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A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES EM 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONTEE, entidade sindical inscrita no CNPJ sob o 

n.º 26.964.478/0001-25, com endereço físico no Setor Bancário Sul - Quadra 1, Bloco K, 15º 

andar, Ed. Seguradoras, Asa Sul, Brasília – DF, CEP 70.093-900 e eletrônicos 

contee@contee.org.br, jg.santana.oliveira@gmail.com e rodrigo@dpv.adv.br, onde recebe 

intimações, por seus procuradores infra-assinados, vem à ilustre presença de Vossa 

Excelência, prestando as homenagens de estilo e com respeitosos cumprimentos, 

apresentar-lhe algumas condições mínimas para eventual pactuação com os 

representantes do intitulado Grupo Metodista, discutidas e ratificadas por todos os sindicatos 

que representam trabalhadores que se ativaram ou ainda se ativam nas instituições que o 

integram, fazendo-o com a finalidade de subsidiar as tratativas que se iniciarão na 

audiência designada por V. Exª, para o dia 23 de fevereiro corrente, às 13h30. 

 

Frise-se, Senhora Procuradora, que as realçadas condições, além de resguardar 

os credores trabalhistas de prejuízos outros, além dos já concretizados, quanto aos seus 

créditos alimentares, inadimplidos há anos, não representam qualquer risco ao soerguimento 

e ao bom funcionamento das instituições de ensino sob destaque. São elas: 

   

1 – garantia de responsabilidade solidária da AIM pelo integral cumprimento 

dos termos da conciliação;  

Justificativa: os autos da recuperação judicial demonstram que as entidades 

educacionais não possuem ativos suficientes para garantir o pagamento dos 

créditos devidos, sendo certo que a maior parte do patrimônio utilizado para o 

exercício da atividade educacional encontra-se titularizado pela própria AIM, 

reconhecidamente pertencente ao grupo econômico (CLT, art. 2º, § 2º) e, 

portanto, deve responsabilizar-se por eventual inadimplemento. 
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2 – Ressalva expressa de que a avença não implica quitação geral e irrestrita 

dos direitos oriundos do contrato de trabalho, mas sim a quitação pelo objeto do 

processo; 

Justificativa: o plano de recuperação judicial conferia quitação a todo direito 

trabalhista devido aos/às trabalhadores/as da ativa, o que lhes retiraria o direito 

de discutir, futuramente, eventuais direitos inadimplidos e ainda não ajuizados. 

 

 3 – Suspensão dos processos de execução, até que se cumpram as 

obrigações pactuadas ou até denúncia do seu descumprimento; 

Justificativa: trata-se de cláusula suspensiva (CPC, art. 921, I), condicionada ao 

cumprimento das obrigações coletivamente pactuadas, sem extinção da 

execução. 

 

4 – Pagamento integral de todos os créditos, neles incluído o FGTS não 

depositado, em 18 parcelas iguais, com carência de 6 meses, contada da aprovação 

da avença; 

Justificativa: Ainda que não aplicável a Lei 11.101/05, a proposta amolda-se, 

analogicamente, à disposição de seu art. 54, inclusive permitindo-se, com o prazo 

de carência, projetar e organizar o fluxo financeiro. 

 

 5 - Pagamento dos salários, 13º e férias em atraso, e de verbas rescisórias, 

no prazo máximo de 60 dias, contados da celebração da avença, sem prejuízo da multa 

do art. 477, § 8º, da CLT, em caso de rescisão do contrato de trabalho em que não foi 

efetivado o pagamento e cumprimento das demais formalidades rescisórias; 

Justificativa: Ainda que não aplicável a Lei 11.101/05, a proposta amolda-se, 

analogicamente, à disposição de seu Art. 54, § 1º, revelando, inclusive, condição 

mais favorável de pagamento. 

 

 6 - Possibilidade de adesão aos termos avençados pelos/as 

trabalhadores/as patrocinados/as por advogados particulares, por meio de plataforma 

própria; 

 Justificativa: Permitir que o acordo possa alcançar o maior número de credores, 

inclusive patrocinado por advogados particulares, facultando-lhes adesão para 

fins de satisfação de seus créditos mediante autocomposição. 

 

7 - Possibilidade de estabelecimento de acordo extrajudicial para os 

trabalhadores/as em atividade ou que ainda não ingressaram em juízo, obedecidas as 

condições de pagamento ora estabelecidas, desde que os/as trabalhadores/as estejam 

representados/as por suas respectivas entidades sindicais ou por advogados/as de 

sua confiança; 



 

 

 

Justificativa: Permitir que o acordo possa alcançar o maior número de credores, 

inclusive aqueles que ainda não ingressaram em juízo, facultando-lhes transigir 

em obediência aos termos pactuados, garantindo-se a lisura dos direitos 

transacionados mediante a participação de advogado de confiança do/a credor/a. 

 

8 - Garantia de que os salários vincendos serão rigorosamente pagos no 

prazo do Art. 459, da CLT; 

 Justificativa: Trata-se de cláusula resolutiva que garante o cumprimento da 

avença e, ainda, o cumprimento das obrigações ordinárias para manutenção das 

atividades educacionais. 

 

9 - Multa de 50% sobre o total da avença e vencimento antecipado das 

parcelas vindouras, na hipótese de inobservância de qualquer de suas condições, a 

ser executada nos próprios autos da reclamação trabalhista ou, na ausência desta, 

mediante execução de título extrajudicial; 

Justificativa: Cláusula penal normalmente utilizada em acordos trabalhistas no 

âmbito judiciário. Não existindo processo judicial, permitirá o/a trabalhador/a 

executar desde logo o título extrajudicial (CPC, art. 784, IV). 

 

Entendendo que se trata de bases mínimas para a realização de eventual acordo, 

a ora manifestante confere conhecimento a Vossa Excelência, para fins de mais bem 

conduzir e subsidiar as tratativas. 

 

Termos que, 

Pede juntada. 

 

De Juiz de Fora/MG para Goiânia/GO, 22 de fevereiro de 2022. 

 
 
 
 

 

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES  

EM ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – CONTEE 
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