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• Ajuizamos em 28 de janeiro de 2015;
• A sentença parcialmente favorável foi publicada em 31/1/2016;
• O SINDISAUDE recorreu ao Tribunal em 17/01/2017, havendo recurso também do
hospital, mantendo-se a condenação;

• Pedimos o pagamento das diferenças ganhas no processo, que foram incorporadas
em folha em maio/16 no adicional noturno e hora reduzida noturna e em julho de 18
na hora extra noturna. Então todos os pagamento posteriores já observaram o direito
garantido pela ação judicial, ficando o passado para ser calculado;

• Apresentamos os primeiros cálculos em 04/12/2019.
• A partir do estabelecimento final de critérios, foram realizados em torno de 03
encontros presenciais e 03 audiências, quando se chegou a uma proposta para a
assembleia;



1 – Empregados ativos que recebiam adicional e hora reduzida noturna entre jan/2010
até maio de 2016;

2 - Empregados ativos que recebiam hora extra noturna entre jan/2010 até julho de
2018;

2 – Empregados despedidos após jan/2013 e recebiam estes adicionais (empregados
despedidos antes desta data tiveram declarada a prescrição do direito);

3 - Empregados que não tenham postulado individualmente este direito e que não
tenha realizado acordo judicial de quitação do contrato de trabalho;



1 – O hospital pagará o valor apurado em 12 parcelas, mas por conta disso, abre mão
de qualquer nova discussão sobre o cálculo:

2- Os cálculos foram feitos e revisados individualmente;

3 – Caso algum trabalhador tenha direito e não esteja no cálculo, poderá solicitar o seu
ingresso até seis meses a contar da última parcela;



4 - Os valores serão pagos diretamente na conta corrente do Sindicato, que será
responsável pelo pagamento dos trabalhadores, sendo pagos de acordo com os
critérios estabelecidos na assembleia.

5 - O prazo da primeira parcela é em 24 jun 2022. Os cálculos foram corrigidos pela
taxa SELIC até abril de 2022, não havendo atualização após este período.



1 – A FUC é responsável pelo recolhimento dos valores pagos aos substituídos a
título de INSS, IRRF e FGTS;

2 - O sindicato repassara informações necessárias para a declaração do Imposto de
renda, contendo valores, número de meses correspondentes ao valor pago, e
valor pago de INSS;



6 - Toda documentação referente aos cálculos será disponibilizada ao sindicato quando
houver questionamento dos cálculos sobre;

• Informação de horas do adicional noturno;
• Horas reduzidas noturnas, horas extras ou quando ausente;
• Adicionais de insalubridade;
• Quinquênio; e
• Período trabalhado.




