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  Sindigru obteve uma importante  
 vitória na Justiça, que concede o 
 direito ao auxílio-creche ao pai 
aeroviário. Esse benefício hoje é garantido 
apenas às mães aeroviárias, depois de muita 
negociação e lutas do Sindicato e da FENTAC 
(Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Aviação Civil da CUT) junto às empresas 

      A Juíza relatora da 5ª Turma do Tribunal 
Regional do Trabalho (TRT). Sonia Maria 
Lacerda acatou parcialmente a ação do 
Sindicato, na qual determinou que a empresa 
Latam conceda esse direito ao seu funcioná-

      Na decisão, a magistrada argumentou que 
a empresa aérea violou a Constituição 

aeroviárias.

Federal Brasileira e se fundamentou no 
artigo 5°, no qual diz: “Todos são 
iguais perante a lei sem distinção de 

   A Juíza também destacou o Art.226 da 
CF: “A família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado, § 5° da 
Constituição: “Os direitos e deveres 
referentes à sociedade conjugal são 
exercidos igualmente pelo homem e  

   O Sindigru e a FENTAC continuarão 
lutando pela igualdade de direitos para 
categoria aeroviária e pela extensão 
desse importante auxílio para os pais 

qualquer natureza”.

pela mulher”.

IGUALDADE DE DIREITOS

EXIGIR A CAT E PPP CORRETO

LEGISLAÇÕES IMPORTANTES

 s aeroviários que traba- 
 lham em pátio e pista de  
 manobras em aeroportos 
têm direito à aposentadoria espe-
cial, por se tratar de área de risco à 
saúde. Esse direito está assegurado 
na Lei 8.213/91, na qual diz: 
“Art.57. A aposentadoria especial será 
devida, uma vez cumprida a carência 
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver 
trabalhado sujeito a condições especiais 
que prejudiquem a saúde ou a integrida-
de física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) 
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 
dispuser a                        

Apesar da Lei garantir esse direito, as 
empresas procuram formular o PPP 

correto de acordo com o trabalho executado.(Perfil Profissiográfico Previdenci-
ário) com indicadores de ruídos e outro 
agentes abaixo do limite real para não 
configurar um ambiente totalmente 
agressivo e periculoso à saúde e integri-
 

E o pior, tem como cúmplice SEMST, que 
deveria combater esse prática e não ser 

A empresa tem 10 dias para emitir o PPP, 
segundo a Cláusula 22 da Convenção 
Coletiva de Trabalho do Sindigru. Também 
tem a Norma Regulamentadora (16) – que 
versa sobre atividades e operações 
perigosas. São consideradas áreas de 
risco: abastecimento de aeronaves e toda 

A área (pátio e pista) é considerada de 
risco por estar em local de produtos 
inflamáveis, líquidos ou gasosos. Nesta 
norma, também destaca-se o que é 
periculosidade. Ou seja, qualificação ou 
estado daquilo que é arriscado ou perigo-

Além disso, os trabalhadores têm 
enfrentado sérias dificuldades para 
conseguir o preenchimento da Comuni-
cação de Acidente de Trabalho (CAT).
O Sindicato orienta que o trabalhador 
deve pedir à empresa que forneça o PPP 

Lei”.
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Processo
RTOrd 1000870-15.2016.5.02.0316-
Adicional de Periculosidade (Cargas)

9  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Em andamento 1  grau -
Aguardando deferimento de pedido de perícia.

1  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Reforma da decisão no TRT - retorno
dos autos para Guarulhos a fim de dar andamento
à tramitação processual e nova sentença.

12  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Julgado embargos declaratórios em
05/02/2018 e aguardando intimação para responder
ao recurso ordinário da TAM.

8  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Aguardando julgamento dos 
embargos declaratórios do SINDIGRU e TAM no
TRT da 2 Região (2  instância).

9  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Aguardando julgamento em
1  instância.

6  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Protocolo de recurso de revista 
pelo Sindigru.

12  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Aguardando decisão recurso 
de revista.

2  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Perícia Favorável - Aguardando 
audiência e/ou sentença.

13  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Protocolo de recurso de revista 
pelo Sindigru.

5  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Negado pavimento aos embargos
da declaração da Gol perante a 4  Turma do TST
(Brasília).

1  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Primeira audiência realizada, 
aguardando deferimento da perícia.

2  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Sentença procedente para 
trabalhadores crachá R- Embargos e recurso 
ordinário em andamento.

1  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Aguardando decisão recurso 
de Revista.

10  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Julgamento TST (Brasília).

6  Vara do Trabalho de Guarulhos/SP
Situação atual: Aguardando primeira audiência
que será realizada em 11/06/2018, às 8h40.

Processo
RTOrd 1001160-30.2016.5.02.0316
Adicional de Periculosidade - Auxiliar de 
Documentação Técnica (ADT)

Processo
100194746.2013.5.02.0322
Periculosidade, Provedoria e Pintura

Processo
100222267.2014.5.02.0319
Periculosidade Líderes

Processo
1002265-76.2015.5.02.0316
15 minutos - Intervalo

Processo
RTOrd 1001453-50.2014.5.02.0322 -
Adicional de Periculosidade

Processo
RTOrd 1001323-85.2017.5.02.0312
Adicional de Periculosidade

Processo
1002025-66.2015.5.02.0323
15 minutos - Intervalo

Processo
0000735-02.2010.5.02.0315
Adicional de Periculosidade

Processo
RTOrd 1000892-73.2016.5.02.3016 - 
Adicional de Periculosidade

Processo
RTOrd 1000454-33.2014.5.02.0311 - 
Adicional de Periculosidade

Processo
RTOrd 1001737-98.2013.5.02.0320  
Adicional de Periculosidade

Processo
RTOrd 1001738-5632017.5.02.0316
Adicional de Periculosidade

Processo
RTOrd 1001937-93.2017.5.0311
Kit Maquiagem

Processo
1000417-48.2015.5.02.0318
Periculosidade Estrutura
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