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Sindicato derruba eleição da
Comissão de PPR da SBM

Ontem, dia 13, o Sindicato
conseguiu suspender na Justiça
do Trabalho a eleição da co-
missão de PPR da SBM, por fla-
grante violação a Lei 10.101/
2000. A Lei assegura que qual-
quer procedimento a ser ado-
tado tem que ser de comum
acordo entre as partes (empre-
gador e empregado), o que
não ocorreu no presente caso.

O Juiz da 1ª Vara do Traba-
lho de Resende, Dr. Leandro
Nascimento Soares, concedeu
liminar, atendendo ao pedido
do Sindicato (veja liminar no
verso), determinando o cance-
lamento das eleições em curso.

Sindicato convoca os trabalhadores para votação em assembléia, por escrutíneo
secreto, na terça-feira, dia 18/3, das 6h às 16h, nas entradas da empresa.

O Sindicato e a Justiça do Tra-
balho não permitiram que a em-
presa SBM agisse de forma arbi-
trária e unilateral com os trabalha-
dores sobre a Eleição da Comis-
são de PLR.

Vejam as várias ilegalidades que
vinham sendo praticadas:

Primeiro, a Empresa publicou
um Edital de Eleição para a Co-
missão da PPR, de forma unilate-
ral e sem consultar os trabalha-

Comissão ilegal, eleição ilegal!

ta tipicamente anti-sindical...”
Na opinião do sindicato,

qualquer discussão relaciona-
da a PPR dos trabalhadores
da SBM, tem que ser em co-
mum acordo. E não de forma
unilateral como vinha fazen-
do a empresa.

E por isso, o sindicato está
convocando para uma assem-
bléia para o dia 18/3, das 6h
às 16h, nas entradas da em-
presa. Nesta assembléia os tra-
balhadores estarão decidindo
qual a forma que a empresa
deverá negociar com os traba-
lhadores: comissão ou através
do sindicato.

Em sua decisão, o juiz afirmou
“Em sumo, verifica-se a pluau-
sibilidade jurídica da alegação
do autor no que concerne ao
desrrespeito por parte da ré no
tocante a exigência de comum
acordo prevista na Lei 10.101/
2000...”.

Além disso,  em relação a dis-
criminação da participação dos
membros da CIPA, sindicatos ou
associações, o juiz foi categóri-
co quando sentenciou “indubi-
tavelmente, trata-se de prática
discriminatória, que atenta con-
tra a liberdade de associação
prevista no art. 5º, XVII, CRFB/
88, caracterizando como condul-

dores. Decidiu que o procedimento de
negociação da PPR/2008 seria atra-
vés de Comissão de trabalhadores
eleita, sem estabilidade no emprego,
onde ela poderia, facilmente, através
da pressão,  aprovar a sua proposta
de PPR.

Depois, no mesmo edital, a em-
presa, de forma ilícita e arbitrária,
vetou a participação dos membros da
CIPA, dirigentes sindicais e membros
de associações de trabalhadores. Ou

seja, a Empresa não queria a par-
ticipação de trabalhadores com es-
tabilidade no emprego na Comis-
são da PPR.

E por último, a empresa, em vi-
olação ao art. 2º da Lei 10.101/
2000, não consultou previamen-
te os trabalhadores para estabe-
lecer qual dos dois procedimentos
seria adotado nas negociações da
PPR (Comissão ou Acordo Coleti-
vo/Sindicato).
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Veja abaixo partes da decisão
judicial que derrubou a eleição
da Comissão da PPR da SBM

Bafômetro
é ilegal e

imoral
Recentemente, a SBM in-

formou na imprensa local,
que irá submeter seus traba-
lhadores ao Bafômetro, na
entrada do expediente. Po-
rém, tal conduta da empre-
sa não se encontra revesti-
da de previsão legal, tornan-
do, assim, possível abuso do
empregador que será ataca-
da com ações judiciais a ser
proposta pelo Sindicato dos
Metalúrgicos.

Conforme assegura a
nossa Constituição, na par-
te dos direitos individuais e
coletivos, ninguém está
obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa se
não estiver revestida em lei.
Sendo assim, essa conduta
da SBM, por não ter previ-
são legal, é totalmente ar-
bitraria, ilegal, imoral e
constrangedora.

Da mesma forma, os tribu-
nais brasileiros, há muito, já
entendem, de forma pacífica,
que o exame de sangue ou o
bafômetro constituem atos
ilegais e não são necessári-
os para a averiguação da
embriaguez, que pode ser fa-
cilmente demonstrada por
depoimentos de testemunhas
entre outros meios de provas.

 A legislação brasileira, se-
guindo o modelo adotado em
todo o continente america-
no, após a assinatura do Pac-
to de São José da Costa Rica
sobre direitos humanos, con-
sagra o princípio da não
auto-incriminação. Em ou-
tras palavras, nenhum cida-
dão brasileiro, submetido a
uma investigação, seja ela
administrativa ou criminal, é
obrigado a produzir prova
contra si mesmo. A conseqü-
ência prática disso é que a
SBM não pode obrigar o tra-
balhador a realizar o exame
do bafômetro ou outros exa-
mes clínicos. Em suma: o tra-
balhador não está obrigado
a se submeter ao bafômetro!


