorre da vontade do SINTRADETE, 
mas pela impossibilidade de garantia do referido benefício por parte do sindicato patronal. O 
SINTRADETE não mediu esforços na tentativa de manutenção do referido benefício, mas 
infelizmente o sindicato patronal não concordou em assinar a CCT 2019/2020 com tal garantia. 

Todavia, o SINTRADETE esclarece que conseguiu manter  na norma coletiva vigente o benefício 
do plano odontológico, mas agora com melhores condições para os trabalhadores, que 
poderão incluir um dependente e obter atendimento de qualidade em clínicas especializadas 
nas regiões do município de São Paulo -SP: Zona Norte (02 clínicas), Zona Sul (02 clínicas), Zona 
Leste (02 clínicas), Zona Oeste (02 clínicas) e Centro (02 cínicas) . 

Importa esclarecer que não há que se falar em direito adquirido à manutenção do benefício do 
convênio médico. Isso porque, a cada 12 (doze) meses a norma coletiva de trabalho perde a sua 
vigência, desobrigando-se o empregador de continuar com o fornecimento dos benefícios até 
nova norma coletiva de trabalho ser pactuada consensualmente pelas entidades sindicais. Trata-



se da aplicação do artigo 614, parágrafo 3° da CLT que veda a ultratividade das normas coletivas 
de trabalho, ou seja, a norma coletiva perde os seus efeitos no final do seu período de vigência.  

Por último, informamos que no dia 30 de abril de 2020 a CCT 2019/2020 perderá a sua vigência, 
sendo necessário que as entidades sindicais (SINTRADETE e Sindicato Patronal) retornem 
novamente à mesa de negociações para estabelecer as novas condições de trabalho da categoria 
profissional (CCT 2020/2021), como pisos salariais, reajustes, vale-refeição etc. Frisa-se, tudo 
dependerá do acertamento consensual entre os dois sindicatos, não se resumindo 
exclusivamente da vontade da diretoria do SINTRADETE. Portanto, é necessário que o 
SINTRADETE seja fortalecido para conseguir uma boa negociação com o sindicato patronal, 
obtendo melhores condições de trabalho. Assim, é de suma importância que os trabalhadores 
participem efetivamente das questões sindicais, associando-se ao sindicato, levando suas 
reivindicações à diretoria do SINTRADETE, para que ele possa ter o fortalecimento necessário e 
chegar à mesa das negociações com uma postura aguerrida, respaldada pelos milhares de 
trabalhadores do município de São Paulo – SP. Sindicato forte significa melhores condições de 
trabalho. Sindicato fraco significa piores condições/benefícios. Associe-se ao seu sindicato, 
fortalecendo-o para buscar melhores condições de trabalho.  

 

Forte abraço!!! 

  


