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DISSÍDIO  COLETIVO.  DISPOSI-

ÇÕES MÍNIMAS CONVENCIONADAS ANTERIOR-
MENTE.  A  jurisprudência  do  Tribunal 
Superior do Trabalho, com base no que 
estabelece  o  art.  114,  §  2º,  da 
Constituição  Federal,  orienta  que  a 
Justiça do Trabalho, no exercício do 
Poder  Normativo,  deve  decidir  o 
conflito  de  forma  a  respeitar  as 
disposições mínimas legais de proteção 
ao  trabalho,  bem  como  as 
convencionadas anteriormente. 

VISTOS, relatados e discutidos estes 
autos  de  DISSÍDIO  COLETIVO,  originários  deste  Egrégio 
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, SC, em que é 
suscitante  SINDICATO  DOS  EMPREGADOS  NO  COMÉRCIO  DE 
CANOINHAS e são suscitadas SINDICATO DO COMÉRCIO ATACADISTA 
E DISTRIBUIDOR DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - 
SINCANORTE E OUTROS (2).

Tratam os autos de dissídio coletivo 
original,  em  que  alega  o  suscitante  terem  restado 
infrutíferas as tentativas de negociação com os suscitados, 
razão  pela  qual  pretende  a  instituição  judicial  das  71 
cláusulas apresentadas, de natureza econômica e social.

A representação está instruída com os 
documentos das fls. 18-149, considerados necessários pelo 
suscitante para atender aos requisitos da petição inicial. 
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À fl. 151 o Exmo. Juiz Vice-Presidente 
deste  Regional  delegou  a  competência  para  propor  a 
conciliação e instruir o presente dissídio ao Exmo. Juiz da 
Vara do Trabalho de Canoinhas.

Na  audiência  da  fl.  156  compareceu 
somente o suscitante.

Devolvidos os autos a este Regional, 
sem que tivessem as partes conciliado, o Exmo. Juiz Vice-
Presidente determinou a remessa do processo à Procuradoria 
Regional do Trabalho (fl. 162), a qual se manifestou pela 
manutenção  das  cláusulas  preexistentes  na  Convenção 
Coletiva  de  Trabalho  de  2008-2009,  bem  como  pela 
instituição das cláusulas que estão em conformidade com as 
tendências normativas deste Tribunal (fls. 164-165). 

É, em síntese, o relatório.

V O T O

Por reconhecer atendido o pressuposto 
processual previsto no § 2º do art. 114 da Constituição da 
República, julgo cabível o presente dissídio coletivo.

MÉRITO

I – Cláusulas a serem desconsideras, 
pois excluídas pela própria representação:  

9ª    -  Salário  normativo  do 
comissionista

12ª - Cesta básica 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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13ª  - Vale ou ticket-refeição

14ª - Vale-transporte

15ª  - Anuênio

16ª  - Triênio

38ª - Dia do comerciário

39ª  -  Assistência  sindical  nas 
rescisões contratuais

45ª - Complementação de auxílio-doença

46ª - Estabilidade ao acidentado

49ª  -  Prevenção  dos  distúrbios 
osteomusculares  relacionados  ao 
trabalho

50ª  -   Remanejamento  e  reabilitação 
por doença

51ª -  Auxílio-funeral 

52ª - Operadores de caixa

54ª  -  Emissão  de  comunicação  de 
acidentes do trabalho (CATs)

55ª - Programa de controle médico em 
saúde ocupacional (PCMSO)

56ª  -  CIPA  –  Comissão  Interna  de 
Prevenção de Acidentes

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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71ª  -  Contribuição  negocial 
profissional

II – Instituo as seguintes cláusulas, 
as quais estavam “convencionadas anteriormente” (CF, art. 
114, §2º) na sentença normativa 2008-2009 (fls. 141-145) e 
concomitantemente  encontram  amparo  na  Resolução 
Administrativa  nº  02/99  da  Seção  Especializada  1  deste 
Tribunal Regional: 

1ª  - Reajuste salarial

Fundamento: Reivindicação  adaptada  à 
Tendência Normativa nº 1 da Res. SDC nº 002/99. O índice do 
INPC nos doze meses anteriores à data base foi de 5,49%.

Cláusula 1ª - REAJUSTE SALARIAL –  Os 
salários dos integrantes da categoria profissional serão 
reajustados a partir de 1º-05-2010 pela aplicação do índice 
correspondente a 5,49%, compensados os adiantamentos legais 
ou espontaneamente pagos no período, salvo os decorrentes 
de  promoção,  término  de  aprendizagem,  transferência  de 
cargo, função, estabelecimento ou localidade e equiparação 
salarial determinada por sentença transitada em julgado. 

2ª - Piso salarial

Fundamento:  Reivindicação  adaptada  à 
Tendência  Normativa  nº  2  da  Res.  SDC  nº  002/99  e  Lei 
Complementar nº 459/2009.

Cláusula  2ª  –  PISO  SALARIAL -  Fica 
mantido  o  piso  salarial  da  categoria  profissional 
estabelecido  nas  condições  do  instrumento  normativo 
imediatamente  anterior  à  vigência  da  presente  sentença 
normativa, corrigido na forma da cláusula 1ª desta decisão, 
devendo  ser  observado,  a  partir  de  1º-05-2010,  o  piso 
salarial estabelecido na Lei Complementar nº 459/2009, se 
maior. 

3ª - Férias proporcionais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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Fundamento: Tendência Normativa nº 6 
do TRT da 12ª Região e cláusula 3ª da CCT 2008-2009.

Cláusula 3ª - FÉRIAS PROPORCIONAIS  – 
ao empregado que rescindir espontaneamente o contrato de 
trabalho, desde que com tempo de serviço superior ou igual 
a 6 (seis) meses na empresa, será assegurado o pagamento de 
férias proporcionais. 

4ª - Acesso de dirigentes sindicais

Fundamento:  : Tendência Normativa nº 
19 do TRT da 12ª Região e cláusula 6ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  4ª  -  ACESSO  DE  DIRIGENTES 
SINDICAIS – assegura-se o acesso dos dirigentes sindicais 
às  empresas,  nos  intervalos  destinados  à  alimentação  e 
descanso,  para  o  desempenho  de  suas  funções,  vedada  a 
divulgação de matéria político-partidária. 

5ª - Horas extras

Fundamento:  Tendência Normativa nº 4 
do TRT da 12ª Região e cláusula 6ª da CCT 2008-2009. 

Cláusula 5ª - HORAS EXTRAS – as horas 
extraordinárias trabalhadas terão o acréscimo de 100% (cem 
por cento) em relação ao valor das horas normais.

 6ª - Descontos no salário (cheques 
sem fundos)

Fundamento:  Precedente no DC 582/09.

Cláusula 6ª - DESCONTOS DE CHEQUES SEM 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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FUNDOS  E  OUTROS  -  As  empresas  não  descontarão  da 
remuneração  de  seus  empregados  as  importâncias 
correspondentes e despesas oriundas de cheques sem fundos, 
cheques  e  cartões  de  crédito  roubados,  clonados  ou 
falsificados e cédulas falsificadas, por estes recebidos 
quando na função de caixa ou serviços assemelhados, uma vez 
cumpridas  as  normas  da  empresa,  que  deverão  ser 
estabelecidas previamente e por escrito.

7ª - Abono de faltas do trabalhador

Fundamento:  Tendência Normativa nº 23 
do TRT da 12ª Região e cláusula 19ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  7ª  -  ABONO  DE  FALTA  DO 
TRABALHADOR (A) – será abonada a falta do trabalhador (a) 
no caso de necessidade de acompanhamento em consulta médica 
ou na internação hospitalar de dependente até 18 (dezoito) 
anos  de  idade  ou  inválido,  mediante  comprovação  por 
declaração médica.

18ª - Auxílio-creche

Fundamento:  Tendência Normativa nº 21 
do TRT da 12ª Região

Cláusula 8ª - CHECHE –. Determina-se a 
instalação de local destinado à guarda de crianças em idade 
de amamentação, quando existentes na empresa mais de 30 
(trinta) mulheres maiores de 16 (dezesseis) anos, facultado 
o convênio com creches, sob pena de ter que ressarcir os 
valores  pagos,  mediante  regular  comprovação  da  despesa, 
limitado a 20% do piso salarial, por filho. 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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19ª - Cálculo de férias, 13º salário e 
verbas rescisórias dos comissionistas

Fundamento: DC 495/09.

Cláusula 9ª - CÁLCULO DAS FÉRIAS, 13º 
SALÁRIO  E  VERBAS  RESCISÓRIAS  DO  COMISSIONISTA: Nas 
rescisões,  férias,  13º  salário  e  verbas  rescisórias  do 
empregado comissionista, a base de cálculo será a média dos 
últimos 12 (doze) salários, ou proporcionalmente aos meses 
trabalhados imediatamente anteriores ao fato gerador.

20ª - Horas extras dos comissionistas

Fundamento: Precedentes DC  582/09.

Cláusula  10ª  -  HORAS  EXTRAS  DOS 
COMISSIONISTAS:  A  remuneração  das  horas  extras  dos 
comissionistas tomará por base o salário fixo, se houver, 
mais o valor total das comissões auferidas durante o mês, 
dividido  pelo  número  de  horas  contratuais  efetivamente 
trabalhadas no mês, acrescentando-se ao valor da hora o 
adicional de horas extras estabelecido neste instrumento 
normativo.

21ª  -  Desconto  ou  estorno  das 
comissões

Fundamento: Precedente no DC 582/09

Cláusula 11ª - DESCONTO OU ESTORNO DE 
COMISSÕES:  Fica  vedado  às  empresas  descontarem  ou 
estornarem da remuneração dos empregados, valores relativos 
a  mercadorias  retomadas  pela  empresa  das  parcelas  não 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).



 DC 01108-2010-000-12-00-4 -8

pagas.

22ª - Anotação das comissões

FUNDAMENTO: Precedente no DC 394/09

Cláusula 12ª - ANOTAÇÃO DAS COMISSÕES: 
É obrigação das empresas registrar na carteira de trabalho 
do empregado ou no correspondente instrumento contratual o 
percentual  ajustado  para  pagamento  das  comissões  e,  se 
houver, o seu salário fixo.

23ª - Quitação do INPC-IBGE nas verbas 
rescisórias

FUNDAMENTO:  Precedentes DC 680/09, DC 
679/09, DC 399/09

Cláusula 13ª - QUITAÇÃO DO INPC-IBGE 
NAS RESCISÕES CONTRATUAIS: As empresas complementarão na 
rescisão contratual de seus empregados, com base no INPC-
IBGE acumulado a partir da última data-base e na sua falta 
pela aplicação do índice de inflação divulgado pelo Governo 
Federal,  os  valores  referentes  às  verbas  rescisórias, 
compensados os reajustes de ordem legal e espontâneos.

29ª - Antecipação do 13º salário

FUNDAMENTO:  Precedentes DC 495/09, DC 
680/09, DC 679/09, DC 399/09

Cláusula  14ª  -  ANTECIPAÇÃO  DO  13º 
SALÁRIO: Antecipação de 50% (cinqüenta por cento) do 13º 
salário aos trabalhadores que requeiram até 10 (dez) dias 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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antes do início das férias.

31ª - Aviso prévio. Prazo especial.

FUNDAMENTO: Precedente no DRE 3140/10 

Cláusula 15ª - AVISO PRÉVIO: Para os 
empregados que contem com mais de 5 (cinco) anos de serviço 
na empresa e com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de 
idade, o aviso prévio a ser concedido pela empresa será de 
60 (sessenta) dias.

32ª - Aviso prévio. Dispensa

FUNDAMENTO:  Precedente  n.  07  deste 
Tribunal

Cláusula 16ª - AVISO PRÉVIO. DISPENSA 
- Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio integral o 
empregado  que  por  escrito  comprovar  obter  novo  emprego 
antes do término do referido aviso, recebendo em tal caso o 
proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

Cláusula  17ª  -  DISPENSA  DO  AVISO 
PRÉVIO PARA A MÃE TRABALHADORA - A empregada que se demitir 
no prazo de 90 (noventa) dias do retorno de sua licença 
maternidade,  ficará  dispensada  do  cumprimento  de  aviso 
prévio.

34ª - EMPREGADOS NOVOS ADMITIDOS

PRECEDENTES:  DC 582/09 e 680/09

Cláusula  18ª  -  EMPREGADOS  NOVOS 
ADMITIDOS: Durante  a  vigência  do  presente  instrumento 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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normativo,  os  empregados  admitidos  não  poderão  receber 
remuneração inferior à dos empregados dispensados, desde 
que admitidos para trabalho da mesma natureza, excluídas as 
vantagens  pessoais  e  dispensada  a  necessidade  de 
comprovação de experiência anterior.

35ª - CÓPIA DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA

PRECEDENTE: DRE03140.10

Cláusula 19ª - CÓPIA DO CONTRATO DE 
TRABALHO: É obrigatória a entrega de cópia de contrato de 
trabalho  aos  empregados  quando  admitidos  em  caráter  de 
experiência.

37ª  -  ANOTAÇÕES  NA  CTPS  FUNÇÕES  E 
COMISSÕES

PRECEDENTES: DRE 3140/10 e DC 394/09

Cláusula  20ª  -  ANOTAÇÃO  NA  CARTEIRA 
PROFISSIONAL:  As  empresas  ficam  obrigadas  a  anotar  na 
carteira de trabalho as funções efetivamente exercidas pelo 
empregado,  observada  a  Classificação  Brasileira  de 
Ocupações, bem como, anotar na CTPS ou no no correspondente 
instrumento contratual o percentual ajustado para pagamento 
das comissões e, se houver, o seu salário fixo.

41ª - Controle do horário de trabalho

FUNDAMENTO: PRECEDENTES: DC 680/09, DC 
679/09,  DC  399/09  (cláusula)  e  DC  582/09  (o  parágrafo 
único)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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Cláusula 21ª - CONTROLE DO HORÁRIO DE 
TRABALHO:  É  obrigatória  a  utilização  de  livro-ponto  ou 
cartão mecanizado para o efetivo controle do horário de 
trabalho, a fim de que possibilite o real pagamento das 
horas trabalhadas além da jornada normal.

Parágrafo  único:  Em  caso  de  cartão 
eletrônico/mecanizado, as empresas são obrigadas a utilizar 
equipamentos que forneçam o relatório diário de suas horas 
trabalhadas ao fim do expediente ao trabalhador. 

42ª - VALE-FARMÁCIA

FUNDAMENTO: DRE 3140/10

Cláusula  22ª  -  VALE-FARMÁCIA:  A 
empresa fornecerá vale para aquisição de remédios desde que 
o empregado comprove por receita médica o preço do produto 
e a quantia, esta até o limite do salário.

57ª Adicional noturno

Fundamento:  Tendência Normativa nº 3 
do TRT da 12ª Região e cláusula 4ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  23ª  -  ADIONAL  NOTURNO  –  o 
empregado que trabalhar entre as 22 horas de um dia e às 5 
horas do dia seguinte terá direito a adicional noturno de 
35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  hora 
normal.

59ª  -  Serviço  Militar.  Garantia  de 
emprego ao alistado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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Fundamento:  Tendência Normativa nº 8 
do TRT da 12ª Região e cláusula 7ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  24ª  -  SERVIÇO  MILITAR. 
GARANTIA DE EMPREGO AO ALISTADO – será garantido o emprego 
do alistado, desde a data da confirmação da incorporação no 
serviço militar até 30 (trinta) dias após a baixa.

Cláusula 60ª - Salário-substituição

Fundamento:  Tendência Normativa nº 15 
do TRT da 12ª Região e cláusula 8ª da CCT 2008-2009.

Cláusula 25ª - SALÁRIO-SUBSTITUIÇÃO - 
enquanto  perdurar  a  substituição  que  não  tenha  caráter 
meramente eventual, o empregado substituto fará jus a igual 
salário do substituído.

Cláusula  61ª  -  Multa.  Atraso  no 
pagamento de salário 

Fundamento:  Tendência Normativa nº 28 
do TRT da 12ª Região e cláusula 10ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  26ª  -  MULTA.  ATRASO  NO 
PAGAMENTO DE SALÁRIO –  em caso de mora no cumprimento da 
obrigação salarial, a empresa pagará multa equivalente a 1% 
(um  por  cento)  diário  sobre  o  respectivo  valor, 
independentemente da correção monetária de lei e da multa 
pelo não-cumprimento de obrigação de fazer, limitado ao 
valor do principal. 

Cláusula 62ª - Quebra de caixa

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).
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Fundamento:  Tendência Normativa nº 26 
do TRT da 12ª Região e cláusula 11ª da CCT 2008-2009.

Cláusula 27ª - QUEBRA DE CAIXA – será 
concedido  aos  empregados  que  manuseiem  numerários  a 
gratificação de 20% (vinte por cento) sobre seu salário, 
excluídos  do  cálculo  os  adicionais,  os  acréscimos  e  as 
vantagens pessoais.

Cláusula 63ª - Conferência de caixa

Fundamento:  Tendência Normativa nº 27 
do TRT da 12ª Região e cláusula 12ª da CCT 2008-2009.

Cláusula 28ª - CONFERÊNCIA DE CAIXA – 
a  conferência  de  valores  em  caixa  será  realizada  na 
presença  do  operador  responsável  e  do  gerente  ou  seu 
substituto,  dentro  do  turno  de  trabalho.  Se  houver 
impedimento,  por  determinação  superior,  para  o 
acompanhamento da conferência, ficará o empregado isento de 
responsabilidade por eventuais erros existentes. 

Cláusula 64ª - Dispensa justificada do 
empregado

Fundamento:  Tendência Normativa nº 14 
do TRT da 12ª Região e cláusula 14ª da CCT 2008-2009.

Cláusula 29ª - DISPENSA JUSTIFICADA DO 
EMPREGADO  – o  empregado  despedido  será  informado,  por 
escrito, dos motivos da dispensa.

Cláusula  65ª  -  Equipamentos  de 
proteção e instrumentos de trabalho 

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
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Fundamento:  Tendência Normativa nº 12 
do TRT da 12ª Região e cláusula 15ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  30ª  -  EQUIPAMENTOS  DE 
PROTEÇÃO  E  INSTRUMENTOS  DE  TRABALHO  – serão  fornecidos 
gratuitamente ao trabalhar, quando exigidos por lei ou pelo 
empregador, todos os equipamentos de proteção individual, 
bem como uniformes, calçados e instrumentos de trabalho.

Cláusula  66ª  -  Anotação  na  carteira 
profissional

Fundamento:  Tendência Normativa nº 25 
do TRT da 12ª Região e cláusula 16ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  31ª  -  ANOTAÇÃO  NA  CARTEIRA 
PROFISSIONAL  –  as  empresas  ficam  obrigadas  a  anotar  na 
carteira de trabalho a função efetivamente exercida pelo 
empregado,  observada  a  Classificação  Brasileira  de 
Ocupações.

Cláusula  67ª  -  Comprovante  de 
pagamento

Fundamento: Tendência Normativa nº 10 
do TRT da 12ª Região e cláusula 17ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  32ª  -  COMPROVANTE  DE 
PAGAMENTO  –  o  pagamento  do  salário  será  feito  mediante 
recibo,  fornecendo-se  cópia  ao  empregado,  com  a 
identificação  da  empresa,  e  do  qual  constarão  a 
remuneração, com a discriminação das parcelas, a quantia 
líquida paga, os dias trabalhados ou o total da produção, 
as horas extras e os descontos efetuados, inclusive para a 
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Previdência Social, e o valor correspondente ao FGTS.

Cláusula  68ª  -  Abono  de  faltas  do 
empregado estudante 

Fundamento: Tendência Normativa nº 13 
do TRT da 12ª Região e cláusula 20ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  33ª  -  ABONO  DE  FALTAS  DO 
EMPREGADO ESTUDANTE – serão abonadas as faltas do empregado 
estudante nos horários de exames regulares coincidentes com 
os de trabalho, desde que realizados em estabelecimento de 
ensino  oficial  ou  autorizado  legalmente  e  mediante 
comunicação  prévia  ao  empregador,  com  o  mínimo  de  72 
(setenta e duas) horas, e comprovação oportuna.

69ª   -  Dirigentes  sindicais. 
Frequência livre

Fundamento: Tendência Normativa nº 18 
do TRT da 12ª Região e cláusula 21ª da CCT 2008-2009.

Cláusula 34ª - DIRIGENTES SINDICAIS. 
FREQUÊNCIA LIVRE – fica assegurada a frequência livre dos 
dirigentes sindicais para a participação de assembléias e 
reuniões sindicais devidamente convocadas e comprovadas.

70ª - Multa. Obrigação de fazer

Fundamento: Tendência Normativa nº 29 
do TRT da 12ª Região e cláusula 22ª da CCT 2008-2009.

Cláusula  35ª  -  MULTA.  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER – será aplicada multa por descumprimento de obrigação 
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de fazer, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 
salário básico, em favor do empregado prejudicado.

III – Instituo as seguintes cláusulas, 
as quais estavam “convencionadas anteriormente” (CF, art. 
114, §2º) na sentença normativa 2008-2009 (fls. 141-145), 
mas que não encontram amparo na Resolução Administrativa nº 
002/99 da Seção Especializada I deste Tribunal Regional:

Cláusula  6ª  -  Desconto  no  Salário 
(Cheque sem fundos)

Cláusula  36ª  -  Desconto  no  Salário 
(Cheque  sem  fundos)  proíbe-se  o  desconto  no  salário  do 
empregado dos valores de cheques não compensados ou sem 
fundos, salvo se não cumprir as resoluções da empresa. 

Cláusula 27ª - Cursos e Reuniões

Fundamento:  Cláusula  27ª  da  CCT 
2008-2009

Cláusula 37ª - Cursos e Reuniões - Os 
cursos  e/ou  reuniões  deverão  ser  realizadas  durante  a 
jornada normal de trabalho, ou, se fora do horário normal, 
mediante pagamento de horas extras.

Cláusula 35ª - Cópia do Contrato de 
Experiência 

Cláusula 38ª - CÓPIA DO CONTRATAO DE 
EXPERIÊNCIA.  As  empresas  fornecerão  aos  empregados 
admitidos a título de experiência, cópia dos respectivos 
contratos,  desde  que  celebrados  em  documentos  escritos, 
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independentemente da anotação da CTPS.

Cláusula 41ª - Controle de horário de 
trabalho

Cláusula 39ª -  CONTROLE DE HORÁRIO DE 
TRABALHO  –  Fica  obrigatória  a  utilização  de  registro 
manual, mecânica, eletrônico ou outra forma estabelecida em 
Lei  para  efetivo  controle  de  horário  de  trabalho,  com 
qualquer número de empregados.

Cláusula  58ª  -  Aposentadoria 
Voluntária. Garantia de Emprego

Fundamento:  Cláusula  5ª  da  CCT 
2008-2009

Cláusula  40ª   -  APOSENTADORIA 
VOLUNTÁRIA. GARANTIA DE EMPREGO - é deferida a garantia de 
emprego durante os 12 (doze) meses que antecedem a data em 
que  o  empregado  adquire  o  direito  à  aposentadoria 
voluntária, desde que trabalhe na empresa há pelo menos 5 
(cinco) anos. Adquirido o direito, extingue-se a garantia.

IV  –  Instituo  a  seguinte 
reivindicação,  por  força  da  Resolução  Administrativa  nº 
02/99 da Seção Especializada I deste Tribunal Regional, 
muito  embora  não  estivessem  convencionada  anteriormente 
(CF, art. 114, §2º) na sentença normativa 2008-2009 (fls. 
141-145): 

36ª  -  Suspensão  do  contrato  de 
experiência
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Fundamento: Tendência Normativa nº 31 
do TRT da 12ª Região.

Cláusula  41ª  -  CONTRATO  DE 
EXPERIÊNCIA. SUSPENSÃO – o contrato de experiência ficará 
suspenso em caso de afastamento do trabalhador por motivo 
de infortúnio do trabalho, durante o respectivo período, 
completando-se  o  tempo  nele  previsto  após  o  término  do 
benefício previdenciário. 

V – Cláusulas a serem instituídas por 
estarem  em  consonância  com  os  Precedentes  da  Sessão 
Especializada 1 do TRT da 12ª região

Instituo as seguintes cláusulas, por 
estarem  em  consonância  com  os  precedentes  da  Seção 
Especializada 1 do egrégio TRT da 12ª Região, muito embora 
não  estivessem  “convencionadas  anteriormente”  em  norma 
coletiva da categoria (CF, art. 114, § 2°) e não estejam 
previstas na Resolução Administrativa n° 02/1999 da Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos do mesmo Tribunal:

Cláusula 43ª (Cláusula 11ª)  – LOCAL 
PARA LANCHE/REFEIÇÃO. A empresa que não dispuser de cantina 
ou refeitório e não estiver localizada em central de lojas 
com praça de alimentação, como shopping center, destinará 
local em condições de higiene para o lanche dos empregados. 
(Precedente DC 394)

Cláusula  43ª  (Cláusula  18ª)  - 
FORNECIMENTO DE LANCHE. As empresas fornecerão, obrigatória 
e gratuitamente, lanches para os seus empregados no início 
da  jornada  extraordinária,  quando  estes  estiverem 
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trabalhando  em  regime  de  horas  extras  no  exclusivo 
interesse patronal, à exceção das variações de horário no 
registro de ponto não excedentes do limite de 10 (dez) 
minutos diários e do horário prorrogado para compensar a 
supressão do trabalho nos sábados. (Precedente DC 394) 

Cláusula 44ª (Cláusula 23ª) - QUITAÇÃO 
DO  INPC-IBGE  NAS  VERBAS  RESCISÓRIAS  –  As  empresas 
complementarão na rescisão contratual de seus empregados, 
com base no INPC-IBGE acumulado a partir da última data-
base e na sua falta pela aplicação do índice de inflação 
divulgada pelo Governo Federal, os valores referentes às 
verbas rescisórias, compensados os reajustes de ordem legal 
e espontâneos. (Precedentes DC 680/09, 679/09 e 399/09)  

Cláusula  45ª  (Cláusula  24ª)  – 
CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA OU COOPERATIVADA: 
Fica proibida a contratação, pelas empresas abrangidas pela 
presente  sentença  normativa,  de  mão  de  obra  indireta 
através de empresas terceirizadoras e de cooperativas de 
trabalho  que  vise  o  atendimento  a  atividade-fim  das 
empresas. (PRECEDENTE DC 394-2009). 

Cláusula 46ª (Cláusula 25ª) - ASSENTO 
NO  LOCAL  DE  TRABALHO:  as  empresas  fornecerão  aos  seus 
empregados, no local de trabalho, assento para descanso 
eventual  durante  a  jornada  laboral.  (PRECEDENTE  DC 
394-2009)

Cláusula 47ª (Cláusula 26ª) - ASSENTO 
AOS CAIXAS: as empresas manterão uma cadeira de trabalho 
adequada à função de caixa. (PRECEDENTE DC 394-2009)

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).



 DC 01108-2010-000-12-00-4 -20

Cláusula 48ª (Cláusula 43ª) – GARANTIA 
DE EMPREGO À GESTANTE E MÃE ADOTIVA: Fica vedada a dispensa 
da gestante e da mãe adotiva, desde a concepção até 90 
(noventa) dias após o previsto em lei. 

Parágrafo  único:  No  caso  de  mãe 
adotiva, considerar-se-á como concepção a data da efetiva 
adoção. (PRECEDENTE DC 394-2009).

Cláusula  49  Cláusula  44ª)  – 
ESTABILIDADE  AO  EMPREGADO  SOB  AUXÍLIO-DOENÇA: Fica 
garantido o emprego do trabalhador sob auxílio-doença, pelo 
período  de  90  (noventa)  dias,  a  partir  do  término  do 
benefício  concedido pelo sistema previdenciário, salvo por 
motivo disciplinar. (PRECEDENTE DC 394-2009).

Cláusula 50 (Cláusula 47ª) – GARANTIA 
DE SALÁRIOS E CONSECTÁRIOS: Ficam assegurados os salários e 
consectários ao empregado despedido sem justa causa desde a 
data do julgamento do dissídio coletivo até 90 (noventa) 
dias após a publicação do acórdão, limitado o período total 
a 120 (cento e vinte) dias. (Precedente DC 686/09) 

Cláusula  51  (Cláusula  53ª)  –  ACESSO 
LIVRE AOS LOCAIS DE TRABALHO PARA VISTORIAS DE SAÚDE E 
CONDIÇÕES  DE  TRABALHO:  As  empresas  garantirão  que  a 
entidade  sindical  profissional,  por  intermédio  de  seus 
dirigentes, possa acompanhar o agente público quando da 
realização  por  Órgão  oficial  de  vistorias  de  saúde  e 
condições de trabalho em suas dependências.

Parágrafo  único:  os  relatórios 
respectivos serão encaminhados à direção das empresas que 
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se comprometem a analisá-los e a respondê-los. 

VI–  Cláusula  instituída  para 
cumprimento do dever, imposto pela Constituição Federal ao 
estado brasileiro, de atuar em prol da melhoria do meio 
ambiente do trabalho 

Cláusula  52ª  (Cláusula  48ª). 
EMPREGADOS ACOMETIDOS DE LER. Fica garantido o emprego ao 
trabalhador portador da doença ocupacional “LER” sempre que 
o exercício deste trouxer agravos à saúde, ou que haja nexo 
causal entre trabalho e doença sem prejuízo da remuneração 
(Precedente DC 394-2009).       

VII  –  Não  instituo  as  seguintes 
reivindicações,  por  confrontarem  com  as  disposições  da 
Resolução Administrativa nº 02/99 da Seção Especializada I 
deste Tribunal Regional: 

10ª - Local para refeição 

17ª  -  Participação  dos  lucros  e 
resultados

VIII  –  Analiso  as  demais 
reivindicações conforme seus próprios fundamentos: 

28ª - Cursos profissionais e sindicais

Não  instituo,  pois  o  pedido  está 
vinculado a acordo entre as partes.

30ª - Cômputo das férias

Não  instituo,  pois  a  reivindicação 
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depende de acordo entre as partes.  

40ª - Alteração de tarefa

Não  instituo,  pois  o  pedido  está 
previsto em lei. 

IX - Cláusula 8ª -  Vigência 

A  vigência  desta  sentença  normativa 
será de 1 (um) ano, a contar da data-base, em 1º-05-2010.

ACORDAM os  Juízes  da  Sessão 
Especializada  1  não  apreciar  as  cláusulas  abaixo 
relacionadas  pela  sua  numeração,  ante  o  pedido  de 
desconsideração formulado pelo suscitante na exordial.

9ª   -  SALÁRIO  NORMATIVO  DO 
COMISSIONISTA

12ª - CESTA BÁSICA 

13ª - VALE OU TICKET-REFEIÇÃO

14ª - VALE TRANSPORTE

15ª - ANUÊNIO

16ª - TRIÊNIO

38ª - DIA DO COMERCIÁRIO

39ª  -  ASSISTÊNCIA  SINDICAL  NAS 
RESCISÕES CONTRATUAIS

45ª - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
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46ª - ESTABILIDADE AO ACIDENTADO

49ª  -  PREVENÇÃO  DOS  DISTÚRBIOS 
OSTEOMUSCULARES RELACIONADOS AO TRABALHO

50ª  -   REMANEJAMENTO  E  REABILITAÇÃO 
POR DOENÇA

51ª -  AUXÍLIO FUNERAL 

52ª - OPERADORES DE CAIXA

54ª  -  EMISSÃO  DE  COMUNICAÇÃO  DE 
ACIDENTES DO TRABALHO (CATS)

55ª - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO EM 
SAÚDE OCUPACIONAL (PCMSO)

56ª  -  CIPA  -  COMISSÃO  INTERNA  DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES E

71ª  -  CONTRIBUIÇÃO  NEGOCIAL 
PROFISSIONAL.

No  mérito,  instituir  as  seguintes 
normas e condições de trabalho entre o suscitante e os 
suscitados: 

Cláusula 1ª - REAJUSTE SALARIAL -  Os 
salários dos integrantes da categoria profissional serão 
reajustados a partir de 1º-05-2010 pela aplicação do índice 
correspondente a 5,49%, compensados os adiantamentos legais 
ou espontaneamente pagos no período, salvo os decorrentes 
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de  promoção,  término  de  aprendizagem,  transferência  de 
cargo, função, estabelecimento ou localidade e equiparação 
salarial determinada por sentença transitada em julgado. 

Cláusula  2ª  -  PISO  SALARIAL -  Fica 
mantido  o  piso  salarial  da  categoria  profissional 
estabelecido  nas  condições  do  instrumento  normativo 
imediatamente  anterior  à  vigência  da  presente  sentença 
normativa, corrigido na forma da cláusula 1ª desta decisão, 
devendo  ser  observado,  a  partir  de  1º-05-2010,  o  piso 
salarial estabelecido na Lei Complementar nº 459/2009, se 
maior. 

Cláusula 3ª - FÉRIAS PROPORCIONAIS  - 
Ao empregado que rescindir espontaneamente o contrato de 
trabalho,  será  assegurado  o  pagamento  de  férias 
proporcionais. 

Cláusula  4ª  -  ACESSO  DE  DIRIGENTES 
SINDICAIS - Assegura-se o acesso dos dirigentes sindicais 
às  empresas,  nos  intervalos  destinados  à  alimentação  e 
descanso,  para  o  desempenho  de  suas  funções,  vedada  a 
divulgação de matéria político-partidária. 

Cláusula 5ª - HORAS EXTRAS - As horas 
extraordinárias trabalhadas terão o acréscimo de 100% (cem 
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por cento), em relação ao valor das horas normais, pelo 
voto de desempate da Presidência, vencidos os Exmos. Juízes 
José Ernesto Manzi, Relator, Edson Mendes de Oliveira e 
Roberto Basilone Leite.

Cláusula 6ª - DESCONTOS DE CHEQUES SEM 
FUNDOS  E  OUTROS  - As  empresas  não  descontarão  da 
remuneração  de  seus  empregados  as  importâncias 
correspondentes e despesas oriundas de cheques sem fundos, 
cheques  e  cartões  de  crédito  roubados,  clonados  ou 
falsificados e cédulas falsificadas, por estes recebidos 
quando na função de caixa ou serviços assemelhados, uma vez 
cumpridas  as  normas  da  empresa,  que  deverão  ser 
estabelecidas previamente e por escrito. 

Cláusula  7ª  -  ABONO  DE  FALTA  DO 
TRABALHADOR(A) - Será abonada a falta do trabalhador(a) no 
caso de necessidade de acompanhamento em consulta médica ou 
na internação hospitalar de dependente até 18 (dezoito) 
anos  de  idade  ou  inválido,  mediante  comprovação  por 
declaração médica.

Cláusula 8ª - CRECHE - Determina-se a 
instalação de local destinado à guarda de crianças em idade 
de amamentação, quando existentes na empresa mais de 30 
(trinta) mulheres maiores de 16 (dezesseis) anos, facultado 
o convênio com creches, sob pena de ter que ressarcir os 
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valores  pagos,  mediante  regular  comprovação  da  despesa, 
limitado a 20% do piso salarial, por filho. 

 

Cláusula 9ª - CÁLCULO DAS FÉRIAS, 13º 
SALÁRIO  E  VERBAS  RESCISÓRIAS  DO  COMISSIONISTA  - Nas 
rescisões,  férias,  13º  salário  e  verbas  rescisórias  do 
empregado comissionista, a base de cálculo será a média dos 
últimos 12 (doze) salários, ou proporcionalmente aos meses 
trabalhados imediatamente anteriores ao fato gerador.

Cláusula  10  -  HORAS  EXTRAS  DOS 
COMISSIONISTAS  - A  remuneração  das  horas  extras  dos 
comissionistas tomará por base o salário fixo, se houver, 
mais o valor total das comissões auferidas durante o mês, 
dividido  pelo  número  de  horas  contratuais  efetivamente 
trabalhadas no mês, acrescentando-se ao valor da hora o 
adicional de horas extras estabelecido neste instrumento 
normativo, vencido o Exmo. Juiz Edson Mendes de Oliveira. 

Cláusula 11 - DESCONTO OU ESTORNO DE 
COMISSÕES  - Fica  vedado  às  empresas  descontarem  ou 
estornarem da remuneração dos empregados, valores relativos 
a  mercadorias  retomadas  pela  empresa  das  parcelas  não 
pagas. 

Cláusula 12 - ANOTAÇÃO DAS COMISSÕES - 
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É obrigação das empresas registrar na carteira de trabalho 
do empregado ou no correspondente instrumento contratual o 
percentual  ajustado  para  pagamento  das  comissões  e,  se 
houver, o seu salário fixo.

Cláusula  13  -  QUITAÇÃO  DO  INPC-IBGE 
NAS RESCISÕES CONTRATUAIS - As empresas complementarão na 
rescisão contratual de seus empregados, com base no INPC-
IBGE acumulado a partir da última data-base e na sua falta 
pela aplicação do índice de inflação divulgado pelo Governo 
Federal,  os  valores  referentes  às  verbas  rescisórias, 
compensados os reajustes de ordem legal e espontâneos. 

Cláusula  14  -  ANTECIPAÇÃO  DO  13º 
SALÁRIO - Antecipação de 50% (cinqüenta por cento) do 13º 
salário aos trabalhadores que requeiram até 10 (dez) dias 
antes do início das férias.

Cláusula 15 - AVISO PRÉVIO - Para os 
empregados que contem com mais de 5 (cinco) anos de serviço 
na empresa e com mais de 45 (quarenta e cinco) anos de 
idade, o aviso prévio a ser concedido pela empresa será de 
60 (sessenta) dias, vencido o Exmo. Juiz Edson Mendes de 
Oliveira.

Cláusula 16 - AVISO PRÉVIO. DISPENSA - 
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Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio integral o 
empregado  que  por  escrito  comprovar  obter  novo  emprego 
antes do término do referido aviso, recebendo em tal caso o 
proporcional aos dias efetivamente trabalhados.

Cláusula 17 - DISPENSA DO AVISO PRÉVIO 
PARA A MÃE TRABALHADORA - A empregada que se demitir no 
prazo  de  90  (noventa)  dias  do  retorno  de  sua  licença 
maternidade,  ficará  dispensada  do  cumprimento  de  aviso 
prévio.

Cláusula  18  -  EMPREGADOS  NOVOS 
ADMITIDOS  - Durante  a  vigência  do  presente  instrumento 
normativo,  os  empregados  admitidos  não  poderão  receber 
remuneração inferior à dos empregados dispensados, desde 
que admitidos para trabalho da mesma natureza, excluídas as 
vantagens  pessoais  e  dispensada  a  necessidade  de 
comprovação de experiência anterior.

Cláusula  19  -  CÓPIA  DO  CONTRATO  DE 
TRABALHO - É obrigatória a entrega de cópia de contrato de 
trabalho  aos  empregados  quando  admitidos  em  caráter  de 
experiência.

Cláusula  20  -  ANOTAÇÃO  NA  CARTEIRA 
PROFISSIONAL  - As  empresas  ficam  obrigadas  a  anotar  na 
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carteira de trabalho as funções efetivamente exercidas pelo 
empregado,  observada  a  Classificação  Brasileira  de 
Ocupações, bem como, anotar na CTPS ou no correspondente 
instrumento contratual o percentual ajustado para pagamento 
das comissões e, se houver, o seu salário fixo.

Cláusula 21 - CONTROLE DO HORÁRIO DE 
TRABALHO - É obrigatória a utilização de livro-ponto ou 
cartão mecanizado para o efetivo controle do horário de 
trabalho, a fim de que possibilite o real pagamento das 
horas trabalhadas além da jornada normal.

Parágrafo  único:  Em  caso  de  cartão 
eletrônico/mecanizado, as empresas são obrigadas a utilizar 
equipamentos que forneçam o relatório diário de suas horas 
trabalhadas ao fim do expediente ao trabalhador. 

Cláusula  22  -  VALE  FARMÁCIA  - A 
empresa fornecerá vale para aquisição de remédios desde que 
o empregado comprove por receita médica o preço do produto 
e a quantia, esta até o limite do salário.

Cláusula 23 - ADICIONAL NOTURNO -  O 
empregado que trabalhar entre as 22 horas de um dia e às 5 
horas do dia seguinte terá direito a adicional noturno de 
35%  (trinta  e  cinco  por  cento)  sobre  o  valor  da  hora 
normal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).



 DC 01108-2010-000-12-00-4 -30

Cláusula  24  -  SERVIÇO  MILITAR. 
GARANTIA DE EMPREGO AO ALISTADO - Será garantido o emprego 
do alistado, desde a data da confirmação da incorporação no 
serviço militar até 30 (trinta) dias após a baixa.

Cláusula 25 - SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO - 
Enquanto  perdurar  a  substituição  que  não  tenha  caráter 
meramente eventual, o empregado substituto fará jus a igual 
salário do substituído.

Cláusula  26  -  MULTA.  ATRASO  NO 
PAGAMENTO DE SALÁRIO -  Em caso de mora no cumprimento da 
obrigação salarial, a empresa pagará multa equivalente a 1% 
(um  por  cento)  diário  sobre  o  respectivo  valor, 
independentemente da correção monetária de lei e da multa 
pelo não-cumprimento de obrigação de fazer, limitado ao 
valor do principal, vencido o Exmo. Juiz Roberto Basilone 
Leite. 

Cláusula 27 - QUEBRA DE CAIXA -  Será 
concedido  aos  empregados  que  manuseiem  numerários  a 
gratificação de 20% (vinte por cento) sobre seu salário, 
excluídos  do  cálculo  os  adicionais,  os  acréscimos  e  as 
vantagens pessoais.
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Cláusula 28 - CONFERÊNCIA DE CAIXA - A 
conferência de valores em caixa será realizada na presença 
do operador responsável e do gerente ou seu substituto, 
dentro do turno de trabalho. Se houver impedimento, por 
determinação  superior,  para  o  acompanhamento  da 
conferência, ficará o empregado isento de responsabilidade 
por eventuais erros existentes. 

Cláusula 29 - DISPENSA JUSTIFICADA DO 
EMPREGADO  - O  empregado  despedido  será  informado,  por 
escrito, dos motivos da dispensa.

Cláusula 30 - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
E INSTRUMENTOS DE TRABALHO - Serão fornecidos gratuitamente 
ao trabalhar, quando exigidos por lei ou pelo empregador, 
todos  os  equipamentos  de  proteção  individual,  bem  como 
uniformes, calçados e instrumentos de trabalho.

Cláusula  31  -  ANOTAÇÃO  NA  CARTEIRA 
PROFISSIONAL  -  As  empresas  ficam  obrigadas  a  anotar  na 
carteira de trabalho a função efetivamente exercida pelo 
empregado,  observada  a  Classificação  Brasileira  de 
Ocupações.

Cláusula 32 - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 
-  O  pagamento  do  salário  será  feito  mediante  recibo, 
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fornecendo-se cópia ao empregado, com a identificação da 
empresa,  e  do  qual  constarão  a  remuneração,  com  a 
discriminação das parcelas, a quantia líquida paga, os dias 
trabalhados ou o total da produção, as horas extras e os 
descontos efetuados, inclusive para a Previdência Social, e 
o valor correspondente ao FGTS.

Cláusula  33  -  ABONO  DE  FALTAS  DO 
EMPREGADO ESTUDANTE - Serão abonadas as faltas do empregado 
estudante nos horários de exames regulares coincidentes com 
os de trabalho, desde que realizados em estabelecimento de 
ensino  oficial  ou  autorizado  legalmente  e  mediante 
comunicação  prévia  ao  empregador,  com  o  mínimo  de  72 
(setenta e duas) horas, e comprovação oportuna.

Cláusula  34  -  DIRIGENTES  SINDICAIS. 
FREQUÊNCIA LIVRE - Fica assegurada a frequência livre dos 
dirigentes sindicais para a participação de assembleias e 
reuniões sindicais devidamente convocadas e comprovadas.

Cláusula  35  -  MULTA.  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER - Será aplicada multa por descumprimento de obrigação 
de fazer, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 
salário básico, em favor do empregado prejudicado.

Cláusula  36  -  DESCONTO  NO  SALÁRIO 
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(CHEQUE SEM FUNDOS) -  Proíbe-se o desconto no salário do 
empregado dos valores de cheques não compensados ou sem 
fundos, salvo se não cumprir as resoluções da empresa. 

Cláusula 37 – CURSOS E REUNIÕES -  Os 
cursos  e/ou  reuniões  deverão  ser  realizadas  durante  a 
jornada normal de trabalho, ou, se fora do horário normal, 
mediante pagamento de horas extras.

Cláusula  38  -  CÓPIA  DO  CONTRATO  DE 
EXPERIÊNCIA  -  As  empresas  fornecerão  aos  empregados 
admitidos a título de experiência, cópia dos respectivos 
contratos,  desde  que  celebrados  em  documentos  escritos, 
independentemente da anotação da CTPS.

Cláusula 39 -  CONTROLE DE HORÁRIO DE 
TRABALHO  -  Fica  obrigatória  a  utilização  de  registro 
manual, mecânico, eletrônico ou outra forma estabelecida em 
Lei  para  efetivo  controle  de  horário  de  trabalho,  com 
qualquer número de empregados.

Cláusula 40 -  APOSENTADORIA VOLUNTÁ-
RIA. GARANTIA DE EMPREGO – É deferida a garantia de emprego 
durante os 12 (doze) meses que antecedem a data em que o 
empregado  adquire  o  direito  à  aposentadoria  voluntária, 
desde que trabalhe na empresa há pelo menos 5 (cinco) anos. 
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Adquirido o direito, extingue-se a garantia.

Cláusula 41 - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA. 
SUSPENSÃO -  O contrato de experiência ficará suspenso em 
caso de afastamento do trabalhador por motivo de infortúnio 
do trabalho, durante o respectivo período, completando-se o 
tempo  nele  previsto  após  o  término  do  benefício 
previdenciário. 

Cláusula  42  -  LOCAL  PARA  LAN-
CHE/REFEIÇÃO - A empresa que não dispuser de cantina ou 
refeitório e não estiver localizada em central de lojas com 
praça de alimentação, como shopping center, destinará local 
em condições de higiene para o lanche dos empregados. 

Cláusula 43 - FORNECIMENTO DE LANCHE - 
As  empresas  fornecerão,  obrigatória  e  gratuitamente, 
lanches  para  os  seus  empregados  no  início  da  jornada 
extraordinária,  quando  estes  estiverem  trabalhando  em 
regime de horas extras no exclusivo interesse patronal, à 
exceção das variações de horário no registro de ponto não 
excedentes  do  limite  de  10  (dez)  minutos  diários  e  do 
horário prorrogado para compensar a supressão do trabalho 
nos sábados. 

Cláusula 44 - QUITAÇÃO DO INPC- IBGE 
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NAS  VERBAS  RESCISÓRIAS  -  As  empresas  complementarão  na 
rescisão contratual de seus empregados, com base no INPC-
IBGE acumulado a partir da última data-base e na sua falta 
pela aplicação do índice de inflação divulgada pelo Governo 
Federal,  os  valores  referentes  às  verbas  rescisórias, 
compensados os reajustes de ordem legal e espontâneos. 

Cláusula 45 - CONTRATAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA  TERCEIRIZADA  OU  COOPERATIVADA  -  Fica  proibida  a 
contratação,  pelas  empresas  abrangidas  pela  presente 
sentença  normativa,  de  mão  de  obra  indireta  através  de 
empresas terceirizadoras e de cooperativas de trabalho que 
vise o atendimento a atividade fim das empresas, vencido o 
Exmo. Juiz Edson Mendes de Oliveira. 

Cláusula  46  -  ASSENTO  NO  LOCAL  DE 
TRABALHO - As empresas fornecerão aos seus empregados, no 
local de trabalho, assento para descanso eventual durante a 
jornada laboral. 

Cláusula 47 - ASSENTO AOS CAIXAS - As 
empresas manterão uma cadeira de trabalho adequada à função 
de caixa. 

Cláusula 48 - GARANTIA DE EMPREGO À 
GESTANTE E MÃE ADOTIVA - Fica vedada a dispensa da gestante 
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e da mãe adotiva, desde a concepção até 90 (noventa) dias 
após o previsto em Lei. 

Parágrafo  único:  No  caso  de  mãe 
adotiva, considerar-se-á como concepção a data da efetiva 
adoção. 

Cláusula  49  -  ESTABILIDADE  AO 
EMPREGADO SOB AUXÍLIO-DOENÇA - Fica garantido o emprego do 
trabalhador  sob  auxílio-doença,  pelo  período  de  90 
(noventa) dias, a partir do término do benefício  concedido 
pelo sistema previdenciário, salvo por motivo disciplinar, 
vencido o Exmo. Juiz Edson Mendes de Oliveira. 

Cláusula 50 - GARANTIA DE SALÁRIOS E 
CONSECTÁRIOS - Ficam assegurados os salários e consectários 
ao empregado despedido sem justa causa desde a data do 
julgamento do dissídio coletivo até 90 (noventa) dias após 
a publicação do acórdão, limitado o período total a 120 
(cento e vinte) dias. 

Cláusula 51 - ACESSO LIVRE AOS LOCAIS 
DE TRABALHO PARA VISTORIAS DE SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABALHO 
-  As  empresas  garantirão  que  a  entidade  sindical 
profissional,  por  intermédio  de  seus  dirigentes,  possa 
acompanhar o agente público quando da realização por Órgão 
oficial de vistorias de saúde e condições de trabalho em 
suas dependências.
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Parágrafo  único:  os  relatórios 
respectivos serão encaminhados à direção das empresas que 
se comprometem a analisá-los e a respondê-los.

Cláusula 52 - EMPREGADOS ACOMETIDOS DE 
LER - Fica garantido o emprego ao trabalhador portador da 
doença  ocupacional  “LER”  sempre  que  o  exercício  deste 
trouxer agravos à saúde, ou que haja nexo causal entre 
trabalho e doença sem prejuízo da remuneração, vencido o 
Exmo. Juiz Edson Mendes de Oliveira.

      

Cláusula 53 -  VIGÊNCIA - A vigência 
desta sentença normativa será de 1 (um) ano, a contar da 
data-base, em 1º-05-2010.

A  seguir,  resolveu  a  Seção 
Especializada 1, não instituir as postulações relacionadas 
pela sua numeração original. 

17  -  Participação  dos  lucros  e 
resultados

28 - Cursos profissionais e sindicais

30 - Cômputo das férias

40 - Alteração de tarefa
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Intimem-se.

Participaram  do  julgamento  realizado 
na sessão do dia 01 de agosto de 2011, sob a Presidência do 
Exmo. Juiz Gerson Paulo Taboada Conrado e os Exmos. Juízes 
Águeda  Maria  L.  Pereira,  Jorge  Luiz  Volpato,  Viviane 
Colucci, Edson Mendes de Oliveira, José Ernesto Manzi e 
Roberto  Basilone  Leite.  Presente  a  Exma.  Dra.  Teresa 
Cristina D. R. dos Santos, Procuradora do Trabalho. 

Obs.:  Custas  pelos  suscitados  no  importe  de  R$  400,00 
(quatrocentos reais), calculadas sobre R$ 20.000,00 (vinte 
mil reais), valor arbitrado à condenação, nos termos do 
art. 789, §4º, da CLT. Redigirá o acórdão o Exmo. Juiz 
Relator. Em férias os Exmos. Juízes Garibaldi Tadeu Pereira 
Ferreira (Ato GP nº 205/2010) e  Lourdes Dreyer  (Ato GP nº 
176/2010). Participaram do julgamento, em férias, o Exmo. 
Juiz  José Ernesto Manzi (Ato GP nº 97/2011) e o Exmo. Juiz 
Roberto Basilone Leite, convocado para atuar neste Tribunal 
em virtude da aposentadoria da Exma. Juíza Sandra Marcia 
Wambier (Ato GP nº 103/11).  Não participou do julgamento o 
Exmo.  Juiz  Gilmar  Cavalieri,  Presidente,   (Ato  GP  nº 
391/2009).

Florianópolis, 10 de agosto de 2011.

JOSÉ ERNESTO MANZI
     Relator

MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ ERNESTO MANZI, Juiz Redator, e pelo 
Representante do Ministério Público do Trabalho (Lei 11.419/2006).


