Z6 \,jUl 2012
ATA DE REUNIÃO do SINDICATO DAS EMPRESAS DE REFEiÇÕES COLETIVAS E
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ESTADO DO PARANÁ-SERCOPAR, entidade sindical de 12 grau,
inscrita no CNPJ sob nº 81.917.395/0001-93 com sede na Rua Desembargador Motta, 1499 - Sala

507 - Edificio Brasil, 500 - Curitiba - Paraná neste ato representado por seu Presidente, Sr. Carlos
Antônio Gusso, ~ do SEERC - SINDICATO DOS EMPREGADOS NAS EMPRESAS DE REFEiÇÕES
COLETIVAS, REFEiÇÕES CONV~NIO E COZINHAS DE INDÚSTRIAS DE CURITIBA, entidade
..•

sindical de 12 grau, inscrita no CNPJ sob nQ 81913568/0001-03, com sede na Rua Chile, 1.978,

j

Rebouças, Curitiba, Paraná, neste ato representado por seu Presidente, Sr Mário de Oliveira

I

Ferreira.
No dia 05 de junho de 2012, às 10 horas, na sede do sindicato profissional, sito na Rua Chile, 1.978,
Rebouças, Curitiba, Paraná,reuniram-se os sindicatos acima nominados, através de seus
representantes legais, para fins de discussão e deliberação sobre a Comissão de Conciliação Prévia.
Foi posto pelo presidente do sindicato profissional, Sr. Mário de Oliveira Ferreira, da inexigibilidade
de submissão à Comissão de Conciliação prévia, instituída pela lei 9958/2000, vez que o Supremo
Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria de votos, que demandas trabalhistas podem ser
submetidas à Justiça do Trabalho antes que tenham sido analisadas por uma Comissão de
Conciliação Prévia (CCP). Diante desse entendimento, os quais repercutem diretamente nos
Tribunais Regionais do Trabalho, constatou-se o -deslnteresse pelos trabalhadores, através de seus
advogados, de buscarem, previamente, as Comissões, vez que dificilmente havia o comparecimento

das empresas às audiências, já que na legislação nunca houve a obrigatoriedade de
comparecimento das empresas às audiências das CCP. Diante do exposto, as partes, de comum
acordo, resolveram decidir pela extinção da Comissão de Conciliação Prévia instituída pelos
sindicatos supracitados em 23 de junho de 2000. Cumpridas as formalidades legais é lavrada esta
ata que, lida e aprovada, é assinada pelo Presidente de
sindicato, para que surta,

Nada mais. Curitiba, 05 de junho de
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