
 

 
 PROPOSTA DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2018/2019 

 
 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
PRIVADO DA PARAÍBA(SINTEENP-PB), CNPJ nº 09.252.040-0001/03, 
situado a Avenida General Osório, 109, Centro de João Pessoa, Paraíba, CEP: 
58.010-780, neste ato representado(a) por seu Membro de Diretoria Colegiada, 
Sr.(a). JOSÉ AVENZOAR ARRUDA DAS NEVES; 
 
E 
 
LACERDA E GOLDFARB LTDA, pessoa jurídica de direito privado, de fim 
educacional, C.N.P. J: 03.945.249/0001-68 estabelecida na BR 230, km 504, 
Cajazeiras – Paraíba, entidade mantenedora da Faculdade Santa Maria, e 
CLINICA SANTA MARIA, C.N.P.J: 26.816.374/0001-73, ambas aqui 
representado por suas diretoras administrativas ANA COSTA GOLDFARB, CPF 
106.553.648-89 e RG 1243231 SSP PB e SHEYLLA NADJANE BATISTA 
LACERDA, CPF 918.303.104-63 e RG 1487860 SSP PB 
 
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – VIGÊNCIA E DATA BASE 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período 
de 1º de dezembro de 2018 a 30 de abril de 2020 e a data base da categoria em 
01 (primeiro) de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho abrange os trabalhadores em 
estabelecimentos de ensino privado, empregados nas empresas 
acordantes, na base territorial do SINTEENP-PB (Sindicato dos 
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino Privado da Paraíba). 

 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DOS PISOS SALARIAIS 
Os pisos salariais serão aqueles definidos em Convenção Coletiva de Trabalho, 
vedada a contratação de empregados recebendo abaixo dos pisos, ou abaixo do 
salário mínimo nacional, observando a jornada de trabalho correspondente, 
quando for o caso.  
 

Reajustes/Correções Salariais 



 
CLÁSULA TERCEIRA– DO REAJUSTE SALARIAL 
As partes fixam que os reajustes salariais referentes ao período de 01 (primeiro) 
de maio de 2018 a 30 (trinta) de abril de 2019, serão efetivados nos índices e 
formas definidas em convenção coletiva dos sindicatos representativos das 
respectivas categorias 
 
Parágrafo único - A partir de 1º (primeiro) de maio de 2019 as empresas farão 
uma antecipação de reajuste salarial, com aplicação da variação do INPC do 
IBGE, nos últimos 12 (doze) meses, a ser descontado por ocasião do registro da 
nova Convenção Coletiva de Trabalho. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO 
DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICOS DE NÍVEL SUPERIOR (PCCR) 
Fica acordado que as empresas adotarão plano de cargos, carreira e 
remuneração, para os docentes contratados por prazo indeterminado e para 
técnicos educacionais de nível superior, dando pleno conhecimento desse plano 
aos empregados por ele regidos, fazendo registro em cartório e protocolando 
cópia no sindicato representativo da categoria. 
 
CLÁUSULA QUINTA – CUMPRIMENTO DAS CONVENÇÕES COLETIVAS 
ANTERIORES 
 
As partes concordam que as convenções coletivas anteriores, especialmente 
aquelas que estiveram em vigência no período de 01 (primeiro) de maio de 2013 
a 30 (trinta) de abril de 2017, foram cumpridas parcialmente pela empresa e que 
sua plena quitação, inclusive com extinção do processo judicial 0000613-
88.2017.5.13.0017 que tramita na vara do trabalho em Cajazeiras Paraíba, se 
dará da seguinte forma: 
 
I – Cada empregado individualmente receberá, uma única vez, uma indenização 
equivalente a 10% (dez por cento) de sua remuneração, assinando os termos de 
quitação das verbas trabalhistas decorrentes da aplicação das Convenções 
Coletivas de Trabalho, nos últimos cinco anos, com visto do sindicato, nos 
termos do artigo 507-B da CLT, termos estes que serão juntados ao processo 
judicial acima citado. O pagamento será efetivado no período de 06 (seis) meses, 
devendo a empresa organizar blocos de empregados, obedecendo a ordem 
alfabética, que receberão a indenização em cada mês. 
 
II – Os docentes que tiveram redução de remuneração em função de redução de 
carga horária semanal, violando disposição convencionada, receberão da 
empresa o valor estimado das diferenças salariais devidas e a proposta para 
pagamento até o dia 15 de dezembro de 2018, e terão 15 (quinze) dias para, 
assistidos pelo sindicato, manifestarem interesse em receber na forma proposta 
pela empresa ou se seguirão com processo de execução da sentença prolatada, 
de forma individual, na justiça do trabalho no processo já referido. 
 



III – A empresa pagará ao sindicato a multa convencionada por descumprimento 
da convenção, além das multas processuais, podendo as partes estabelecerem 
formas de pagamento em parcelas sucessivas. 
 
IV – A empresa pagará aos advogados do sindicato os honorários assistenciais, 
podendo firmar contrato específico sobre a forma de pagamento, observando os 
limites legais. 
 
Parágrafo único – Os pagamentos descritos no inciso I (primeiro) terão natureza 
de indenização e não geram qualquer encargo para a empregadora 
 
CLÁUSULA SEXTA – RATIFICAÇÃO DAS CONVENÇÕES FIRMADAS 
ENTRE O SINTEENP-PB E O SIESPB. 
As partes reconhecem a validade das convenções firmadas entre as entidades 
representativas das categorias respectivas, SINTEENP-PB representando os 
empregados e o SIESPB, representando os empregadores, e ratificam seus 
termos e suas cláusulas para todos os efeitos legais, como se estas cláusulas 
estivessem transcritas neste instrumento. 
 
CLÁUSLA SÉTIMA – MULTA POR DESCUMPRIENTO ESPECÍFICA 
Fica acordado que para o descumprimento das cláusulas da Convenção Coletiva 
aplica-se as multas ali previstas, mas para o descumprimento de cláusulas 
específicas deste instrumento aplica-se multa de 10% (dez por cento) sobre o 
salário base do empregado prejudicado para cada cláusula descumprida, sendo 
esta mesma multa paga ao sindicato em caso de ação de cumprimento ou 
substituição processual. 
 


