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D E S P A C H O 

 

Vistos, etc. 

SINDICATO DO COMÉRCIO DE PRODUTOS 

FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL requer que seja 

concedido efeito suspensivo ao recurso ordinário interposto nos autos do Dissídio 

Coletivo nº 0423900-33.2008.5.04.0000, suscitado pelo Sindicato dos 

Farmacêuticos do Estado do Rio Grande do Sul, relativamente às seguintes 

cláusulas: “Reajuste Salarial”, “Piso Salarial”, “Adicional de Insalubridade”.   

O pedido está instruído com as peças descritas no art. 238 do 

Regimento Interno desta Corte. 

 

REAJUSTE SALARIAL 

 

O Regional deferiu o pedido nos seguintes termos: 

 
“Defere-se o pedido, em parte, para conceder, por 

arbitramento, aos integrantes da categoria profissional 
suscitante, a partir de 01.08.2008, o reajuste salarial de 
7,60 (sete vírgula sessenta por cento), a incidir sobre os 
salários praticados em 01.08.2007, observado, no 
pertinente às compensações, o que segue: ressalvadas 
as situações decorrentes de término de aprendizagem, 
promoção por merecimento e antigüidade, transferência 
de cargo, função, estabelecimento ou de localidade, 
bem como de equiparação salarial determinada por 
sentença transitada em julgado, na hipótese de 
empregado admitido após a data-base, ou em se 
tratando de empresa constituída e em funcionamento 
depois da database, o reajustamento será calculado de 
forma proporcional em relação à data de admissão, e 
com preservação da hierarquia salarial.” 

 

O requerente insurge-se contra o referido reajuste, 

sob o argumento de que viola os arts. 8º da CLT e 13 da Lei nº 

10.192/2001. Requer a concessão de efeito suspensivo à cláusula. 

Com razão parcial. 
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A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à 

possibilidade de, a fim de recompor minimamente as perdas 

econômicas decorrentes da inflação do período, fixar reajuste 

salarial por meio do exercício do Poder Normativo da Justiça do 

Trabalho, previsto no art. 114, § 2º, da Constituição Federal, desde 

que respeitados os limites impostos pela Lei nº 10.192/2001: (RO - 

15200-21.2004.5.06.0000 Rel. Min.: Dora Maria da Costa, DEJT: 

24/09/2010; RODC - 62900-34.2008.5.21.0000, Rel. Min.: Walmir 

Oliveira da Costa, DEJT: 19/06/2009; RODC - 1601300-

70.2005.5.09.0909 Rel. Min.: Márcio Eurico Vitral Amaro, DEJT: 

06/02/2009; RODC - 332600-13.2004.5.01.0000, Rel. Min.: Kátia 

Magalhães Arruda, DEJT: 26/02/2010. 

O Regional fixou índice de reajuste salarial de 7,6%, 

superior ao valor de 7,56%, correspondente ao INPC, divulgado 

pelo IBGE, no período entre 1º de agosto de 2007 e 31 de julho de 

2008, motivo pelo qual deve ser DEFERIDA a suspensão, para 

aplicar o percentual de 7,56%, até o julgamento do recurso 

ordinário. 
 

PISO SALARIAL 

 

O Regional aplicou o reajuste de 7,6% ao piso salarial, mesmo 

índice aplicado ao reajuste dos salários, deferindo a cláusula nos seguintes termos: 

 
“Defere-se em parte o pedido, aplicando-se ao 

salário fixado na decisão revisanda o índice do reajuste 
salarial deferido na cláusula segunda, 7,60% (sete 
vírgula sessenta por cento), procedido o devido 
arredondamento do valor do salário-hora, para fixar o 
salário normativo de R$1.416,80 (um mil, quatrocentos 
e dezesseis reais e oitenta centavos).” 

 

O requerente argumenta que escapa da competência 

da Justiça do Trabalho a sua definição. Alega que somente pode 

ser estabelecido por lei, de acordo com a extensão e complexidade 

do trabalho. Aduz que inexiste ajuste coletivo imediatamente 

anterior, pois a sentença normativa revisanda prolatada pelo E. 

Tribunal da 4ª Região foi julgada extinta, sem exame do mérito por 

esta E. Corte (processo RODC nº 307200-08.2007.5.04.0000). 
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Com razão parcial. 

Esta Corte tem admitido a concessão de reajuste do 

salário normativo, em dissídio coletivo revisional, adotando o 

mesmo índice deferido para o reajuste salarial e sobre o salário 

normativo estabelecido em norma coletiva anterior, desde que 

autônoma. Nesse sentido, são os seguintes precedentes desta 

Seção Especializada: RODC - 153900-20.2007.5.15.0000, Rel. 

Min.: Fernando Eizo Ono, DEJT: 30/04/2010; RODC-1133/2003-

000-04-00.2, Rel. Min. Walmir Oliveira, DJ 22/08/08; RODC-

90762/2003-900-04-00.2, Rel. Min. Márcio Eurico, DJ 02/05/08; 

TST-RODC-1156/2003-000-04-00.7. 

DEFERE-SE o pedido, para que se observe o mesmo 

percentual de 7,56%, conforme fixado na cláusula relativa ao 

reajuste salarial, e que compreende o período de 1/8/2007 a 

31/7/2008, segundo o INPC, divulgado pelo IBGE. 

 

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 

O Regional deferiu o pedido nos seguintes termos: 

 
“Os integrantes da categoria profissional 

receberão adicional de insalubridade, a ser calculado e 
pago em grau máximo (40%) sobre a remuneração. 

8.1 - Quando o empregado estiver em situações 
especiais (gravidez, amamentação, tratamentos de 
saúde, etc), deverá ser afastado da exposição ao agente 
insalubre, sem prejuízo de seus salários e vantagens, 
durante o período em que perdurar a situação especial, 
sendo substituído por outro farmacêutico. 

Caput - Defere-se o pedido, como postulado.” 

 
Aduz o requerente que a decisão “afronta a 

legislação trabalhista, quando determina o pagamento do adicional 
em grau máximo,  independentemente da  apuração  do  exercício da 
atividade em condições insalubres a ser feita por perícia a cargo de 
Médico do Trabalho”. 

Alega, ainda, que a referida cláusula contraria a 
Súmula Vinculante nº 4 do STF. 

Com razão. 
A fixação dos graus do adicional de insalubridade 

está devidamente regulamentada em lei (arts. 192 a 195 da CLT), 
não havendo margem para a atuação do poder normativo,  
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conferido à Justiça do Trabalho, para dispor de forma diversa. A 
generalização do pagamento do adicional de insalubridade, no grau 
máximo, somente se viabilizaria mediante negociação coletiva. 
Nesse sentido: DC - 2119226-28.2009.5.00.0000, Relator Ministro: 
Fernando Eizo Ono, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, 
DEJT: 09/10/2009; RODC - 1602000-80.2004.5.09.0909, Relator 
Ministro: Márcio Eurico Vitral Amaro, Seção Especializada em 
Dissídios Coletivos, DEJT: 20/02/2009; RODC - 1601200-
86.2003.5.09.0909 , Relator Ministro: Fernando Eizo Ono, Seção 
Especializada em Dissídios Coletivos, DEJT: 12/03/2010. RODC - 
1601300-70.2005.5.09.0909, Relator Ministro: Márcio Eurico 
Vitral Amaro, Seção Especializada em Dissídios Coletivos, DEJT: 
06/02/2009. 

O Supremo Tribunal Federal, em face do decidido no 
RE 565.714/SP (Relatora Ministra Carmem Lúcia, Sessão de 
30/4/2008), firmou seu entendimento, constante da sua Súmula 
Vinculante nº 4, de que não é possível a substituição do salário 
mínimo, seja como base de cálculo, seja como indexador, salvo 
quando expressamente previsto em norma coletiva ou lei. (Rcl 
6266/DF, DJE 144, de 4/8/2008). 

Logo, a imposição, via judicial, do pagamento de 
adicional, no seu limite máximo, sobre a remuneração e a todos os 
empregados, independentemente do grau de exposição ao agente 
nocivo, agride não só a lei como a própria súmula do STF. 

DEFIRO, pois, o pedido.  
 

Com estes fundamentos, DEFIRO o pedido, até o 
julgamento do recurso ordinário interposto nos autos do Dissídio 
Coletivo nº 0423900-33.2008.5.04.0000, nos seguintes termos: a) 
adaptar a redação da Cláusula referente ao Reajuste Salarial para 
fixar o reajuste salarial em 7,56%, b) adaptar a redação da 
cláusula relativa ao Piso Salarial, para fixar o reajuste em 7,56%, 
mesmo índice deferido a título de reajuste salarial; c) suspender a 
eficácia da cláusula que trata do adicional de insalubridade. 

Oficie-se ao Juiz-Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 

4ª Região, encaminhando-lhe cópia deste despacho. 

Publique-se. 

Brasília, 04 de outubro de 2010. 
 
 

Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001) 
MILTON DE MOURA FRANCA 

Ministro Presidente do 
Tribunal Superior do 

Trabalho 
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EMENTA: Hipótese em que deferidas vantagens 

asseguradas na norma revisanda, observados os 

limites do poder normativo da Justiça do Trabalho. 

 

VISTOS e relatados estes autos de DISSÍDIO COLETIVO, 

sendo suscitante SINDICATO DOS FARMACÊUTICOS NO ESTADO DO 

RIO GRANDE DO SUL e suscitado SINDICATO DO COMÉRCIO 

VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. 

 
O Sindicato suscitante ajuíza ação de Dissídio Coletivo contra 

a entidade suscitada, buscando beneficiar os farmacêuticos que 

trabalham no Estado do Rio Grande do Sul, especificamente no comércio 

varejista de produtos farmacêuticos. Postula, entre outras vantagens 

contidas em sua inicial, reajuste salarial, piso salarial, adicional de horas 

extras e adicional por tempo de serviço. 

Junta aos autos ata de reunião de mediação (fl. 26), diversas 

convenções coletivas firmadas com outras entidades patronais (fls. 30-

72), bem como com as atas das Assembléias Gerais Extraordinária (fls. 

73-112). À  fl. 114 apresenta Protesto Judicial, com vistas à preservação 

da data base em 1º de agosto (PJ 03093-2008-000-04-00-8), contendo, 

entre outros documentos, procuração (fl. 118), estatuto social (fls. 121-

152), edital (fl. 153), lista de presenças (fls. 154-166), norma coletiva 

relativa ao ano de 2006 (fls. 208-226).  

A medida é deferida, conforme despacho da fl. 229. 

Conclusos os autos à Vice-Presidência deste Regional, é 

designada audiência e concedido prazo ao suscitante para que junte aos 

autos declaração do número de associados  e a norma revisanda (fl. 235). 
Conforme consignado em ata (fl. 238), na audiência de 

instrução e conciliação, é deferida a suspensão do processo por 60 dias, 

requerida pelas partes, em vista da possibilidade de acordo. 

O suscitante junta à fl. 239 declaração com o número de 

farmacêuticos associados, bem como às fls. 240-260 cópia da decisão 

revisanda.  
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 O suscitado, na contestação (fls. 263-293), apresenta 

prefacial de não-preenchimento de requisito legal previsto na Emenda 

Constitucional nº 45. Junta procuração à fl. 261. 

O suscitante manifesta-se sobre a defesa na petição das fls. 

314-325. 

Declarada encerrada a instrução, os autos são distribuídos a 

Exma. Desembargadora Dionéia Amaral Silveira, que determina sua 

remessa ao Ministério Público do Trabalho, para emissão de parecer. 

O Procurador do Trabalho manifesta-se às fls. 393-399, 

rejeitando a prefacial e, em relação ao mérito, opinando pelo acolhimento 

total e parcial de alguns pedidos e indeferimento de outros. 

Em 28.10.09 o presente processo foi redistribuído a este 

Relator conforme certidão da fl. 402. 

É o relatório. 

 

ISTO POSTO: 

PRELIMINARMENTE 

AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO PARA O AJUIZAMENTO DO 

DISSÍDIO COLETIVO 

Requer o suscitado a extinção do feito, sem julgamento do mérito, por 

ausência de comum acordo exigido pelo artigo 114, § 2º, da Constituição 

Federal, como pressuposto para ajuizamento da presente ação. 

O Procurador do Trabalho, no parecer exarado às fls. 393-399, entende 

inconstitucional a Emenda na parte em que subordinou à existência de  

comum acordo o acesso das entidades sindicais ao Poder Judiciário 

Trabalhista para revisão ou estabelecimento de condições de trabalho 

para determinada categoria profissional – dissídio coletivo -. Neste sentido 

entende, o Procurador do Trabalho, desnecessária a concordância da 

parte contrária para a instauração do processo. 

O parágrafo 2º do artigo 114 da Constituição Federal/88, com redação da 

Emenda Constitucional nº 45/04, dispõe que: “Recusando-se qualquer 

das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado às mesmas, 

de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, 

podendo a Justiça do Trabalho decidir o conflito, respeitadas as 

disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 

convencionadas anteriormente.” 
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Não assiste razão ao suscitado. 
Entende-se que a vedação constitucional ao exercício de ação se refere 

àquelas hipóteses em que a autocomposição é viável. Todavia, não 

havendo possibilidade de composição, seja pela negativa completa à 

negociação, seja pela apresentação de propostas inviáveis, autorizado 

está o Poder Judiciário a se sobrepor à vontade da parte que, 

injustificadamente discordar do ajuizamento da ação. Ao que parece a 

intenção do legislador foi terminar com aquele costume de as partes se 

mostrarem pouco dispostas a negociar. O legislador pretendeu impedir 

que uma mera rejeição à negociação impossibilite por completo o 

exercício do direito de ação, cabendo, portanto, às categorias 

apresentarem justificativa para a aludida recusa. 

Neste sentido transcreve-se parte da emenda do acórdão no Processo nº 

00318-2005-000-03-00-7, julgado pela Seção Especializada de Dissídios 

Coletivos do TRT da 3ª Região, publicado em 10.06.05, lavrado pelo Juiz 

Paulo Roberto Sifuentes Costa: “Dissídio Coletivo – Emenda 

Constitucional 45/2004 – Desnecessidade da Anuência da Parte Contrária 

para o Ajuizamento. (...) Por fim, se o legislador constituinte derivado 

pretendesse, efetivamente, extirpar o poder normativo, deveria tê-lo feito 

de forma expressa, indene de dúvidas, pois tal mudança representaria a 

revisão brusca do referido contexto constitucional, regente das relações 

entre trabalho e capital, culminando, em última análise, na real 

possibilidade de supressão de todos os direitos conquistados pelas 

categorias profissionais ao longo de anos de luta, ao mero talante dos 

sindicatos patronais ao não concordarem com o ajuizamento do dissídio.” 

Assim, a expressão “de comum acordo” não deve ser interpretada no 

sentido de extinção do poder normativo da Justiça do Trabalho a qual 

somente poderia resolver o conflito quando as partes assim o 

desejassem.  

Ademais, resta provado nos autos o interesse do suscitante ao convidar o 

suscitado para negociar (fls. 26-27), no entanto este se recusou, não 

comparecendo às reuniões. Neste caso, foi o próprio suscitado, ao não 

comparecer à data aprazada para negociação, que impossibilitou possível 

negociação, não podendo agora alegar a sua inexistência com objetivo de 

ver o processo extinto sem a resolução do mérito. 
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Logo, diante da interpretação acima exposta com relação à expressão “de 

comum acordo”, não há falar em inconstitucionalidade rejeitando-se a 

prefacial arguida. 

ABRANGÊNCIA 

A presente sentença normativa abrange os trabalhadores farmacêuticos 

que trabalham no Estado do Rio Grande do Sul, especificamente no 

comércio varejista de produtos farmacêuticos. 

MÉRITO: 
a. JULGAMENTO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA REPRESENTAÇÃO 

01. GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES MAIS 

BENÉFICAS ESTABELECIDAS NAS NORMAS COLETIVAS 

ANTERIORES E DIREITOS ADQUIRIDOS. 

Ficam garantidas aos farmacêuticos, no mínimo, as disposições 

constantes nos Acordos e Convenções Coletivas de Trabalho firmadas 

pelo SINDIFARS com os sindicatos patronais e estabelecimentos de 

serviços de saúde até então em vigor, com exceção daquelas que forem 

objeto de ampliação e/ou alteração resultante da negociação coletiva de 

2008, asseguradas, no mínimo, as disposições constantes nas normas 

coletivas da categoria majoritária. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria já exaustivamente regulada 

em lei. 

2. REAJUSTE SALARIAL 

Os farmacêuticos terão seus salários reajustados em 1º de agosto de 

2008 com percentual acumulado do INPC (índice nacional de preços ao 

consumidor) no período de (01/08/2007 a 31/07/2008). 

2.1 -  Para os farmacêuticos que não obtiveram correção salarial na data-

base anterior (01/08/07), ou que a tiveram em índice inferior ao INPC 

anual acumulado nesta data, fica assegurada a recomposição integral dos 

salários pelo mesmo indexador. 

Defere-se o pedido, em parte, para conceder, por arbitramento, aos 

integrantes da categoria profissional suscitante, a partir de 01.08.2008, o 

reajuste salarial de 7,60 (sete vírgula sessenta por cento), a incidir sobre 

os salários praticados em 01.08.2007, observado, no pertinente às 

compensações, o que segue: ressalvadas as situações decorrentes de 

término de aprendizagem, promoção por merecimento e antigüidade, 

transferência de cargo, função, estabelecimento ou de localidade, bem 
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como de equiparação salarial determinada por sentença transitada em 

julgado, na hipótese de empregado admitido após a data-base, ou em se 

tratando de empresa constituída e em funcionamento depois da data-

base, o reajustamento será calculado de forma proporcional em relação à 

data de admissão, e com preservação da hierarquia salarial. 

03. AUMENTO REAL 

Será garantido um aumento real correspondente ao reajuste do 

crescimento da produtividade do RS, relativo ao ano de 2007 – na área de 

serviços -, índice medido pela FEE (Fundação de Economia e Estatística) 

incidente sobre o reajuste antes previsto, a título de aumento real. 

O entendimento do Relator é no sentido de que o suscitante apresenta 

dados objetivos que justificam a concessão de aumento real em 

decorrência do incremento da produtividade setorial, com base no 

crescimento da produtividade do Rio Grande do Sul no ano de 2007, área 

de serviços (5,7%), conforme site WWW.fee.tche.br.  

Além disso, há de se considerar que o setor do comércio onde atuam as 

empresas do sindicato suscitado – comércio varejista de produtos 

farmacêuticos – faturou, em termos nacionais, no primeiro quadrimestre 

de 2008 cerca de R$2,81 bilhões, o que representa uma elevação de 

22,2% em relação ao mesmo período do ano passado (dados do site da 

ABRAFARMA, acessado em 20.02.10). Esta notável lucratividade vem 

aumentando consideravelmente, uma vez que, em 2007 já houve um 

incremento de 13,90% das vendas totais em relação ao ano de 2006. 

Tanto é assim que, no mesmo site, noticia-se que está ocorrendo uma 

mudança significativa no setor, de modo que grandes redes do comércio 

passaram a interessar-se em aumentar sua presença no setor, 

estimando-se que, até 2012, dobrem o número de farmácias próprias. 

Conforme a própria ABRAFARMA, “em tempos de estabilidade da moeda 

e economia aquecida, o negócio das redes vai de vento em popa”. 

Constatado objetivamente os ganhos de produtividade do setor 

econômico, devem estes ser repartidos entre os parceiros sociais, capital 

e trabalho, já que ambos contribuíram para os ganhos incrementados no 

período revisando em relação ao período anterior. Assim, entende o 

Relator que deve ser deferido um aumento real de 5,7 (cinco  vírgula 

sete por cento) correspondente ao reajuste do crescimento da 

produtividade do RS, relativo ao ano de 2007 – na área de serviços -, 
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índice medido pela FEE (Fundação de Economia e Estatística) incidente 

sobre o reajuste antes previsto.  

Todavia, por maioria, vencido o Relator, a Seção de Dissídios 

Coletivos, indeferiu o pedido, por entender que não há indicadores 

objetivos que amparem a pretensão. 

04. PISO SALARIAL 

Fica estabelecido um piso salarial mínimo para os integrantes da 

categoria profissional, no valor correspondente a 10 (dez) salários 

mínimos.  

Defere-se em parte o pedido, aplicando-se ao salário fixado na decisão 

revisanda o índice do reajuste salarial deferido na cláusula segunda, 

7,60% (sete vírgula sessenta por cento), procedido o devido 

arredondamento do valor do salário-hora, para fixar o salário normativo de 

R$1.416,80 (um mil, quatrocentos e dezesseis reais e oitenta centavos). 

05. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS 

As horas extras serão pagas com adicional de 100% (cem por cento). 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 5.1, que traduz 

a previsão contida no Precedente nº 03 deste Tribunal, ficando esta com 

a seguinte redação: “As horas extraordinárias subseqüentes às duas 

primeiras serão remuneradas com o adicional de 100% (cem por cento)”.  

06. ADICIONAL NOTURNO 

O adicional noturno terá acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o 

valor da hora normal. 

O entendimento do Relator é no sentido de que o adicional noturno é 

direito assegurado pelo inciso IX do art. 7º da CF, que prevê que o 

trabalho noturno deve ser remunerado em valor superior ao diurno. O art. 

73 da CLT estipula que: “Salvo nos casos de revezamento semanal ou 

quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno e, 

para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de 20% (vinte por 

cento), pelo menos, sobre a hora diurna.” (grifei). Assim, a própria lei 

admite que o percentual do adicional noturno possa ser superior a 20%, 

conforme assim seja fixado em contrato individual ou em norma coletiva. 

Atente-se que em se tratando da categoria profissional em questão, 

trabalhadores farmacêuticos no comércio varejista de produtos 

farmacêuticos, além da maior penosidade do trabalho noturno, concorre 

outra circunstância que torna mais penoso o trabalho além das 22h, o 
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risco de assaltos, já que as farmácias que trabalham à noite são 

particularmente visadas, pelo assaltante, já que trabalham com produtos 

caros, de fácil transporte e de rápida comercialização. Assim, entende o 

Relator que deve ser deferido o pedido, com a seguinte redação: “O 

adicional noturno terá acréscimo de 50% (cinqüenta por cento) sobre o 

valor da hora normal.”. Todavia, por maioria, vencido o Relator, a 

Seção de Dissídios coletivos indeferiu o pedido, por entender que a 

matéria é própria para negociação entre as partes. 

7. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 

Será concedido um adicional de 1% (um por cento) a cada ano de 

trabalho prestado para a mesma empresa. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria para negociação entre 

as partes. 
8. INSALUBRIDADE 

Os integrantes da categoria profissional receberão adicional de 

insalubridade, a ser calculado e pago em grau máximo (40%) sobre a 

remuneração. 

8.1 - Quando o empregado estiver em situações especiais (gravidez, 

amamentação, tratamentos de saúde, etc.), deverá ser afastado da 

exposição ao agente insalubre, sem prejuízo de seus salários e 

vantagens, durante o período em que perdurar a situação especial, sendo 

substituído por outro farmacêutico. 

Caput – Defere-se o pedido, como postulado. 

Item 8.1 – O entendimento do Relator é no sentido de que deve ser 

deferido o pedido com a seguinte redação: “Quando a empregada estiver 

grávida deverá ser afastada da exposição ao agente insalubre, sem 

prejuízo de seus salários e vantagens, durante o período em que perdurar 

a situação especial, sendo substituída por outro farmacêutico.” Já que 

apenas explicita as restrições em que a própria lei exige o afastamento do 

empregado (art. 392, § 4º, da CLT- gravidez). Dadas as particularidades 

da atividade normal de um farmacêutico, potencialmente sujeito a entrar 

em contato com doença infecto-contagiosa, justifica-se a regulação das 

situações em que os riscos são mais elevados ou que tais doenças sejam 

adquiridas pelo trabalhador. Todavia, por maioria, vencido o Relator, a 

Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido, por entender que a 

matéria é própria para negociação entre as partes. 
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9. ADICIONAL DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 

O profissional farmacêutico que assumir a responsabilidade técnica, 

conforme definido em lei, em adição às suas atribuições, terá acrescido 

ao seu salário o valor de 03 (três) salários mínimos. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria para negociação entre 

as partes. 
10. ADICIONAL POR CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

Os empregados farmacêuticos receberão um adicional sobre sua 

remuneração, por curso de pós-graduação, que corresponderá a 15% 

(quinze por cento) por curso de especialização, 20% (vinte por cento) por 

curso de mestrado e 25% (vinte e cinco por cento) por curso de 

doutorado. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria para negociação entre 

as partes. 
11. ADICIONAL DE RISCO DE VIDA 

Será garantido o pagamento de um adicional de 30% (trinta por cento), 

incidente sobre o total da remuneração, aos profissionais farmacêuticos 

que, no exercício de suas atividades laborais, manipulem substâncias ou 

medicamentos que sejam mutagênicos, carcinogênicos, genotóxicos e/ou 

teratogênicos como, por exemplo, antineoplásicos e antivirais, bem como 

aos que manipulem materiais biológicos potencialmente contaminados. 

11.1 - O adicional previsto no item acima também deverá ser pago aos 

profissionais farmacêuticos que trabalham em hospitais penitenciários, 

farmácias e drogarias, dada as peculiaridades e riscos de cada 

estabelecimento. 

Caput e item 11.1 – Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria 

para negociação entre as partes. 

12. PAGAMENTO DE SALÁRIOS, FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO 

NATALINA 

O salário, as férias e a gratificação natalina deverão ser pagos nos 

respectivos prazos legais. 

12.1 – O pagamento em atraso sujeitará o empregador a um multa de 

1/30 (um trinta avos) de salário por dia de atraso, em favor do empregado. 

12.2 – Quando o pagamento for em cheque ou através de “cheque 

salário” (cheque disponível ao empregado no banco), deverá ser pago 
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com tempo suficiente para ser sacado na data e será concedida dispensa 

para o empregado retirar o dinheiro do banco. 

12.3 – Quando o pagamento for mediante  depósito bancário, a empresa 

deverá creditar o salário do farmacêutico na conta bancária que lhe for 

indicada pelo empregado, sendo aberta nova conta para tal fim, somente 

mediante concordância do mesmo. 

Caput – Indefere-se o pedido, por tratar de matéria já exaustivamente 

regulada em lei. 

 12.1. Defere-se o pedido, nos termos da revisanda cláusula 9.1 que 

traduz entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos (e-

8), ficando esta com a seguinte redação: “Estabelece-se multa de 01 (um) 

dia de salário por dia de atraso, em favor do empregado, a ser paga pelo 

empregador que não efetuar o pagamento do salário, ou das férias, ou  do 

13º salário nos prazos da Lei, limitada a multa ao valor do principal”. 

12.2. Defere-se o pedido, nos termos da revisanda cláusula 9.2, que 

traduz a previsão contida no Precedente Normativo nº 117 do TST, 

ficando esta com a seguinte redação: “Se o pagamento do salário for feito 

em cheque, a empresa dará ao trabalhador o tempo necessário para 

descontá-lo, no mesmo dia”. 

12.3. O entendimento deste Relator é no sentido de que deve ser 

deferido o pedido com a seguinte redação: “Quando o pagamento for 

mediante  depósito bancário, a empresa deverá creditar o salário do 

farmacêutico na conta bancária que lhe for indicada pelo empregado, 

sendo aberta nova conta para tal fim, somente mediante concordância do 

mesmo. Todavia, por maioria, vencido o Relator, a Seção de 

Dissídios coletivos, indeferiu o pedido, por entender que a matéria é 

própria para negociação entre as partes. 

13. JORNADA DE TRABALHO 

Fica estipulada uma jornada de trabalho normal para a categoria 

profissional equivalente a 30 (trinta) horas semanais. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria já exaustivamente regulada 

em lei, podendo as partes, por meio de acordo, estabelecer condições 

mais vantajosas aos trabalhadores. 

14. SOBREAVISO 

Os farmacêuticos submetidos ao regime de sobreaviso, valem dizer, 

aqueles que estiverem sujeitos a chamadas depois de encerrada a sua 
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jornada normal, perceberão complementação proporcional a 1/3 (um 

terço) de sua remuneração. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria já exaustivamente regulada 

em lei. 

15. AVISO PRÉVIO / PARCELAS RESCISÓRIAS 

A empresa deverá dispensar o empregado do cumprimento do aviso-

prévio, quando solicitado pelo mesmo, ficando obrigada, nesta hipótese, 

ao pagamento do salário correspondente aos dias trabalhados. 

15.1 - No caso de pedido de demissão, o empregador somente poderá 

descontar o período de aviso prévio, quando não cumprido pelo 

farmacêutico, caso haja manifestação expressa e por escrito da empresa 

neste sentido. 

15.2 - Será vedada qualquer alteração contratual durante o prazo de aviso 

prévio, sob pena de rescisão imediata do contrato de trabalho, 

respondendo o empregador pelo pagamento do restante do aviso prévio. 

15.3 - Ao empregado dispensado sem justa causa, durante o período do 

aviso prévio, trabalhado ou não, será garantido o direito ao uso dos 

serviços médicos ou convênios da empresa, até o final do tratamento. 

15.4 - Ao farmacêutico dispensado sem justa causa fica assegurado um 

aviso prévio indenizado de 30 (trinta) dias, acrescidos de mais 05 (cinco) 

dias por cada ano ou fração igual ou superior a 06 (seis) meses de 

serviço na mesma empresa. 

Caput - Defere-se o pedido, nos termos da revisanda cláusula 10, que 

traduz a previsão contida no Precedente Normativo nº 24 do TST, ficando 

esta com a seguinte redação: “O empregado despedido fica dispensado 

do cumprimento do aviso prévio quando comprovar a obtenção de novo 

emprego, desonerando a empresa do pagamento dos dias não 

trabalhados”. 

15.1 – O entendimento do Relator é no sentido de que deve ser deferido 

o pedido com a seguinte redação: “No caso de pedido de demissão, o 

empregador somente poderá descontar o período de aviso prévio, quando 

não cumprido pelo farmacêutico, caso haja manifestação expressa e por 

escrito da empresa neste sentido.” Todavia, por maioria, vencido o 

Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido, por 

entender que a matéria é própria para negociação entre as partes. 
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15.2 – O entendimento do Relator é no sentido de que deve ser deferido o 

pedido com a seguinte redação: “Será vedada qualquer alteração 

contratual durante o prazo de aviso prévio, sob pena de rescisão imediata 

do contrato de trabalho, respondendo o empregador pelo pagamento do 

restante do aviso prévio.” Todavia, por maioria, vencido o Relator, a 

Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por entender que a 

matéria é própria para negociação entre as partes. 

15.3 – O entendimento do Relator é no sentido de que deve ser deferido 

o pedido com a seguinte redação: “Ao empregado dispensado sem justa 

causa, durante o período do aviso prévio, trabalhado ou não, será 

garantido o direito ao uso dos serviços médicos ou convênios da 

empresa, até o final do tratamento.” Todavia, por maioria, vencido o 

Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por 

entender que a matéria é própria para negociação entre as partes. 

15.4 – O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com 

a seguinte redação: “Ao farmacêutico dispensado sem justa causa fica 

assegurado um aviso prévio indenizado de 30 (trinta) dias, acrescidos de 

mais 05 (cinco) dias por cada ano ou fração igual ou superior a 06 (seis) 

meses de serviço na mesma empresa.” Todavia, por maioria, vencido o 

Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por 

entender que a matéria é própria para negociação entre as partes. 

16. PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS 

Quando o farmacêutico comparecer a eventos científicos ou outras 

atividades de interesse da categoria, relacionados à sua atividade 

profissional, comprovado através de certificados de participação, receberá 

abono de ponto e pagamento da remuneração integral, como se estivesse 

trabalhando. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria para negociação entre 

as partes. 

17. INDEPENDÊNCIA TÉCNICA 
Na relação de emprego do farmacêutico, o elemento subordinação não 

pode comprometer, em hipótese alguma, a independência técnica do 

profissional, a quem cabe, com toda a liberdade, a orientação técnica a 

ser dada, devendo ser observadas, pelos farmacêuticos e pelos 

empregadores, além da legislação comum, as resoluções exaradas pela 

ANVISA. 
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Defere-se o pedido, nos termos da revisanda cláusula 13, ficando esta 

com a seguinte redação: “Na relação de emprego do farmacêutico, o 

elemento subordinação não pode comprometer, em hipótese alguma, a 

independência técnica do profissional, a quem cabe, com toda a 

liberdade, a orientação técnica a ser dada, devendo ser observadas, 

pelos farmacêuticos e pelos empregadores, além da legislação comum, 

as resoluções sobre boas práticas de dispensação exaradas pela 

ANVISA.” 
18. LOCAL RESERVADO PARA ATENDIMENTO FARMACÊUTICO 

As empresas deverão garantir ao profissional farmacêutico local 

reservado para o respectivo atendimento. Entende-se como atendimento 

farmacêutico aquele em que são necessários esclarecimentos técnicos 

acerca de determinado medicamento e/ou procedimento. 

Defere-se o pedido, nos termos da revisanda cláusula 14, ficando esta 

com a seguinte redação: “As empresas deverão garantir ao profissional 

farmacêutico local reservado para o respectivo atendimento. Entende-se 

como atendimento farmacêutico aquele em que são necessários 

esclarecimentos técnicos acerca de determinado medicamento e/ou 

procedimento”. 

19. INCENTIVO À FORMAÇÃO – AUXÍLIO EDUCAÇÃO E REDUÇÃO 

DE JORNADA 

Com a finalidade de estimular a qualificação de seu profissionais, os 

empregadores pagarão aos farmacêuticos, durante a realização de curso 

de formação complementar (especialização, mestrado, doutorado, etc.), 

valor correspondente a 50% (cinqüenta por cento) da mensalidade, 

devendo, ainda, garantir no período uma redução de 30% (trinta por 

cento) da jornada de trabalho. 

19.1 – Na hipótese do estabelecimento de saúde empregador manter 

instituição educacional própria na área de saúde, deverá disponibilizar 

vagas a seus farmacêuticos, isentando-os de quaisquer despesas a este 

título.  

Caput e item 19.1 – Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria 

para negociação entre as partes. 

20 – LICENÇA PARA ACOMPANHAMENTO DE SAÚDE DE FILHO E 

ASCENDENTES 
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Serão consideradas dispensas ao trabalho, sem prejuízo da 

remuneração, o atraso ou ausência do empregado para acompanhar filho 

menor de 18 (dezoito) anos ou inválido de qualquer idade e, ainda, 

ascendentes, a atendimento de saúde. No caso de hospitalização ou de 

convalescença residencial, será garantido afastamento pelo período de 

duração da mesma. 

Defere-se o pedido, nos termos da revisanda cláusula 17, que traduz a 

previsão contida no Precedente nº 22, deste Tribunal, ficando esta com a 

seguinte redação: “O empregado não sofrerá qualquer prejuízo salarial 

quando faltar ao serviço por 1 (um) dia para internação hospitalar ou 

acompanhamento para consulta de filho, com idade de até 12 (doze) 

anos, ou inválido de qualquer idade”. 

21. AMPLIAÇÃO DAS LICENÇAS MATERNIDADE E PATERNIDADE 

A empregada gestante poderá usufruir de uma prorrogação de 60 

(sessenta) dias na duração da licença-maternidade, concedida 

imediatamente após a fruição dos 120 (cento e vinte dias) dias previstos 

no art. 7º, XVIII, da CF. 

21.1. Será garantida a ampliação do período de licença-paternidade, 

previsto no art. 10, § 1º, das Disposições Constitucionais Transitórias, 

para 15 (quinze) dias. 

caput: O entendimento deste Relator é no sentido de deferir o pedido, 

com a seguinte redação: “A empregada gestante poderá usufruir de uma 

prorrogação de 60 (sessenta) dias na duração da licença-maternidade, 

concedida imediatamente após a fruição dos 120 (cento e vinte dias) dias 

previstos no art. 7º, XVIII, da CF.” Todavia, por maioria, vencido o 

Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por 

entender que a matéria é própria para negociação entre as partes.. 

21.1. O entendimento deste Relator é no sentido de deferir o pedido 

com a seguinte redação: “Será garantida a ampliação do período de 

licença-paternidade, previsto no art. 10, § 1º, das Disposições 

Constitucionais Transitórias, para 15 (quinze) dias.” Todavia, por 

maioria, vencido o Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu 

o pedido por entender que a matéria é própria para negociação entre as 

partes. 

22. DIMENSIONAMENTO QUANTITATIVO E QUALITATIVO 

ADEQUADO DOS RECURSOS HUMANOS 
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Os empregadores obrigam-se a observar um dimensionamento adequado 

de recursos humanos, contemplando os seguintes elementos e critérios: 

horas de assistência, dias trabalhados na semana, jornada de trabalho, 

ausências previstas e índices de segurança técnica, bem como, no caso 

de hospitais e clínicas, número de leitos e percentual do nível de atenção. 

Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria para negociação entre 

as partes. No caso, há razões específicas deste setor de trabalho que 

justificam a regular mantença pela via da decisão normativa que, tão 

somente contempla norma que, provavelmente será acordada pelas 

partes envolvidas caso a negociação coletiva prospere. 
23. CONTAMINAÇÃO / PREVENÇÃO / GARANTIA DE EMPREGO / 

TRATAMENTO 

Ao farmacêutico que no exercício de suas atividades possa contrair 

doenças infecto-contagiosas, serão garantidas ações preventivas, 

incluindo vacinação. 

23.1 - Aos farmacêuticos que trabalhem com manipulação de 

quimioterápicos, será garantida a redução de jornada e um sistema de 

rodízio entre os profissionais, com intervalos de 1 (um) mês. 

23.2 - Na hipótese do farmacêutico contrair doenças, tais como, 

neoplasias, imunodeficiência humana adquirida (HIV), hepatite ou outras 

doenças infecto-contagiosas, fica garantida a manutenção do vínculo 

empregatício, a remuneração integral, bem como a prestação de 

tratamento compatível, inclusive com pagamento das despesas daí 

decorrentes. 

23.3 Os empregadores se comprometem a fornecer atendimento 

psicológico, inclusive, aos farmacêuticos que forem acometidos de 

doença ocupacional ou sofrerem acidente do trabalho, enquanto não 

estiverem aptos a retornar às suas funções. 

Caput – O entendimento do Relator é no sentido de que o  pedido com 

a seguinte redação: “Ao farmacêutico que no exercício de suas atividades 

possa contrair doenças infecto-contagiosas, serão garantidas ações 

preventivas, incluindo vacinação.” Todavia, por maioria, vencido o Relator, 

a Seção de Dissídios Coletivos deferiu o pedido nos termos da decisão 

revisanda que segue: “Defere-se em parte o pedido, nos termos da 

revisanda cláusula 21, que traduz a previsão contida no Precedente nº 70, 

deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “O empregador se 
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obriga a colocar à disposição do empregado, sem ônus para o mesmo, a 

vacina contra Hepatite “B”, respondendo por sua aplicação, quando 

houver risco de exposição ao vírus no local de trabalho”. 

23.1 – O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com a 

seguinte redação: “Aos farmacêuticos que trabalhem com manipulação de 

quimioterápicos, será garantida a redução de jornada e um sistema de 

rodízio entre os profissionais, com intervalos de 1 (um) mês.” Todavia, 

por maioria, vencido o Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, 

indeferiu o pedido por entender que a matéria é própria para negociação 

entre as partes. 

23.2 – O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com 

a seguinte redação: “Na hipótese do farmacêutico contrair doenças, tais 

como, neoplasias, imunodeficiência humana adquirida (HIV), hepatite ou 

outras doenças infecto-contagiosas, fica garantida a manutenção do 

vínculo empregatício, a remuneração integral, bem como a prestação de 

tratamento compatível, inclusive com pagamento das despesas daí 

decorrentes.” Dadas as particularidades da atividade normal de um 

farmacêutico, potencialmente sujeito a entrar em contato com doença 

infecto-contagiosa, justifica-se a regulação das situações em que os 

riscos são mais elevados ou que tais doenças sejam adquiridas pelo 

trabalhador. Todavia, por maioria, vencido o Relator a Seção de Dissídios 

coletivos deferiu o pedido nos termos da decisão revisanda como segue: 

“Defere-se em parte o pedido, nos termos da revisanda cláusula 21.2, 

que traduz a previsão contida no Precedente nº 64, deste Tribunal, 

ficando esta com a seguinte redação: “Desde que ciente o empregador, é 

vedada a despedida arbitrária do empregado que tenha contraído o vírus 

do HIV, assim entendida a despedida que não seja fundamentada em 

motivo econômico, disciplinar, técnico ou financeiro, assegurando, neste 

caso, a readaptação ou alterações que se fizerem necessárias em função 

da doença”.” 
23.3 – O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com 

a seguinte redação: “Os empregadores se comprometem a fornecer 

atendimento psicológico, inclusive, aos farmacêuticos que forem 

acometidos de doença ocupacional ou sofrerem acidente do trabalho, 

enquanto não estiverem aptos a retornar às suas funções.” Todavia, por 

maioria, vencido o Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu 
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o pedido por entender que a matéria é própria para negociação entre as 

partes. 

24. PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS E 

PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL. 

Os empregadores se comprometem a dar publicidade do PPRA 

(Programa de prevenção de riscos ambientes) e do PCMSO (programa de 

controle médico de saúde ocupacional) previstos na Norma 

Regulamentadora nº 32, fixando cópia dos mesmos em mural de fácil 

visualização pelos empregados. 

O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com a 

seguinte redação: “Os empregadores se comprometem a dar publicidade 

do PPRA (Programa de prevenção de riscos ambientes) e do PCMSO 

(programa de controle médico de saúde ocupacional) previstos na Norma 

Regulamentadora nº 32, fixando cópia dos mesmos em mural de fácil 

visualização pelos empregados.” Conveniente que todos os trabalhadores 

tenham ciência dos riscos ocupacionais, sendo a medida altamente 

salutar e benéfica à melhora do ambiente  laboral. Todavia, por maioria, 

vencido o Relator, a Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido 

por entender que a matéria é própria para negociação. 

25. PREVENÇÃO DO ASSÉDIO MORAL.INFORMAÇÃO. 

Os empregadores se comprometem a combater as práticas de assédio 

moral e atitudes de abuso de poder em suas dependências, assumindo o 

compromisso de realizar seminários e/ou palestras sobre o tema, voltado 

a seu corpo funcional e gerencial, a fim de conscientizar e esclarecer 

sobre as conseqüências na saúde dessas práticas no ambiente de 

trabalho. 

25.1. As empresas deverão compor equipe multidisciplinar com a 

finalidade de elaborar política de relações humanas, elaborando código 

de ética que vise coibir toda manifestação de discriminação 

(racial/sexual/idade, gênero, etc.) e de práticas nocivas à saúde 

física/mental e à segurança dos trabalhadores, em particular o assédio 

moral, dando conhecimento de seu conteúdo a todo o conjunto de 

farmacêuticos. 

25.2. Os empregadores deverão emitir a CAT (comunicação de acidente 

de trabalho) nos casos de assédio moral com repercussão na saúde do 

farmacêutico. 
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Caput – O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido 

com a seguinte redação: “Os empregadores se comprometem a combater 

as práticas de assédio moral e atitudes de abuso de poder em suas 

dependências, assumindo o compromisso de realizar seminários e/ou 

palestras sobre o tema, voltado a seu corpo funcional e gerencial, a fim de 

conscientizar e esclarecer sobre as conseqüências na saúde dessas 

práticas no ambiente de trabalho. Tratam-se de medidas que visam a 

melhoria do ambiente laboral, particularmente importante em um setor 

econômico voltado ao atendimento do público em geral e que, pelas 

especificidades de sua atividade, está bastante marcado por exigências 

de maior produtividade – o que aumenta os riscos das exigências 

abusivas por parte de superior hierárquico em relação aos seus 

subordinados. Todavia, por maioria, vencido o Relator, a Seção de 

Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por entender que a matéria é 

própria para negociação entre as partes. 

25.1. O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com a 

seguinte redação:  “As empresas deverão compor equipe multidisciplinar 

com a finalidade de elaborar política de relações humanas, elaborando 

código de ética que vise coibir toda manifestação de discriminação 

(racial/sexual/idade, gênero, etc.) e de práticas nocivas à saúde 

física/mental e à segurança dos trabalhadores, em particular o assédio 

moral, dando conhecimento de seu conteúdo a todo o conjunto de 

farmacêuticos.” Todavia, por maioria, vencido o Relator, a Seção de 

Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por entender que a matéria é 

própria para negociação entre as partes. 

25.2. O entendimento do Relator é no sentido de deferir o pedido com a 

seguinte redação: “Os empregadores deverão emitir a CAT (comunicação 

de acidente de trabalho) nos casos de assédio moral com repercussão na 

saúde do farmacêutico.” Todavia, por maioria, vencido o Relator, a 

Seção de Dissídios Coletivos, indeferiu o pedido por entender que a 

matéria é própria para negociação entre as partes. 

26. LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES SINDICAIS 

Os empregadores liberarão integralmente os diretores indicados pelo 

sindicato profissional, sem prejuízo salarial, para o exercício do mandato 

sindical.  
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26.1 Aos delegados sindicais será garantido abono de ponto, com 

pagamento integral de salário, para a participação em reuniões, 

assembleias, ou quaisquer outras atividades de representação do 

sindicato, mesmo que em grau superior. 

Caput. Defere-se o pedido, nos termos do Precedente Normativo nº 83 

do TST: “ Assegura-se a frequência livre dos dirigentes sindicais para 

participarem de assembleias e reuniões sindicais devidamente 

convocadas e comprovadas, sem ônus para o empregador.” 

26.1. Indefere-se o pedido, por tratar de matéria própria para negociação 

entre as partes. 

27 - DESCONTO ASSISTENCIAL 

As empresas descontarão de todos os seus empregados integrantes da 

categoria profissional a importância equivalente a 01 (um) dia do salário 

percebido no mês da data base, a qual deverá ser repassada ao sindicato 

obreiro no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar do desconto, 

acompanhado de listagem dos empregados com o respectivo valor 

descontado de cada um. 

27.1. O descumprimento do prazo estipulado no “caput” acarretará no 

pagamento de multa no percentual de 50% (cinqüenta por cento) do total 

a ser recolhido, sem prejuízo da atualização monetária e juros, na forma 

da lei. 
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Defere-se o pedido, observado o deliberado pela assembléia geral 

profissional, nos seguintes termos: os empregadores obrigam-se, em 

nome do sindicato suscitante, a descontar dos salários de seus 

empregados, sindicalizados ou não, beneficiados ou não pela presente 

decisão, a título de contribuição assistencial, importância equivalente a 01 

(um) dia do salário já reajustado. O desconto deverá ser realizado na 1ª 

folha de pagamento imediatamente subseqüentes ao mês da publicação 

do presente acórdão, devendo ser repassado aos cofres do sindicato 

suscitante no prazo de 30 (trinta) dias contados do desconto. Se esgotado 

o prazo, e não tiver sido efetuado o recolhimento, este será acrescido de 

multa de 10% (dez por cento), juros de mora de 1% (um por cento) ao 

mês e atualização monetária. Qualquer trabalhador integrante da 

categoria profissional suscitante poderá, no prazo de até 10 (dez) dias 

após o primeiro pagamento reajustado, opor-se ao desconto da 

contribuição assistencial, manifestação a ser efetuada perante a empresa. 

VIGÊNCIA 

Fixa-se a vigência da presente decisão normativa a partir de 1º de agosto  

de 2008.    

Ante o exposto, 

ACORDAM os Magistrados integrantes da SDC do 

Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região: 

preliminarmente, por unanimidade de votos, rejeitar a 

prefacial de extinção do processo sem resolução do 

mérito, por AUSÊNCIA DE COMUM ACORDO PARA 

O AJUIZAMENTO DO DISSÍDIO COLETIVO. Por 

unanimidade de votos, determinar que a presente 

sentença normativa abrange os trabalhadores 

farmacêuticos que trabalham no Estado do Rio 

Grande do Sul, especificamente no comércio varejista 

de produtos farmacêuticos. No mérito, por 

unanimidade de votos, apreciando o item 01 - 

GARANTIA DE MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES 

MAIS BENÉFICAS ESTABELECIDAS NAS NORMAS 

COLETIVAS ANTERIORES E DIREITOS 

ADQUIRIDOS, indeferir o pedido.Por unanimidade de 

votos, apreciando o item 2 - REAJUSTE SALARIAL, 
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deferir o pedido, em parte, para conceder, por 

arbitramento, aos integrantes da categoria profissional 

suscitante, a partir de 01.08.2008, o reajuste salarial 

de 7,60 % (sete vírgula sessenta por cento), a incidir 

sobre os salários praticados em 01.08.2007, 

observado, no pertinente às compensações, o que 

segue: ressalvadas as situações decorrentes de 

término de aprendizagem, promoção por merecimento 

e antiguidade, transferência de cargo, função, 

estabelecimento ou de localidade, bem como de 

equiparação salarial determinada por sentença 

transitada em julgado, na hipótese de empregado 

admitido após a data-base, ou em se tratando de 

empresa constituída e em funcionamento depois da 

data-base, o reajustamento será calculado de forma 

proporcional em relação à data de admissão, e com 

preservação da hierarquia salarial. Por maioria de 

votos, apreciando o item 03 - AUMENTO REAL, 

indeferir o pedido. Por unanimidade de votos, 

apreciando o item 04 - PISO SALARIAL, deferir em 

parte o pedido, aplicando ao salário fixado na decisão 

revisanda o índice do reajuste salarial deferido na 

cláusula segunda, 7,60% (sete vírgula sessenta por 

cento), procedido o devido arredondamento do valor 

do salário-hora, para fixar o salário normativo de R$ 

1.416,80 (um mil quatrocentos e dezesseis reais e 

oitenta centavos). Por unanimidade de votos, 

apreciando os itens 5 - ADICIONAL DE HORAS 

EXTRAS; 12.1 e 12.2 - PAGAMENTO DE SALÁRIOS, 

FÉRIAS E GRAT. NATALINA; 15 "caput" - AVISO 

PRÉVIO/PARC. RESC.; 17 - INDEPENDÊNCIA 

TÉCNICA; 18 - LOCAL RESERVADO PARA 

ATENDIMENTO FARMACÊUTICO; 20 - LICENÇA 

ACOMPANHAM. SAÚDE FILHO E ASCENDENTE, 

deferir nos termos da Decisão Revisanda, em suas 

cláusulas 5.1; 9.1 e 9.2; 10; 13; 14 e 17, 
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respectivamente. Por maioria de votos, apreciando os 

itens 6- ADICIONAL NOTURNO; 8.1- 

INSALUBRIDADE; 12.3- PG SALÁRIOS, FÉRIAS e 

13º;15.1, 15.2,15.3 e 15.4- AV. PRÉVIO/PARC. 

RESC; 21 "caput" e 21.1- AMPLIAÇÃO LICENÇA 

MATERNIDADE E PATERNIDADE; 23.1, e 23.3- 

CONTAMINAÇÃO, PREVENÇÃO GARANTIA DE 

EMPREGO; 24- PREVENÇÃO DE RISCOS 

AMBIENTAIS E CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE 

OCUPACIONAL e 25 "caput", 25.1 e 25.2- 

PREVENÇÃO DO ASSEDIO MORAL. INFORMAÇÃO, 

indeferir os pedidos. Por unanimidade de votos, 

apreciando o item 8, "caput" - INSALUBRIDADE, 

deferir o pedido como postulado. Por maioria de votos, 

apreciando os itens 23 "caput", CONTAMINAÇÃO, 

PREVENÇÃO GARANTIA DE EMPREGO e 23.2- 

CONTAMINAÇÃO, PREVENÇÃO GARANTIA DE 

EMPREGO, deferir nos termos da decisão revisanda 

em suas cláusulas 21, "caput" e 21.2, 

respectivamente. Por unanimidade de votos, 

apreciando o item 26 "caput" - LIBERAÇÃO DE 

DIRIGENTE SINDICAL, deferir nos termos do 

Precedente Normativo do TST nº 83. Por unanimidade 

de votos, apreciando os itens 7- AD. TEMPO DE 

SERVIÇO; 9- ADICIONAL RESP TÉCNICA; 10- 

ADICIONAL CURSO DE APERFEIÇOAMENTO; 11 

"caput" e 11.1- ACORDO; 12 "caput"- PAGAMENTO 

SALÁRIOS, FÉRIAS E GRAT. NATALINA; 13- 

JORNADA DE TRABALHO; 14- SOBREAVISO; 16-

PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS; 19 "caput" e 19.1- 

INCENTIVO À FORMAÇÃO AUX. EDUCAÇÃO E 

REDUÇÃO DA JORNADA; 22 - DIMENSIONAMENTO 

QUANTITATIVO E QUALITATIVO ADEQUADO AOS 

RECURSOS HUMANOS e 26.1- LIBERAÇÃO DE 

DIRIG. SIND., indeferir os pedidos. Por unanimidade 

de votos, apreciando os itens 27 e 27.1 - DESCONTO 
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ASSISTENCIAL, deferir parcialmente o pedido, 

observado o deliberado pela assembléia geral 

profissional, nos seguintes termos: "os empregadores 

obrigam-se, em nome do sindicato suscitante, a 

descontar dos salários de seus empregados, 

sindicalizados ou não, beneficiados ou não pela 

presente decisão, a título de contribuição assistencial, 

a importância equivalente a 01 (um) dia de salário já 

reajustado. O desconto deverá ser realizado na 1ª 

folha de pagamento imediatamente subsequente ao 

mês da publicação do presente acórdão, devendo ser 

repassado aos cofres do sindicato suscitante no prazo 

de 30 (trinta) dias contados do desconto. Se esgotado 

o prazo, e não tiver sido efetuado o recolhimento, este 

será acrescido de multa de 10% (dez por cento), juros 

de mora de 1% (um por cento) ao mês e atualização 

monetária. Qualquer trabalhador integrante da 

categoria profissional suscitante poderá, no prazo de 

até 10 (dez) dias após o primeiro pagamento 

reajustado, opor-se ao desconto da contribuição 

assistencial, manifestação a ser efetuada perante a 

empresa." Por unanimidade de votos, fixar a vigência 

da presente decisão normativa a partir de 1º de 

agosto de 2008. Lavre o acórdão o Exmo. 

Desembargador Relator. Custas de R$ 300,00 

(trezentos reais), calculadas sobre o valor arbitrado de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelo suscitado. 

Sustentaram, oralmente, as razões do suscitante, o 

Dr. Silvio Eduardo Fontana Boff; e as do suscitado, o 

Dr. Antonio Job Barreto. 

Porto Alegre, 22 de março de 2010 (segunda-feira). 

 

 

 LUIZ ALBERTO DE VARGAS 

Relator 
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