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OF.SNM/076/2021     Rio de Janeiro, 17 de setembro de 2021. 
 
 
 
Ref.: Processo N° 18750.102651/2021-59. 
 
 
 
Senhor Presidente, 
 
Cumprimentando-o cordialmente, acusamos o recebimento do Ofício PRESI 634/2021, de 
13 de setembro p.p e seu anexo contendo nova proposta de Acordo Coletivo, “conforme 
diretrizes aprovadas” pela SEST.  
 
Como já é do conhecimento de V. Sª, inclusive com resposta veiculada através do 
informativo Mensagem do Presidente edição n° 006, este SNM entende que a proposta está 
muito aquém do que fora ajustado no processo de mediação PMPP-1002143-
22.2020.5.00.0000, ocasião em que a categoria chegou ao seu limite de abdicação de 
diversos direitos, quando a proposta oriunda do esforço do Ministro Luiz Phillipe foi 
submetida à Assembleia Geral de 19 e 20 de maio e consequentemente aprovada. O 
resultado desta Assembleia Geral foi devidamente informado ao TST, ficando o Tribunal no 
aguardo da manifestação favorável da CMB, o que não ocorreu causando uma grande 
frustração em todos os trabalhadores. 
 
É importante lembrar que já na proposta mediada e apresentada pelo vice-presidente do 
TST, haviam pontos extremamente desgastantes para os trabalhadores nas negociações, 
sendo ao final admitidos pela categoria em mais uma demonstração de seu engajamento 
com a empresa e respeito à Corte Superior Trabalhista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ILMO. SR.  
HUGO CAVALCANTE NOGUEIRA 
Presidente da Casa da Moeda do Brasil 
Rio de Janeiro 
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OF.SNM/076/2021           .2. 
 
 
 
Destacamos ainda que, tanto quanto a CMB, o SNM possui suas diretrizes ditadas pelo seu 
órgão máximo, no caso, a Assembleia Geral, que deliberou pela instauração do Dissídio 
Coletivo perante o TST em janeiro de 2021, com a concordância da CMB, admitindo-se 
excepcionalmente a celebração de acordos no âmbito daquela Corte, especialmente 
quando intermediados pelas imparciais autoridades do Judiciário, motivo pelo qual 
contextualizaremos todas as discussões até agora travadas e enviaremos ao Exmo. Sr. Min. 
Relator Alexandre de Souza Agra Belmonte.  
 
Sendo o que nos cumpria para o momento, reiteramos nossos protestos de respeito e 
consideração.  
 
 
 
 
Atenciosamente, 

 
Roni da Silva Oliveira 
Presidente 
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