
CATEGORIA DIFERENCIADA – 2007 

 

EMENTA: DISSÍDIO COLETIVO. Deferimento parcial de algumas vantagens, em consonância 

com o poder normativo constitucionalmente conferido a esta Justiça Especializada. 

Indeferimento de outras, por reguladas em lei ou próprias para acordo. 

 

VISTOS e relatados estes autos de REVISÃO DE DISSÍDIO COLETIVO, sendo 

suscitante SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PELOTAS e 

suscitados SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFÍCIO, CONFEIRARIA E DE MASSAS 

ALIMENTÍCIAS E BISCOITOS DE PELOTAS (01), SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

PELOTAS (02), SINDICATO RURAL DE PELOTAS (03), SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL E MOVELEIRA DE PELOTAS (04), SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE 

VEÍCULOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (05), 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E BEBIDAS EM GERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL (06), SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DE 

PELOTAS (07) E SINDICATO DOS HOSPITAIS BENEFICIENTES, RELIGIOSOS E FILANTRÓPICOS 

DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (08). 

 

O Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviário de Pelotas ajuíza ação de revisão de 

dissídio coletivo, em 19.12.2006, contra Sindicato das Indústrias de Panifício, Confeiraria e de 

Massas Alimentícias e Biscoitos de Pelotas (01), Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas 

(02), Sindicato Rural de Pelotas (03), Sindicato das Indústrias da Construção Civil e Moveleira 

de Pelotas (04), Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para 

Veículos no Estado do Rio Grande do Sul (05), Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas 

em Geral no Estado do Rio Grande do Sul (06), Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas 

Alimentícias de Pelotas (07) e Sindicato dos Hospitais Beneficientes, Religiosos e 

Filantrópicos do Estado do Rio Grande do Sul (08), buscando, entre outras vantagens 

elencadas na representação das fls. 02/32, reajuste salarial, aumento real, produtividade e 

Piso Salarial. 

Juntamente com a representação o suscitante traz aos autos procuração (fl. 34), cópia de seu 

estatuto social (fls. 36/69), declaração de número de sócios (fl. 70), edital de convocação para 

assembléia da categoria (fl. 73), ata da Assembléia Geral Extraordinária (fls. 74/88), lista de 

presença (fls. 89/91), Pauta de Reivindicações (fls. 93/101), convites para reuniões de tentativa 

de negociação junto ao sindicato e respectivas atas de (fls. 102/111), convites e atas de 

reuniões para negociação realizadas junto à Delegacia Regional do Trabalho (fls. 112/121) e 

cópia da decisão revisanda (fls. 123/139). 

Conclusos os autos à Vice-Presidência deste Regional, é designada audiência onde os 

suscitados devem responder aos termos da representação. Naquela oportunidade é 

determinado ao suscitante que junte aos autos a norma coletiva que pretende revisar em 

relação ao suscitado n. 08 e a juntada da ata a que se referem os convites da fls. 102/109 ou 



comprovação do recebimento dos convites para a reunião de negociação intermediada pela 

Delegacia Regional do Trabalho, no dia 12.12.2006 

O suscitante se manifesta à fl. 149, informando a inexistência de decisão revisanda com 

relação ao suscitado 08, na oportunidade junta aos autos cópia da ata de tratativas de 

negociação prévia realizada no dia 06.12.2006. 

Realizada audiência, com a presença do suscitante e do suscitado 08 (fl. 151), ausentes os 

suscitados remanescentes. Nesta oportunidade o suscitante desiste da ação com relação ao 

suscitado 08, com a anuência deste, o que é homologado naquele momento. Logo após é 

determinado o encerramento da instrução e a distribuição do processo na forma regimental. 

Os autos são distribuídos a esta Relatora, que determina a sua remessa ao Ministério Público 

do Trabalho. 

Com o parecer das fls. 160/163, retornam os autos para julgamento. 

O Ministério Público do Trabalho quanto ao mérito opina pela concessão de reajuste no 

percentual de 2,77%, pelo indeferimento das pretensões de aumento real e produtividade, 

piso salarial e reajuste trimestral de salários e determinação ao desconto, à título de 

contribuição assistencial de um dia de salário. 

Quanto às demais cláusulas opina pela observância da norma revisanda, dos Precedentes 

Normativos do Colendo TST e desse Egrégio Regional, bem como dos entendimentos 

uniformes dessa Seção de Dissídios Coletivos. Em relação às pretensões remanescentes 

sustenta o indeferimento por tratarem de matérias reguladas em lei ou por estabelecerem 

vantagens que somente poderiam ser instituídas mediante acordo entre as partes. Sugere, 

ainda, seja fixada a vigência a partir de 1º.01.2007. 

É o relatório. 

 

ISTO POSTO: 

I. PRELIMINARMENTE. 

I.1. ABRANGÊNCIA. 

A presente decisão normativa abrange os trabalhadores motoristas, representados pelo 

Sindicato-suscitante, que exerçam suas atividades nas empresas representadas pelos 

Sindicatos-suscitados remanescentes: Sindicato das Indústrias de Panifício, Confeiraria e de 

Massas Alimentícias e Biscoitos de Pelotas (01), Sindicato do Comércio Varejista de Pelotas 

(02), Sindicato Rural de Pelotas (03), Sindicato das Indústrias da Construção Civil e Moveleira 

de Pelotas (04), Sindicato do Comércio Varejista de Veículos, Peças e Acessórios para Veículos 

no Estado do Rio Grande do Sul (05), Sindicato das Indústrias de Cerveja e Bebidas em Geral no 

Estado do Rio Grande do Sul (06) e Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias 

de Pelotas (07), nos Municípios de Pelotas, Capão do Leão e Morro Redondo. 

II – NO MÉRITO 



II.1 – PREAMBULARMENTE 

Analisando-se as pretensões constata-se haver discrepância entre o texto aprovado em 

assembléia e aquele deduzido na representação nas cláusulas 06, caput E 27, caput , portanto 

quando da apreciação dos pedidos serão feitas as transcrições dos textos tal com deduzidos na 

representação além daquele aprovado em assembléia, com o posterior julgamento e seus 

fundamentos. 

II.2. JULGAMENTO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA REPRESENTAÇÃO 

01. REAJUSTE SALARIAL 

Concessão de um reajuste salarial em 01.01.2007, estimado em 5% (cinco por cento) no 

percentual de 100% (cem por cento) apurado pelo INPC/IBGE (Índfice Nacional de Preços do 

Consumidor), correspondente às perdas salariais ocorridas no período revisando, 

compreendido entre 01.01.2006 e 31.12.2006, a incidir sobre os salários vigentes em 

31.12.2006, para todos os integrantes da categoria profissional do Sindicato Suscitante. 

Defere-se parcialmente o pedido, nos termos do entendimento predominante nesta Seção de 

Dissídios Coletivos, para conceder, por arbitramento, aos integrantes da categoria profissional 

suscitante, a partir de 1º.01.2007, o reajuste de 2,81% (dois vírgula oitenta e um por cento), a 

incidir sobre os salários praticados em 1º.01.2006, observado, no que pertine 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 data-base, o 

reajustamento será calculado de forma proporcional em relação à data de admissão, e com 

preservação da hierarquia salarial. 

02. AUMENTO REAL 

Majoração dos salários, já reajustados de acordo com a cláusula anterior, a partir de 

01.01.2007, em Concessão de reajuste salarial em 01.11.2006, estimado em 3,34% (três vírgula 

trinta e quatro por cento), no percentual equivalente a diferença do INPC/IBGE do período e 

do reajuste do salário mínimo regional do Estado do Rio Grande do Sul, definido pela Lei 

12.509, a incidir sobre os salários vigentes em 01.01.2007, para todos os integrantes da 

categoria profissional do Sindicato Suscitante. 

Indefere-se a pretensão por inexistirem indicadores econômicos objetivos que justifiquem 

economicamente a concessão do benefício, sendo este passível tão somente de acordo entre 

as partes. 

03. PRODUTIVIDADE 

As empresas concederão a todos os integrantes da categoria profissional suscitante, a partir de 

01.01.2007, sobre os salários corrigidos, o percentual de 3% (três por cento), a título de 

produtividade. 



Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

04. PISO SALARIAL 

Os valores dos salários mensais, resultantes dos itens antecedentes, expressos 

monetariamente em conformidade com as folhas de pagamento de cada empresa, sejam 

fixados como Piso Salarial, reajustados regularmente pelos índices de correção salarial. 

Embora a categoria não possua salário normativo fixado, tratando-se de processo revisional, 

busca-se parâmetros de salários de motoristas de idêntica base territorial, referente aos 

municípios de Pelotas, Capão do Leão e Morro Redondo. Nesta esteira utiliza-se como 

parâmetro os valores fixados em acordo judicial firmado no processo n. 01010-2006-000-04-

00-4 RVDC, entre o suscitante e o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do 

Extremo Sul – SETCESUL para Motorista de Coleta e Entrega, o qual foi fixado em R$ 657,00 

para um período de vigência de 01.05.2006 a 30.04.2007. Considerando que o valor foi fixado 

em data anterior, aplica-se o índice de correção de maio/2006 a dezembro/2006, que é 

de 1,79% (um vírgula setenta e nove por cento), para fixar o salário normativo em R$ 

668,80 (seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), equivalente a R$ 3,04 (três reais 

e quatro centavos) por hora; 

05. REAJUSTE TRIMESTRAL DE SALÁRIOS 

Concessão de reajuste automático de salários, no dia primeiro de cada três meses, com base 

na variação da inflação medida pelo INPC/IBGE do trimestre anterior, salvo política mais 

benéfica. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

06. DIÁRIAS E PERNOITES 

As empresas concederão adiantamento em dinheiro, a título de diária, no valor de R$ 50,00 

(cinqüenta reais), reajustadas trimestralmente, pelo INPC/IBGE. 

Parágrafo 1º- Quando o tempo da viagem for inferior ou igual a um dia, as despesas de viagem 

serão devidas na proporção de 20% (vinte por cento), 40% (quarenta por cento) e 40% 

(quarenta por cento), desdobradas em café, almoço e janta, respectivamente. 

Parágrafo 2º- Por pernoite, as empresas pagarão as despesas de hospedagem ou, dispondo o 

veículo de sofá cama e nele permanecendo o empregado, valor equivalente à 80% (oitenta por 

cento) da diária. 

REDAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLÉIA (FL. 77) 

“As empresas concederão adiantamento em dinheiro, a título de diária, no valor de R$ 56,00 

(cinqüenta e seis reais), reajustadas trimestralmente, pelo INPC/IBGE.” 

Caput e §§ 1º e 2º - Defere-se parcialmente nos termos da revisanda cláusula 06, caput e §§ 

1º e 2º, que traduz a previsão contida no Precedente Normativo nº 89 do TST, ficando esta 

com a seguinte redação: “Defere-se o reembolso das despesas de alimentação e pernoite a 

motorista e ajudante, quando executarem tarefas a mais de 100 (cem) Km da empresa”. 



07. ADICIONAL PARA ATIVIDADE PENOSA (Art. 7º, XXIII, CF/88) 

Pelas atividades de motorista e cobrador e cobrador seja pago o adicional de 20% (vinte por 

cento) sobre o piso salarial. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

08. DOMINGOS E FERIADOS 

Todas as horas trabalhadas nestes dias sejam pagas com adicional de 100% (cem por cento), 

sem prejuízo da dobra salarial cabível. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 08, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 05, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “O trabalho 

prestado em domingos e feriados, quando não compensado, será contraprestado com 

adicional de 100% (cem por cento), sem prejuízo da remuneração do repouso semanal”. 

09. HORAS EXTRAS 

As horas extras serão remuneradas com adicional de 100% (cem por cento) sobre a 

remuneração da hora normal. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 09, 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)”. 

10. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL 

Até que a legislação complementar o defina, todo empregado terá o direito de receber, por 

ocasião da rescisão contratual, além do aviso prévio legal de 30 (trinta) dias, mais 05 (cinco) 

dias para cada ano de serviço e proporcional em relação ao período inferior a 01 (um) ano, 

sendo que a parcela que excede ao aviso prévio legal será sempre indenizada. 

Indefere-se por tratar de matéria que carece de regulamentação legal, conforme dispõe o art. 

7º, XXI, da Constituição Federal, razão pela qual a vantagem buscada só pode ser obtida 

mediante acordo entre as partes. 

11. UNIFORME E EQUIPAMENTO 

Sempre que necessário o uso de uniforme e equipamento, incluindo vestuário adequado aos 

trabalhadores, o mesmo será fornecido pelo empregador sem qualquer ônus ao empregado. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 11, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 115 do TST, ficando esta com a seguinte redação: “Determina-se 

o fornecimento gratuito de uniformes, desde que exigido seu uso pelo empregador”. 

12. CIPA 

A escolha dos membros da Comissão Interna de prevenção de acidentes atenderá às seguintes 

disposições: 



a) A empresa comunicará ao Sindicato Profissional, por escrito, com antecedência de 30 

(trinta) dias, a data da eleição; 

b) A votação será secreta e por chapa; 

c) Os votos serão receptados por meio de uma urna fixa, na empresa, e uma itinerante, pelos 

locais de trabalho; 

d) A votação começará às 8 horas e terminará às 18 horas, impreterivelmente; 

e) O escrutínio será realizado imediatamente após o término da votação; 

f) Será considerada eleita a chapa que obtiver o maior número de votos; 

g) O processo eleitoral deverá ter seus atos devidamente documentados desde a inscrição de 

chapas até a proclamação do vencedor, garantindo ao Sindicato Profissional ampla 

participação e fiscalização; 

h) O registro da chapa concorrente será por simples requerimento, firmado por qualquer 

integrante, dirigido ao Sindicato Profissional até 5 (cinco) dias da data do pleito; 

i) A cédula conterá as chapas em ordem numérica, correspondente a ordem da inscrição. 

Caput e alíneas “a” até “i” - Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 12, que 

traduz a previsão contida no Precedente nº 14, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte 

redação: “É de 10 (dez) dias, a contar da data da eleição, o prazo para os empregadores 

comunicarem ao sindicato profissional a relação dos eleitos para a CIPA”. 

13. PAGAMENTOS DE SALÁRIOS 

Os salários serão pagos semanalmente, até o último dia útil do período, dentro do respectivo 

horário de trabalho, mediante recibo, cuja cópia deve ser entregue ao empregado, 

especificando e discriminando toda e quaisquer parcelas pagas, o valor unitário e a 

quantidade, bem como os respectivos descontos, sob pena de nulidade. 

Parágrafo 1º- O pagamento em cheque sem possibilidade de desconto regular nas condições 

acima fixadas, importará em atraso de pagamento. 

Parágrafo 2º- O atraso no pagamento de salários importará em multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor devido, sem prejuízo de atualização monetária diária e juros de mora. 

Parágrafo 3º- O tempo despendido para recebimento de salário, excedente ao horário de 

trabalho cometido, será remunerado como hora extra. 

Caput - Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 13, caput , que traduz a 

previsão contida no Precedente Normativo nº 93, ficando esta com a seguinte redação: “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 Previdência Social, e o valor correspondente ao 

FGTS”. 

Parágrafos primeiro e terceiro – Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 13, 

§§ 1º e 3º, 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”. 

Parágrafo segundo – Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 13, § 2º, que 

traduz entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, limitado ao pedido, 

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

14. REGISTRO DE HORÁRIO 

As empresas serão obrigadas ao controle de horários por cartão-ponto mecânico, salvo 

quando impraticável o uso, quando será por exceção admitido o uso de ficha-ponto, 

garantindo ao empregado a anotação pessoal, por jornada e com a devida assinatura. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

15. HORAS À DISPOSIÇÃO 

Sempre que o empregado, entre um serviço e outro, tiver que permanecer à disposição da 

empresa, em regime de sobreaviso ou aguardando ordens, ou mesmo quando fora da sede do 

município ficar esperando o efetivo da prestação de serviços, será considerado tempo à 

disposição da empresa e assim remunerado. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

16. NÃO COMPENSAÇÃO DE HORAS 

Sempre que o empregado for dispensado do trabalho, por interesse do empregador, antes do 

término do horário do expediente, fica vedada a compensação de horário, considerando-se 

como cumprida a jornada daquele dia. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

17. VALE-REFEIÇÃO 

As empresas concederão aos seus empregados vale refeição, usualmente aceito na região. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

18. LICENÇA REMUNERADA 

Até o limite de dois Diretores e um Delegado Sindical por empresa, sendo de conveniência do 

Sindicato, sejam considerados em licença remunerada após a requisição sindical em caráter 

não eventual, garantidas todas as vantagens trabalhistas e sociais como se em prestação de 

serviço estivesse. 



Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 18, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 83 do TST, ficando esta com a seguinte redação: "Assegura-se a 

freqüência livre dos dirigentes sindicais para participarem de assembléias e reuniões sindicais 

devidamente convocadas e comprovadas, sem ônus para o empregador". 

19. DELEGADOS SINDICAIS 

Um por empresa mais um por cada grupo de 30 (trinta) empregados, eleitos pelos 

trabalhadores da empresa, sem votação secreta, convocada pelo Sindicato Profissional, com 

mandato de uma ano, admitida a destituição por decisão da Assembléia dos eleitores, 

assegurada a estabilidade provisória desde o registro da candidatura até um ano após o 

término do mandato e a possibilidade de ser requisitado uma vez por mês para prestação de 

serviços à categoria profissional, sem prejuízo do salário. 

Indefere-se, trata-se de categoria diferenciada, o que torna inviável aplicar-se o entendimento 

do Precedente Normativo n. 86 do TST, que trata sobre a matéria. 

20. GESTÃO DA EMPRESA 

Os delegados sindicais terão direito a participarem na gestão da empresa nos assuntos 

referentes à fixação do regulamento da empresa e das regras de caráter disciplinar, sob pena 

de nulidade de quaisquer deles. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

21. PROTEÇÃO CONTRA DESPEDIDA IMOTIVADA 

O empregado despedido imotivadamente terá direito a indenização equivalente à 100% (cem 

por cento) do montante do FGTS, sem prejuízo das demais reparações. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

22. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABRALHO 

As rescisões de contratos de trabalho, deverão ser sempre assistidas pelo Sindicato 

profissional, sob pena de nulidade. 

Parágrafo 1º- O pagamento das verbas devidas por efeito da rescisão, quando não satisfeito 

integralmente no respectivo ato, sujeitará o empregador ao pagamento de indenização no 

valor de 1/30 do piso salarial por dia, até o dia do efetivo pagamento ou do saldo respectivo. 

Parágrafo 2º- A demissão por justa causa ou força maior considerada imotivada se não 

cientificado o motivo e seus fundamentos por escrito. 

Parágrafo 3º- A justa causa alegada e não comprovada, pelos meios legais, sujeitará o 

empregador ao pagamento em dobro dos créditos que logrou não pagar ao tempo da 

demissão. 

Caput e parágrafo primeiro - Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 



Parágrafo segundo – Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 22, § 2º, que 

traduz a previsão contida no Precedente nº 74, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte 

redação: "Quando invocada a justa causa para a despedida, o empregado será informado, por 

escrito, dos motivos da dispensa". 

Parágrafo terceiro - Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

23. ADICIONAL NOTURNO 

A remuneração do trabalho noturno será adicionada com 60% (sessenta por cento), a incidir 

sobre o salário básico mensal. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

24. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 

É garantido aos motoristas, a concessão de repouso semanal remunerado aos domingos, em 

pelo menos duas vezes por mês. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

25. INDENIZAÇÃO ADICIONAL 

Será paga uma indenização adicional equivalente a um salário mensal, ao empregado 

despedido sem justa causa, no período de 60 (sessenta) dias que antecedem a data-base. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

26. FALTA GRAVE DO ESTABILITÁRIO 

Os créditos devidos ao empregado com estabilidade no emprego, referentes ao período de 

afastamento para apuração de falta grave, serão devidos em dobro se não resultar 

demonstrada a ocorrência de qualquer falta. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

27. CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 

Os empregadores descontarão de cada um dos trabalhadores pertencentes à categoria 

profissional o valor equivalente a um dia do respectivo salário, em favor do Sindicato 

Profissional, à título de contribuição assistencial, que será recolhida ao beneficiário até o 

décimo dia útil após a entrada em vigor do presente instrumento ou no mês que o sindicato 

indicar, calculado sobre o salário do respectivo mês, desde que não haja oposição do 

trabalhador, manifestada perante a empresa até 10 (dez) dias antes do primeiro pagamento 

reajustado. 

Parágrafo 1º- Juntamente com o recolhimento das importâncias, na sede do Sindicato, os 

empregadores deverão fornecer a relação dos empregados, com a função correspondente, 

valor do salário e do desconto efetuado. 



Parágrafo 2º- O não cumprimento da obrigação prevista nesta cláusula importará em multa 

equivalente à 20% (vinte por cento) do valor devido a recolhimento, sem prejuízo da correção 

monetária e juros de mora. 

REDAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLÉIA (FL. 81) 

“Os empregadores descontarão de cada um dos trabalhadores pertencentes à categoria 

profissional o valor equivalente a um dia do respectivo salário, em favor do Sindicato 

Profissional, à título de contribuição assistencial, que será recolhida ao beneficiário até o 

décimo dia útil após a entrada em vigor do presente instrumento ou no mês que o sindicato 

indicar, calculado sobre o salário do respectivo mês, desde que não haja oposição do 

trabalhador, manifestada perante a empresa até 10 (dez) dias antes do primeiro pagamento 

reajustado, cuja relação dos opositores deverá ser encaminhada ao Sindicato Profissional no 

mesmo prazo.” 

Caput e parágrafo segundo – Defere-se o pleito em parte, nos termos de entendimento 

predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, para determinar que 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, o valor equivalente a 01 (um) dia de 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. 

Parágrafo primeiro - Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 27, parágrafo 

primeiro, que traduz entendimento predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, ficando 

esta com a seguinte redação: “Obriga-se a empresa a remeter ao sindicato profissional, uma 

vez por ano, a relação de empregados pertencentes à categoria, acompanhada das guias de 

contribuição assistencial e da relação nominal dos empregados com salário anterior e o 

reajustado, no prazo máximo de 10 (dez) dias do último recolhimento”. 

28. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 

O não cumprimento de obrigações decorrentes do Art. 8º, IV, da Constituição da República e 

Art. 545 da CLT, incluindo, entre outras, especialmente, o desconto em folha da mensalidade 

em favor do Sindicato Profissional, sujeitará a empresa a uma penalidade mensal de 20% 

(vinte por cento) sobre os valores que deveriam ser descontados do trabalhador e recolhidos 

ao Sindicato, até a normalização dos recolhimentos. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

29. SALÁRIOS INCONTROVERSOS 



A caracterização da controvérsia para efeito do disposto no Art. 467, da CLT, dependerá de 

alegação fundamentada e cabalmente comprovada. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

30. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS 

A infração às obrigações legais e contratuais, sem prejuízo das demais sanções, importará em 

multa de 2 (dois) valores de referência por falta em favor do empregado prejudicado. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

31. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 

Os empregados terão direito, anualmente, a participação nos lucros das empresas, sendo que 

aqueles serão aferidos mediante análise dos balanços, balancetes e/ou livros de entrada. 

Parágrafo 1º- As empresas deverão enviar ao Sindicato Profissional os respectivos balanços 

e/ou balancetes no prazo de 05 (cinco) dias de sua realização, sendo que as microempresas 

deverão apresentar o livro de entrada no dia 05 (cinco) de janeiro de cada ano. 

Parágrafo 2º- A distribuição da participação nos lucros será feita de acordo com o abaixo 

discriminado: 

a) Empregados que recebem de 01 (um) à 05 (cinco) salários mínimos receberão o pagamento 

de 06 (seis) salários nominais; 

b) Empregados que recebem mais de 05 (cinco) e menos de 10 (dez) salários mínimos 

receberão pagamento de 03 (três) salários nominais; 

c) Empregados que recebem 10 (dez) ou mais salários mínimos perceberão o pagamento de 01 

(um) salário nominal. 

Parágrafo 3º- Os valores correspondentes à participação nos lucros deverão ser pagos no 

prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o dia primeiro de janeiro de cada ano; 

Parágrafo 4º- A retenção da participação nos lucros será punida com aplicação de juros de 

12% (doze por cento), correção monetária e multa diária de 0,2% (zero vírgula dois por cento) 

sobre os valores não pagos; 

Parágrafo 5º- O Sindicato Profissional atuará como substituto processual, caso haja a 

necessidade de execução judicial ou extra judicial dos créditos oriundos da participação nos 

lucros. 

Caput e parágrafos primeiro ao quinto - Indefere-se a pretensão. A matéria se encontra 

regulada pela Lei n. 10.101 de 19.12.2000 - publicada no DOU de 20.12.2000 - que dispõe 

sobre a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa e dá outras 

providências. O aludido diploma legal prevê que a participação nos lucros ou resultados será 

objeto de negociação entre a empresa e seus empregados (art. 2º). 

32. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO 



O salário do empregado será acrescido de 1% (um por cento) para cada ano de serviço 

prestado à mesma empresa ou sucessora na forma da lei. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

33. DISPENSA DE AVISO PRÉVIO 

O empregado fica dispensado do trabalho sempre que, no curso do aviso prévio, pedir 

afastamento mediante comprovação de novo emprego. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 33, 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”. 

34. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ACIDENTE DE TRABALHO 

O empregado que se acidentar no trabalho e permanecer em gozo de benefício por mais de 15 

(quinze) dias, terá estabilidade no emprego por 24 (vinte e quatro) meses contados do retorno 

à atividade. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

35. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - APOSENTADORIA 

Fica assegurado ao empregado estabilidade no emprego 24 (vinte e quatro) meses antes da 

aquisição do direito de aposentar-se, desde que comunique o fato ao empregador. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 35, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 21, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “Fica vedada a 

despedida sem justa causa, no período de 12 (doze) meses anteriores à aquisição do direito à 

aposentadoria voluntária ou por idade, junto à previdência oficial, do empregado que 

trabalhar há mais de 5 (cinco) anos na mesma empresa, desde que comunique o fato, 

formalmente, ao empregador”. 

36. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - RECLAMAÇÃO 

O empregado que, na vigência do contrato de trabalho apresentar reclamação trabalhista 

devidamente fundamentada, não poderá ser despedido até decisão final, salvo inquérito para 

apuração de falta grave. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

37. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GESTANTE 

A empregada gestante tem estabilidade no emprego desde a confirmação da gravidez até 01 

(um) ano após o parto. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

38. GRATIFICAÇÃO NATALINA 



As empresas pagarão 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário ao empregado, até o 5º dia 

após o recebimento pelo mesmo do aviso de férias, independentemente de requerimento. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

39. FÉRIAS PROPORCIONAIS 

São devidas ao empregado que pedir demissão ou for despedido por justa causa. 

Vencida a Relatora, defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 39, que traduz a 

previsão contida no Precedente nº 50, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “O 

empregado que se demitir antes de completar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias 

proporcionais, com o acréscimo do terço (1/3) constitucional”. 

40. GRATIFICAÇÃO NATALINA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO 

As empresas pagarão 13º salário ao empregado que permaneça afastado em gozo de benefício 

previdenciário. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

41. ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 

As empresas reconhecem como válidos os atestados médicos e odontológicos fornecidos por 

profissionais credenciados pelo Sindicato Profissional, INSS e particulares. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 41, que traduz entendimento 

predominante nesta Seção de Dissídios Coletivos, ficando esta com a seguinte redação: 

“Assegura-se eficácia aos atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais do 

sindicato dos trabalhadores, para o fim de abono de faltas ao serviço, desde que existente 

convênio do sindicato com a Previdência Social”. 

42. AUXÍLIO-ESCOLAR 

É devido ao empregado, desde que comprove sua própria condição de estudante ou de possuir 

filho dependente na mesma condição, quando matriculado em curso oficialmente reconhecido 

e comprovada freqüência, um auxílio escolar, por ano, pago metade no mês de fevereiro e 

metade no mês de julho, equivalente à 50% (cinqüenta por cento) do piso salarial da categoria. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

43. AUXÍLIO-CRECHE 

As empresas que não mantiverem creches junto ao estabelecimento ou de forma conveniada, 

pagarão aos seus empregados, por filho menor de 6 (seis) anos, auxílio mensal de valor 

equivalente à 5% (cinco por cento) do piso salarial, independente de qualquer comprovação de 

despesas. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

44. AUXÍLIO-FUNERAL 



Em caso de falecimento do empregado por acidente de trabalho, o empregador fica obrigado a 

pagar auxílio funeral aos dependentes do mesmo em valor correspondente a dois pisos 

salariais da categoria profissional. 

Defere-se parcialmente nos termos da revisanda, cláusula 44, por constituir conquista da 

categoria já assegurada, caracterizando-se assim como cláusula histórica, ficando esta com a 

seguinte redação: “Em caso de falecimento do empregado por acidente de trabalho, o 

empregador fica obrigado ao traslado do corpo”. 

45. SALÁRIO SUBSTITUTO 

Sempre que o empregado estiver em substituição de outro, que não for de caráter meramente 

eventual, será assegurado salário igual ao do substituído, deduzidas as vantagens de natureza 

pessoal. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 45, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 63, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “Enquanto perdurar 

a substituição que não tenha caráter meramente eventual, inclusive nas férias, o empregado 

substituto fará jus ao salário contratual do substituído”. 

46. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

Quando devido ao empregado será calculado com base no piso salarial. 

Indefere-se a pretensão pois não há fixação de piso salarial para a categoria. 

47. LICENÇA-PRÊMIO 

A cada cinco anos de serviços prestados a mesma empresa, sem faltas injustificadas ou atrasos 

ao serviço, o empregado terá direito a uma licença de 30 (trinta) dias. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

48. FALTAS JUSTIFICADAS 

São, também, justificadas as seguintes faltas: 

a) Até três dias em caso de falecimento do cônjuge, companheiro (a), ascendente ou 

descendente direto e irmão; 

b) Até dois dias em caso de falecimento de sogro(a), genro ou nora e doação voluntária de 

sangue; 

c) Por um dia em caso de internação hospitalar de cônjuge ou companheiro (a), do filho ou 

para recebimento do PIS. 

Alíneas “a” e “b” - Indefere-se, trata-se de matéria regulada pela legislação, cuja ampliação 

deve ser obtida através de negociação entre as partes. 

Alínea “c” – primeira parte - Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 48, 

alínea “c”, primeira parte, 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”. 

Alínea “c” – segunda parte - Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 48, 

alínea “c”, segunda parte, que traduz a previsão contida no Precedente nº 65, deste Tribunal, 

ficando esta com a seguinte redação: “É assegurada aos empregados a dispensa do serviço em 

até meia jornada de trabalho, sem prejuízo salarial, para saque dos rendimentos do Programa 

de Integração Social (PIS), ampliando-se a dispensa por toda a jornada no caso de domicílio 

bancário em município diverso, exceto em relação às empresas que mantêm convênio com a 

Caixa Econômica Federal”. 

49. ATRASOS 

Ao empregado que comparecendo com atraso, for admitido ao serviço, é devido o pagamento 

do repouso semanal e do feriado ocorrente da semana. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 49, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 92 do TST, ficando esta com a seguinte redação: “Assegura-se o 

repouso remunerado ao empregado que chegar atrasado, quando permitido seu ingresso pelo 

empregador, compensado o atraso no final da jornada de trabalho ou da semana”. 

50. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA 

Fica vedado e considerado nulo os efeitos de contrato de experiência de empregado 

readmitido ou que comprovar experiência de mais de dois anos na função em outras 

empresas. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 50, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 56, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “Readmitido o 

empregado no prazo de 1 (um) ano, na função que exercia, não será celebrado novo contrato 

de experiência, desde que cumprido integralmente o anterior”. 

51. SEGURO DE VIDA 

As empresas obrigam-se a patrocinar seguro de vida em grupo aos seus empregados em valor 

não inferior a 30 (trinta) vezes o piso salarial respectivo, com atualização do valor proporcional 

do salário, sob pena de indenização equivalente. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 51, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 84 do TST, ficando esta com a seguinte redação: “Institui-se a 

obrigação do seguro de vida, em favor do empregado e seus dependentes previdenciários, 

para garantir a indenização nos casos de morte ou invalidez permanente, decorrentes de 

assalto consumado ou não, desde que o empregado se encontre no exercício das suas 

funções”. 

52. PLANO DE SAÚDE 



As empresas celebrarão convênios com empresas prestadoras de serviços médico-

odontológicos, sendo o atendimento extensivo aos dependentes dos empregados. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

53. EMPREGADOS REABILITADOS 

A empresa assegurará 5% (cinco por cento) de sua capacidade de emprego aos empregados 

reabilitados de acidentes do trabalho. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

54. PUNIÇÃO POR FALTAS 

Toda e qualquer punição por falta cometida pelo empregado deverá ser dada por escrito com 

ciência do faltoso e comunicação, igualmente por escrito, ao Delegado do Sindicato na 

Empresa ou Sindicato Profissional, sob pena de nulidade. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

55. ATIVIDADE SINDICAL 

O Sindicato Profissional, por seus representantes, terá livre acesso aos locais de trabalho, 

podendo, inclusive fixar quadro de avisos e entregar folhetos e outras publicações que digam 

respeito à categoria. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 55, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 91, do TST, ficando esta com a seguinte redação: “Assegura-se o 

acesso dos dirigentes sindicais às empresas, nos intervalos destinados a alimentação e 

descanso, para desempenho de suas funções, vedada a divulgação de matéria político-

partidária ou ofensiva”. 

56. QUADRO DE AVISOS 

Será colocado avisos e comunicados do Sindicato, em mural, junto ao relógio-ponto de cada 

empresa. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 56, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 104 do TST, ficando esta com a seguinte redação: “Defere-se a 

afixação, na empresa, de quadro de avisos do Sindicato, para comunicados de interesse dos 

empregados, vedados os de conteúdo político-partidário ou ofensivo”. 

57. ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO ACIDENTADO 

As empresas garantirão ao empregado acidentado todo atendimento que for necessário, 

arcando com as despesas que excederem ou não forem seguradas pela previdência social. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 57, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 113 do TST, ficando esta com a seguinte redação: “Obriga-se o 

empregador a transportar o empregado, com urgência, para local apropriado, em caso de 



acidente, mal súbito ou parto, desde que ocorram no horário de trabalho ou em conseqüência 

deste”. 

58. ASSISTÊNCIA JURÍDICA 

As empresas fornecerão ao empregado assistência jurídica nos processos judiciais e inquéritos 

policiais decorrentes de acidentes de trânsito, sem qualquer ônus para o mesmo. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 58, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 69, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “Aos empregados 

motoristas que sofrerem acidentes, quando no exercício de suas funções, será assegurada 

assistência jurídica gratuita, desde que seus interesses não entrem em conflito com os do 

empregador”. 

59. DESCONTOS DE CHEQUES 

É vedado ao empregador descontar do salário do empregado valores de cheques recebidos de 

terceiros, sem provisão de fundos ou fraudulentamente emitidos. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 59, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 33, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “É vedado o 

desconto salarial de valores de cheques recebidos de terceiros, sem provisão de fundos ou 

fraudulentamente emitidos, quando cumpridas as determinações escritas do empregador, que 

deverão ser de inequívoco conhecimento do empregado”. 

60. PRÊMIO POR ASSIDUIDADE 

O trabalhador que durante o mês não faltar ao serviço injustificadamente, receberá um 

prêmio, sem natureza salarial, de 15% (quinze por cento) do valor do salário base. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

61. RETENÇÃO DA CTPS - INDENIZAÇÃO 

Será pago ao empregado uma indenização correspondente a um dia de salário, por dia de 

atraso, pela retenção da carteira de trabalho do empregado após o prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 61, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 66, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “Será devida ao 

empregado a indenização correspondente a 1 (um) dia de salário básico, por dia de atraso, 

pela retenção de sua carteira profissional após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, limitada 

a multa a seis meses do salário básico do empregado prejudicado”. 

62. ANOTAÇÕES NA CTPS 

As empresas anotarão nas carteiras de trabalho a função efetivamente exercida pelo 

empregador, de tal forma que o empregador não poderá exigir a realização de serviços 

incompatíveis com a qualificação profissional do obreiro. 



Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 62, que traduz a previsão contida 

no Precedente Normativo nº 105 do TST, ficando esta com a seguinte redação: “As empresas 

ficam obrigadas a anotar na Carteira de Trabalho a função efetivamente exercida pelo 

empregado, observada a Classificação Brasileira de Ocupações”. 

63. MULTA 

O descumprimento pelas empresas a quaisquer obrigações decorrentes do presente 

instrumento, importará em multa equivalente a 10% (dez por cento) do piso salarial da 

categoria, por infração, em favor da parte prejudicada. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 63, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 61, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “Impõe-se multa, 

por descumprimento das obrigações de fazer, no valor equivalente a 10% (dez por cento) do 

salário básico, em favor do empregado prejudicado, excetuadas as cláusulas que já contenham 

multa específica ou previsão legal, desde que constituído em mora o empregador”. 

64. CONTRIBUIÇÃO ATIVIDADE SINDICAL 

Os Sindicatos Suscitados contribuirão, mensalmente com dois pisos salariais de motorista 

diretamente ao Sindicato Profissional, a título de contribuição à atividade sindical. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

65. ALIMENTAÇÃO 

Quando a prorrogação da jornada de trabalho ultrapassar duas horas, as empresas fornecerão 

lanche ou efetuarão o pagamento do mesmo. Da mesma forma serão pagas as refeições, 

quando a prorrogação da jornada coincidir com o horário destas. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

66. CESTA BÁSICA 

As empresas fornecerão a todos os seus empregados, gratuitamente e mensalmente, uma 

cesta básica de alimentos, equivalente ao tipo mês, modelo SESI, estendendo-se este benefício 

aos dependentes de empregado falecido no prazo de 120 (cento e vinte) dias após o óbito. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

67. GRATIFICAÇÃO E QUEBRA DE CAIXA 

O motorista que receber valores de carga e sob sua responsabilidade os mesmos estiverem, 

receberá a título de quebra de caixa uma gratificação de 10% (dez por cento), a incidir sobre o 

piso salarial. 

Defere-se parcialmente nos termos da revisanda, cláusula 67, por constituir conquista da 

categoria já assegurada, caracterizando-se assim como cláusula histórica, ficando esta com a 

seguinte redação: “O motorista que receber valores da carga e sob sua responsabilidade os 



mesmos estiverem, receberá a título de quebra de caixa uma gratificação de 10% (dez por 

cento), a incidir sobre o salário-base”. 

68. CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

É obrigatória a entrega da cópia do contrato, quando escrito, assinada e preenchida, ao 

empregado admitido. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 68, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 15, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “É obrigatória a 

entrega da cópia do contrato, quando escrito, assinada e preenchida, ao empregado 

admitido”. 

69. CÓPIA DO RECIBO DE QUITAÇÃO 

É obrigatória a entrega ao empregado de cópia do recibo de quitação final, preenchida e 

assinada. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 69, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 16, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “É obrigatória a 

entrega, ao empregado, de cópia do recibo de quitação final, preenchida e assinada”. 

70. REDUÇÃO DO HORÁRIO DURANTE O AVISO PRÉVIO 

As duas horas de redução do horário normal de trabalho no curso do aviso prévio concedido 

pelo empregador poderão ser usufruídas, por opção do empregado, no início ou no fim da 

jornada. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 70, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 53, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “No início do 

período do aviso prévio, o empregado poderá optar pela redução de 02 (duas) horas no 

começo ou no final da jornada de trabalho”. 

71. ACRÉSCIMO SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS 

Nas férias proporcionais incide o acréscimo de 1/3 (um terço) de que trata o Art. 7º, inciso 

XVII, da Constituição Federal. 

Prejudicado o pedido, a pretensão já foi analisada na cláusula 39. 

72. DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO PELO EMPREGADOR 

A dispensa do cumprimento do aviso prévio concedido pelo empregador deverá ser anotada 

no documento respectivo. 

Defere-se parcialmente, nos termos da revisanda cláusula 72, que traduz a previsão contida 

no Precedente nº 44, deste Tribunal, ficando esta com a seguinte redação: “A dispensa do 

cumprimento do aviso-prévio concedido pelo empregador deverá ser anotada no documento 

respectivo”. 

73. DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA - PRESUNÇÃO DE DESPEDIDA INJUSTA 



Presume-se injusta a despedida quando não especificados os motivos determinantes, de forma 

escrita, na rescisão contratual. 

Prejudicado o pedido, a pretensão já foi analisada no § 2º da cláusula 22. 

74. MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS 

As cláusulas a serem deferidas na sentença normativa revisada, sejam mantidas onde e desde 

que não tenham sido alteradas ou modificadas pela vigência das cláusulas ora postuladas. 

Indefere-se, trata-se de situação já regulada pela legislação. 

75. DISSÍDIO COLETIVO - GARANTIA DE SALÁRIOS CONSECTÁRIOS 

Defere-se a garantia de 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. 

Indefere-se por tratar de matéria própria para negociação entre as partes. 

76. VIGÊNCIA 

As cláusulas e condições de trabalho fixadas no presente dissídio terão vigência de 12 (doze) 

meses, a partir de primeiro de janeiro do ano dois mil e sete. 

Fixa-se a vigência da presente decisão normativa a partir de 1º de janeiro de 2007. 

 

Ante o exposto, 

 

ACORDAM os Juízes da Seção de Dissídios Coletivos do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª 

Região, por unanimidade de votos, determinar que a presente decisão normativa abrange os 

trabalhadores motoristas, representados pelo Sindicato-suscitante, que exerçam suas 

atividades nas empresas representadas pelos Sindicatos-suscitados remanescentes: 

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE PANIFÍCIO, CONFEITARIA E DE MASSAS ALIMENTÍCIAS E 

BISCOITOS DE PELOTAS (1), SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE PELOTAS (2), SINDICATO 

RURAL DE PELOTAS (3), SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E MOVELEIRA DE 

PELOTAS (4), SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE VEÍCULOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 

VEÍCULOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (5), SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CERVEJA E 

BEBIDAS EM GERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (6) e SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE 

DOCES E CONSERVAS ALIMENTÍCIAS DE PELOTAS (7), nos Municípios de Pelotas, Capão do 

Leão e Morro Redondo. No mérito, Por unanimidade de votos, apreciando o item 01. 

REAJUSTE SALARIAL, deferir parcialmente o pedido para conceder, por arbitramento, aos 

integrantes da categoria profissional suscitante, a partir de 1º.01.2007, o reajuste de 2,81% 

(dois vírgula oitenta e um por cento), a incidir sobre os salários praticados em 1º.01.2006, 

observado, no que pertine 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 

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

admissão, e com preservação da hierarquia salarial. Por unanimidade de votos, apreciando o 

item 02. AUMENTO REAL, indeferir o pedido. Por unanimidade de votos, apreciando o item 03. 

PRODUTIVIDADE, indeferir o pedido. Por unanimidade de votos, apreciando o item 04. PISO 

SALARIAL, deferir em parte o pedido para fixar o salário normativo em R$ 668,80 (seiscentos e 

sessenta e oito reais e oitenta centavos), equivalente a R$ 3,04 (três reais e quatro centavos) 

por hora. Por unanimidade de votos, apreciando o item 05. REAJUSTE TRIMESTRAL DE 

SALÁRIOS, indeferir o pedido. Por unanimidade de votos, apreciando os itens 06, “caput” e §§ 

1º e 2º. DIÁRIAS E PERNOITES; 08. DOMINGOS E FERIADOS; 09. HORAS EXTRAS; 11. UNIFORME 

E EQUIPAMENTO; 12, “caput” e alíneas “a” até “i”. CIPA; 13, “caput”. PAGAMENTOS DE 

SALÁRIOS; 13, §§ 1º e 3º. PAGAMENTOS DE SALÁRIOS; 13, § 2º. PAGAMENTOS DE SALÁRIOS; 

18. LICENÇA REMUNERADA; 22, § 2º. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO; 33. DISPENSA 

DE AVISO PRÉVIO; 35. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - APOSENTADORIA; 41. ATESTADOS 

MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS; 44. AUXÍLIO-FUNERAL; 45. SALÁRIO SUBSTITUTO; 48, alínea “c”, 

primeira parte. FALTAS JUSTIFICADAS; 48, alínea “c”, segunda parte. FALTAS JUSTIFICADAS; 49. 

ATRASOS; 50. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA; 51. SEGURO DE VIDA; 55. ATIVIDADE SINDICAL; 56. 

QUADRO DE AVISOS; 57. ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO ACIDENTADO; 58. ASSISTÊNCIA 

JURÍDICA; 59. DESCONTOS DE CHEQUES; 61. RETENÇÃO DA CTPS - INDENIZAÇÃO; 62. 

ANOTAÇÕES NA CTPS; 63. MULTA; 67. GRATIFICAÇÃO E QUEBRA DE CAIXA; 68. CÓPIA DO 

CONTRATO DE TRABALHO; 69. CÓPIA DO RECIBO DE QUITAÇÃO; 70. REDUÇÃO DO HORÁRIO 

DURANTE O AVISO PRÉVIO e 72. DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO PELO 

EMPREGADOR, deferir os pedidos, nos termos da revisanda em suas cláusulas 06, “caput” e §§ 

1º e 2º; 08; 09; 11; 12; 13, “caput”; 13, §§ 1º e 3º; 13, § 2º; 18; 22, § 2º; 33; 35; 41; 44; 45; 48, 

alínea “c”, primeira parte; 48, alínea “c”, segunda parte; 49; 50; 51; 55; 56; 57; 58; 59; 61; 62; 

63; 67; 68; 69; 70 e 72, respectivamente. Por maioria de votos, apreciando o item 39. FÉRIAS 

PROPORCIONAIS, deferir o pedido nos termos da cláusula 39 da revisanda. Por unanimidade 

de votos, apreciando os itens 07. ADICIONAL PARA ATIVIDADE PENOSA (Art. 7º, XXIII, CF/88); 

10. AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL; 14. REGISTRO DE HORÁRIO; 15. HORAS À DISPOSIÇÃO; 16. 

NÃO COMPENSAÇÃO DE HORAS; 17. VALE-REFEIÇÃO; 19. DELEGADOS SINDICAIS; 20. GESTÃO 

DA EMPRESA; 21. PROTEÇÃO CONTRA DESPEDIDA IMOTIVADA; 22, “caput” e § 1º. RESCISÃO 

DO CONTRATO DE TRABALHO; 22, § 3º. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO; 23. 

ADICIONAL NOTURNO; 24. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO; 25. INDENIZAÇÃO ADICIONAL; 

26. FALTA GRAVE DO ESTABILITÁRIO; 28. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS; 29. SALÁRIOS 

INCONTROVERSOS; 30. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS; 31, 

“caput” e §§ 1º ao 5º. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS; 32. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO; 

34. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - ACIDENTE DE TRABALHO; 36. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - 

RECLAMAÇÃO; 37. ESTABILIDADE PROVISÓRIA - GESTANTE; 38. GRATIFICAÇÃO NATALINA; 40. 

GRATIFICAÇÃO NATALINA - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO; 42. AUXÍLIO-ESCOLAR; 43. AUXÍLIO-

CRECHE; 46. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; 47. LICENÇA-PRÊMIO; 48, “a” e “b”. FALTAS 

JUSTIFICADAS; 52. PLANO DE SAÚDE; 53. EMPREGADOS REABILITADOS; 54. PUNIÇÃO POR 

FALTAS; 60. PRÊMIO POR ASSIDUIDADE; 64. CONTRIBUIÇÃO ATIVIDADE SINDICAL; 65. 

ALIMENTAÇÃO; 66. CESTA BÁSICA; 74. MANUTENÇÃO OU ALTERAÇÃO DE CLÁUSULAS e 75. 



DISSÍDIO COLETIVO - GARANTIA DE SALÁRIOS CONSECTÁRIOS, indeferir os pedidos. Por 

unanimidade de votos, apreciando os itens 71. ACRÉSCIMO SOBRE FÉRIAS PROPORCIONAIS e 

73. DESPEDIDA POR JUSTA CAUSA - PRESUNÇÃO DE DESPEDIDA INJUSTA, considerar 

prejudicados os pedidos. Por unanimidade de votos, apreciando o item 27, “caput” e § 2º. 

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, deferir o pedido, em parte, para determinar que 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, o valor equivalente a 01 (um) dia de salário já reajustado. O desconto 

deverá ser realizado na 1ª folha de pagamento imediatamente subseqüente 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, apreciando o item 27, § 1º. CONTRIBUIÇÃO 

ASSISTENCIAL, deferir parcialmente o pedido, nos termos da revisanda cláusula 27, parágrafo 

primeiro, ficando esta com a seguinte redação: “Obriga-se a empresa a remeter ao sindicato 

profissional, uma vez por ano, a relação de empregados pertencentes à categoria, 

acompanhada das guias de contribuição assistencial e da relação nominal dos empregados 

com salário anterior e o reajustado, no prazo máximo de 10 (dez) dias do último 

recolhimento”. Por unanimidade de votos, fixar a vigência da presente sentença normativa a 

partir de 1º de janeiro de 2007. Custas, de R$ 300,00 (trezentos reais), calculadas sobre o valor 

arbitrado de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), pelos suscitados remanescentes. 

Intimem-se. 

 

Porto Alegre, 21 de maio de 2007 (segunda-feira). 
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