
Ofício 130/2022
Curitiba, 4 de novembro de 2022

Ao Sindicato dos Empresários e Produtores em Espetáculos de Diversões no
Estado do Paraná – SEPED/PR

Considerando que em outubro último a presidência e o jurídico do SATED/PR foram
informados pela presidência e jurídico do SEPED/PR que a entidade não pretende
mais nesse momento assinar a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) das Artes
Cênicas entre SATED/PR e SEPED/PR, e que tal questão só deverá ser retomada
pela entidade após a realização novo processo de eleição e posse de nova diretoria
deste sindicato patronal;

Considerando que, até receber tal informação o SATED/PR encaminhou ofícios e
emails com solicitações para que fosse realizada a assinatura conjunta da referida
CCT, bem como seu processo de homologação, uma vez que tal proposta de
convenção já foi aprovada em processo de Assembleias Gerais de ambos os
sindicatos envolvidos, sendo que o SATED/PR realizou sua aprovação em julho
deste ano.

Considerando que, na intenção de encontrar alternativa para tal impasse na
assinatura e homologação da referida CCT, o SATED/PR, por meio de seu jurídico e
de sua diretoria, realizou consultas à Superintendência Regional do Trabalho com
vistas a agendar uma possível reunião de mediação entre os sindicatos envolvidos e
a referida superintendência;

Considerando que, na ocasião, o SATED/PR foi informado oficialmente que o
cadastro do SEPED/PR junto ao Cadastro Nacional de Entidades Sindicais (CNES)
segue constando como inexistente, uma vez que não concluiu seu processo de
Atualização Sindical, o que, segundo informado pela referida superintendência,
impossibilita o SEPED/PR de neste momento celebrar instrumentos coletivos
de trabalho, bem como participar de reunião conjunto com a Superintendência nos
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termos pretendidos pelos SATED/PR, eis que é vedado pelo Sistema Mediador do
Ministério do Trabalho e da Previdência figurar em CCT entidade sindical que não
esteja com seu cadastro atualizado junto ao referido cadastro nacional;

Com base nessas considerações, serve o presente ofício para, respeitosamente
solicitar elucidações e posicionamentos do ora oficiado, sobre a situação da
entidade junto à Superintendência Regional do Trabalho, uma vez que que foram
realizados, nos últimos meses, por parte dos dois sindicatos, extensos
procedimentos para estruturação, discussão e aprovação da CCT e que de boa-fé o
SATED/PR aguardava pela resolução das pendências do SEPED/PR junto à
Superintendência Regional do Trabalho.

Ademais, serve igualmente o presente ofício para respeitosamente solicitar
elucidações e posicionamento do ora oficiado sobre a assinatura e encaminhamento
conjunto do processo de homologação da referida CCT.

Tais elucidações são necessárias para que a diretoria do SATED/PR possa informar
à categoria de trabalhadores por nós representada sobre o andamento da
homologação da referida CCT, que já foi aprovada em Assembleias do SEPED/PR e
SATED/PR e foi amplamente defendida pelas presidências de ambos os sindicatos
envolvidos.

Cordialmente,

Adriano Esturilho
Presidente SATED PR
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