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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO,AFINS E DO CAFE SOLUVEL DE LONDRINA 
E REGIAO., CNPJ n. 77.431.328/0001-97, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). FRANCISCO CARLOS 
FERREIRA; 
  
E  
 
J MACEDO S/A, CNPJ n. 14.998.371/0001-19, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). LUIZ CONRADO DOS 
SANTOS CARVALHO SUNDFELD e por seu Diretor, Sr(a). CARLOS AUGUSTO NUNES NEVES DA ROCHA; 
  
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas 
seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
 
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 1º de novembro de 2012 a 21 de outubro 
de 2013 e a data-base da categoria em 1º de novembro.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) 
todos os empregados da Indústria J. MACEDO S/A � UNIDADE LONDRINA, nos municípios de Londrina, Cambé, 
Ibiporã, Jataizinho e Tamarana, com abrangência territorial em Cambé/PR, Ibiporã/PR e Londrina/PR.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE SALARIAL  
 
 

Os  salários  dos trabalhadores da empresa J. MACEDO S/A � UNIDADE LONDRINA, serão reajustados em 1º de 
novembro de 2012 em 7,5% (sete virgula cinco por cento) limitado aos trabalhadores que recebem até R$ 3.750,00 (três 
mil e setecentos e cinquenta reais) em novembro de 2012, aos trabalhadores que recebem acima de R$ 3.750,00 (três mil e 
setecentos e cinquenta reais) em novembro de 2012, aumento de R$ 282,00 (duzentos e oitentareais) fixo mensal, a partir 
de 1º  de novembro de 2012. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Serão deduzidas as antecipações espontâneas e legais, concedidas no período, à exceção 
dos resultados de término de aprendizagem, implemento de idade, promoção por merecimento, transferência de cargo, 
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função e mudança de estabelecimento ou localidade. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O Salário Normativo de Efetivação não poderá ser inferior a R$ 890,00 (oitocentos e 
noventa reais). 
                   
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  

 
Outras Gratificações  

 
 
CLÁUSULA QUARTA - BENEFÍCIOS OFERECIDOS  
 

Fica acertado e ajustado que todos os benefícios subsidiados oferecidos aos empregados, por força deste Acordo, 
legislação ou por iniciativa da empresa, não se constituem em �salário in natura� para todos os efeitos legais.  
 
CLÁUSULA QUINTA - ANUIDADE  
 
 

Será concedido a todos os empregados desta empresa, por ano trabalhado,  um prêmio de R$ 8,09 (oito reais e nove 
centavos), para cada ano trabalhado limitado ao teto de 15 (quinze) anos ou R$ 121,35 (cento e vinte e um reais e trinta e 
cinco centavos) mensalmente, em destaque na folha de pagamento. 
 O referido valor  será corrigido com os mesmos percentuais da evolução salarial da categoria profissional. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO:  Este prêmio será extinto a partir da implantação e primeiro pagamento da participação dos 
empregados nos lucros ou resultados da empresa desde que seja superior ao aludido prêmio desta cláusula. 
 

Adicional de Hora-Extra  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - HORAS EXTRAS  
 
 

As  horas extras realizadas serão pagas com adicional de 60% (sessenta por       cento) para as duas primeiras horas do dia 
e com 100% (cem por cento) para as demais horas laboradas no mesmo dia, assim como domingos e feriados. 
 

Adicional de Tempo de Serviço  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - PRÊMIO POR TEMPO DE SERVIÇO  
 

Será concedido o prêmio de 01 (um) salário para os empregados que completarem 12 (doze)  anos  de serviço.  
Adicional Noturno  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - JORNADA NOTURNA ( ADICIONAL)  
 
 

O empregado que trabalha entre 22h00 e 05h00 horas, terá direito a um acréscimo de 30% (trinta por cento) da hora 
normal. 
 

Auxílio Alimentação  
 



 
CLÁUSULA NONA - CESTA BÁSICA  
 
 

            Fica assegurado aos trabalhadores que efetivamente comparecerem a todos os dias de trabalho no mês e que não 
apresentarem nenhuma falta, uma ajuda alimentação no valor de R$ 80,00 (oitenta reais), de novembro a janeiro/2013 e o 
importe de R$ 100,00(cem reais) a partir de fevereiro/2013, a título de assiduidade, sendo que na vigência deste acordo 
será praticado desconto de 4% (quatro por cento) do valor fornecido, conforme Lei do PAT, que poderá ser fornecida nas 
seguintes modalidades: 
            a) Tíquetes (vale-compra, vale-alimentação ou cartão magnético); 
            b) Cesta Básica. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Poderá o trabalhador justificar perdas de horas usadas em tratamento médico, desde que 
apresente atestado médico, para fins de recebimento da cesta básica.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: O trabalhador que não justificar faltas e atrasos no mês, não terá direito a cesta básica.  
 
PARÁGRAFO TERCEIRO: o presente benefício não será vinculado a eventuais acordos de banco de horas, 
compensação de horas, turno de revezamento, abono-assiduidade e PPR, bem como, nos termos da legislação vigente, não 
se incorpora aos salários, para quaisquer efeitos. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - FORNECIMENTOS DE LANCHE  
 

Fica acertado e ajustado fornecimento de lanche  para os trabalhadores noturnos no horário de entrada igualmente aos 
funcionários diurnos.  

Auxílio Transporte  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TRANSPORTE GRATUITO  
 
 

O Vale Transporte será concedido aos empregados, seguindo todos os preceitos constantes no Decreto nº 95.247 de 
17.11.1987, que regulamenta a Lei nº 7.418 de 16.12.1985, que instituiu o Vale Transporte, com a alteração da Lei nº 
7.619 de 30.09.1987. 
 

Auxílio Educação  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - AUXÍLIO ESCOLAR  
 
 

A título de auxílio escolar para aquisição de material escolar, a empresa pagará a cada um de seus empregados que 
comprovem possuir filhos cursando o ensino fundamental e o ensino médio em escola pública e privada, a importância de 
35% (trinta e cinco por cento), de 1 (um) salário normativo do mês de janeiro/2013 a ser pago no mês de fevereiro/2013 
 

Auxílio Doença/Invalidez  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA PREVIDENCIÁRIO  
 
 

Aos empregados da empresa que a partir de  01/11/95 venham receber benefícios da Previdência Social, por doença ou 



acidente de trabalho, será concedido pela empresa um auxílio complementar aos benefícios pagos pelo INSS, após a 
apresentação do carnê de benefícios, sendo o valor do complemento igual a diferença do valor pago pela Previdência e o 
salário base do mês, conforme escala abaixo: 
 
TEMPO DE SERVIÇO   PERÍODO DE COMPLEMENTAÇÃO 
 
De  01  a 02 anos ...................................... Um mês 
De  02  a 05 anos....................................... Dois meses 
De  05  a 08 anos....................................... Três meses 
De  08  a 10 anos....................................... Quatro meses 
Acima de 10 anos...................................... Cinco meses 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para efeito do disposto nesta cláusula, os primeiros 15 (quinze) dias de afastamento do 
empregado serão considerados como parte de cada período de benefício da tabela supra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Esta cláusula não atinge dirigentes Sindicais, com exceção aos que tiverem sido afastados 
por acidente de trabalho e trajeto, ou caso comprovado pelo médico da empresa. 
 

Auxílio Morte/Funeral  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL  
 
 

Em caso de falecimento do empregado ou de qualquer de seus dependentes legais, a empresa custeará as despesas com 
funeral até o valor de 2 (dois) pisos da categoria. 
            Se a empresa mantém seguro de vida em grupo, ou planos de benefícios complementares superior ao auxílio acima, 
estará isenta desta cláusula. Caso o seguro de vida estipular indenização inferior ao garantido por esta cláusula, a empresa 
cobrirá a diferença. 
 

Aposentadoria  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PRÊMIO POR APOSENTADORIA  
 
 

Ao deferir aposentadoria pelo INSS a empresa pagará para o empregado um prêmio de 01 (um) salário nominal ao 
trabalhador aposentado. 
 

 
Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades  

 
Desligamento/Demissão  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR JUSTA CAUSA  
 
 

Nas rescisões de contrato de trabalho por justa causa a empresa indicará por escrito as faltas cometidas pelo empregado, 
sob pena de ser considerada injusta a dispensa. 
 

 
Relações de Trabalho � Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e Estabilidades  



 
Qualificação/Formação Profissional  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - TREINAMENTO DE EMPREGADOS  
 
 

            Fica certo e ajustado que os treinamentos realizados aos Empregados poderão ocorrer dentro ou fora da jornada de 
trabalho, dependendo de sua natureza e da entidade educacional, sendo que, na hipótese de ocorrerem fora do horário 
normal de trabalho, estas horas não serão remuneradas, uma vez que, também é de interesse do empregado a sua melhor 
qualificação profissional.  
 

Outras estabilidades  
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - GARANTIA DE EMPREGO A ESTABILIDADE PROVISÓRIA  
 
 

GARANTIA DE EMPREGO 
 Por esta cláusula fica garantida a estabilidade provisória, nos seguintes casos: 
 
a) - GESTANTE -  Até 60 (sessenta) dias após o término da estabilidade prevista no Artigo 10,  Inciso  II  Letra �b� 
das disposições transitórias, atualmente em vigência. 
 
b) - ACIDENTADO NO TRABALHO - Desde o momento da ocorrência do acidente até 60 (sessenta) dias após a 
alta. Aos acidentados que ficarem mais de 15 (quinze) dias afastados do trabalho, fica a garantia da Lei nº 8.213. 
 
c) - VÍTIMA DE DOENÇA PROFISSIONAL - Desde o momento de sua verificação até 30 (trinta) dias  após a alta. 
 
d) -  APOSENTADORIA - Ao empregado em condições de estar a um máximo de 24 (vinte e quatro) meses a 
aquisição do direito à aposentadoria especial ou por tempo de serviço e idade a garantia do emprego ou salário. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caso o empregado não requeira ou não comunique o Recursos Humanos o 
encaminhamento de sua aposentadoria, ficará a empresa desobrigada de conceder tal garantia. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO � fica certo e ajustado que todas as estabilidades provisórias previstas neste Acordo ou em 
legislação poderão ser convertidas em indenização pelo valor correspondente aos salários deste período.   
 

 
Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas  

 
Prorrogação/Redução de Jornada  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - JORNADA DE TRABALHO 12 X 36  
 
 

Com base no art. 7º, inciso XIII, Capítulo II da Constituição Federal, fica facultado à empresa e seus respectivos 
empregados, estabelecerem acordo de prorrogação e compensação de horário, possibilitando estabelecer jornada de 
trabalho de 12 (doze) horas de trabalho com 36 (trinta e seis) horas de descanso. Desta forma, fica certo e ajustado que 
para todos os empregados da empresa, a jornada de trabalho poderá ser de 12 (doze) horas de trabalho seguidas de 36 
(trinta e seis) horas de descanso. 
 



PARÁGRAFO ÚNICO: aos empregados com jornada prevista na presente cláusula, ou seja, 12 (doze) horas de trabalho 
seguidas de 36 (trinta e seis) horas de descanso. Não será devido o prêmio por Noite Efetivamente Trabalhada previsto na 
cláusula 17, em virtude da redução da jornada mensal. 
 

Compensação de Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO  
 
 

Visando a compensação da jornada de trabalho pela extinção total do expediente aos sábados, acordam as partes nas 
seguintes condições: 
 
             a) � A jornada de trabalho será de 8h48min diárias, de Segunda a sexta-feira, com 1h27min de intervalo intra-
jornada, totalizando 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 
 
             b) - Quando feriados civis ou religiosos coincidirem com o sábado compensado, a empresa reduzirá a jornada 
semanal, subtraindo os minutos ou horas relativas e compensação. 
 
             c) - Nenhum acréscimo salarial será devido pela jornada diária estabelecida na cláusula �a�, em face da 
compensação com a ausência de trabalho aos sábados. 
 

Controle da Jornada  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MARCAÇÃO DO CARTÃO PONTO  
 
 

PARÁGRAFO PRIMEIRO:  Para todos os efeitos, inclusive judiciais, as partes convencionam que o período até o 
limite de 10 (dez) minutos que antecede ou extrapola o início e o fim de cada jornada de trabalho não será considerado 
como o tempo à disposição do empregador. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Conforme previsão legal no art. 74 § 2º da CLT é facultativo à empresa exigir ou não a 
marcação do registro de ponto no início e término do referido intervalo para descanso e refeição de seus empregados. 
Ficando a empresa a seu critério definir outro meio da marcação e controle deste período. Sendo apenas obrigatório o 
registro da marcação no início e término da jornada de trabalho bem como dos registros do intervalo intrajornada. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PERÍODO DE APURAÇÃO DO CARTÃO PONTO  
 
 

            Fica certo e ajustado que o período para fechamento do cartão ponto para efeito de apuração de faltas ou de horas 
extras, obedecerá às datas de 11 do mês anterior ao dia 10 do mês atual. 
 

 
Relações Sindicais  

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - PROCESSO DE PRORROGAÇÃO E REVISÃO  
 
 

Os entendimentos com vistas a efetivação do novo ACORDO COLETIVO DE TRABALHO,  para o período de 01 de 



Novembro de 2012 até  31 de outubro de 2013, deverão ser iniciados 60 (sessenta) dias antes do término da vigência desta 
Norma Coletiva. 
 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - ELEIÇÕES SINDICAIS  
 
 

No período de eleição sindical, a empresa permitirá a colocação de uma urna em seu refeitório, liberando  os empregados 
pelo tempo necessário ao exercício do direito de voto. 
 

Outras disposições sobre representação e organização  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - QUADRO DE AVISOS  
 

A empresa  permitirá que o Sindicato afixe em local visível aos empregados, um quadro de avisos para a colocação dos 
comunicados  que lhe são próprios, mediante visto prévio da administração da empresa e do presidente do Sindicato.  

 
Disposições Gerais  

 
Mecanismos de Solução de Conflitos  

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FORO  
 
 

O Foro competente para apreciar qualquer reclamação  trabalhista oriunda do presente Acordo, será o da Junta de 
Conciliação e Julgamento ou Juízo de Direito da localidade onde o empregado prestar  seus serviços ao empregador, desde 
que o trabalhador não se oponha as decisões da Assembléia, inclusive para fins de reclamação trabalhista, este instrumento 
não cobrirá. 
 

Descumprimento do Instrumento Coletivo  
 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - MULTA  
 
 

Fica estipulada a multa de 20% (vinte por cento) do salário mínimo, por empregado e por cláusula inobservada, 
independente das penalidades estabelecidas em cláusulas anteriores. A referida multa será revertida em favor do 
empregado, e nos casos em que o beneficiário seja a Entidade Profissional, em favor da mesma. 
 

 
 

FRANCISCO CARLOS FERREIRA  
Presidente  

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACAO,AFINS E DO CAFE SOLUVEL DE 
LONDRINA E REGIAO.  

 
 
 

LUIZ CONRADO DOS SANTOS CARVALHO SUNDFELD  
Diretor  

J MACEDO S/A  



 
 
 

CARLOS AUGUSTO NUNES NEVES DA ROCHA  
Diretor  
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