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CARTA DO PRESIDENTE DO SINDIMEC

Em virtude das mudanças proporcionadas pela reforma 
trabalhista, também pelas mudanças proporcionadas nesta convenção, 
com o apoio de toda a diretoria do Sindimec, apresentamos  este livro, 
para ajudar na compreensão das mudanças em seu tempo, tanto para 
empregados como empregadores, redação que se faz necessária total 
compreensão, a fim de trazer ganhos à sociedade como um todo. 

Foi fundamental em todas as reuniões promovidas para 
esclarecimento e entendimento das cláusulas aqui presentes, a 
participação dos responsáveis de RHs das empresas associadas, de 
advogados, Empresários associados, integrantes da diretoria do Sindimec, 
dos diretores dos sindicatos laborais, Sindimecanicos Joinville e também 
do Sintramasf, sindicato laboral de São Francisco Sul e Araquari, onde 
conseguimos debater a fundo a real interpretação do que fora negociado 
e podendo ser exposto de forma clara e objetiva, podendo assim ser lida 
e facilmente interpretada pelos seus interessados, saindo dos jargões 
jurídicos e termologias não populares, ficando de fácil compreensão na 
visão de todos que participaram. 

Agradecimento ao esforço do Dr Erasmo Steiner, advogado do 
nosso sindicato, que soube com habilidade manter as interpretações 
dentro do entendimento do Pilar da lei, também com muita destreza 
apoiar as mudanças na mesa de negociações, também agradeço a Dra. 
Juliana Carolina Pollnow Soares, advogada com vasta experiência 
em RH, que através da sua participação na leitura e na reorganização 
das palavras nos trouxe a linguagem ideal para empresários, líderes e 
empregados, contribuindo também com o conteúdo do livro.

Agradeço muitíssimo a Deus pela oportunidade de poder 
contribuir.

Também agradeço a minha família, que com paciência 
e organização me permitem ter possibilidades de poder servir 
voluntariamente ao sindicato.

Ivo Pruner Júnior 
Presidente
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CARTA DO PRESIDENTE DO SINDIMECÂNICOS

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Mecânicas 
de Joinville e Região foi fundado em 1 de outubro de 1959, recebendo a 
carta sindical em 24 de agosto de 1961.Cerca de 40 trabalhadores fundaram 
o sindicato em uma época de transformações econômicas profundas, num 
momento em que a industrialização tomou conta do país.

A primeira sede foi instalada em uma sala alugada onde hoje está 
estabelecida uma agência da Caixa Econômica Federal, na rua Três de Maio, 
esquina com rua do Príncipe. Com apenas 11 anos de existência foi adquirida 
a sua sede própria. Durante seus 59 anos de existência o sindicato participa 
ativamente das transformações da nossa categoria, sempre defendendo, 
organizando, com total autonomia, os trabalhadores de nossa região.

O ano de 2018 apresentou mudanças significativas no que se 
refere às relações entre os sindicatos laboral e patronal, assim como, entre 
empregadores e empregados. Com a promulgação da Lei 13.467/2017, 
conhecida popularmente como “reforma trabalhista”, houve profundas 
modificações sobre as relações de trabalho, o que trouxe responsabilidades 
ainda maiores para as entidades sindicais nas negociações coletivas.

Os sindicatos representantes, além de negociadores, atuaram de certo 
modo como legisladores. Com fundamentos na máxima do “acordado sobre 
o legislado”, via de regra, as cláusulas negociadas nos acordos coletivos terão 
prevalência à legislação. Esta metodologia trouxe para a mesa de negociação 
uma nova forma de interação, pois, além da representação, os sindicatos laboral 
e patronal devem ter em mente a busca pelo denominador comum em todas 
as questões que se referem à convenção coletiva e, neste ano, foram realizadas 
várias reuniões sendo que as alterações foram amplamente discutidas.

Há de se reconhecer que o início de toda transformação, a exemplo 
desta, apresenta grandes dificuldades. Mas acredita-se que é possível sim 
construir uma relação mais sadia entre os sindicatos representantes dos 
empregados e dos empregadores, embasada na boa comunicação e com 
foco na geração de empregos com qualidade, de forma democrática e que 
atenda aos anseios de ambas as partes.

Evangelista dos Santos
Presidente
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PREFÁCIO

A  presente obra é resultado das negociações coletivas realizadas 
num momento crítico da economia brasileira, o que, de certa forma, 
acabou contribuindo para uma maior aproximação entre as partes, a fim 
de ajustarem as novas regras pertinentes às relações de trabalho. 

Na mesa de negociações, ambos os sindicatos, patronal e laboral, 
chegaram à conclusão de que o desenvolvimento de mercado está 
diretamente relacionado com a competitividade entre as empresas. E, 
para que essa competitividade seja positiva, tanto às empresas como aos 
trabalhadores, e, ainda, para que as oportunidades de emprego cresçam 
e sejam mantidas, é imprescindível que haja o equilíbrio nas negociações 
coletivas.

Sendo assim, pode-se afirmar que a produtividade com 
consciência, com economia e, sobretudo, com respeito ao cliente, pois é 
ele quem mantém as empresas, depende da justa e equilibrada relação 
entre empregado e empregador.

Cabe também, enfatizar que as partes numa relação de trabalho 
têm o livre arbítrio para tomarem suas decisões, pois, ainda que cumpridas 
todas as normas, tanto empregado, quanto empregador, podem decidir 
se desejam ou não manter a relação de trabalho, o que pode ocorrer por 
necessidade, deliberalidade entre as partes ou meramente pela vontade 
unilateral de uma destas.

Seguindo tais premissas, se estabelece um regramento sustentável 
para as partes, não com o intuito de punir patrões ou empregados, mas 
buscando ajustar as verdades, para que se possam alcançar resultados 
positivos às negociações, fortalecendo as empresas e proporcionando 
satisfação aos clientes que recebem os produtos com qualidade, 
consequentemente, garantindo postos de trabalho e oportunizando a 
geração de novos empregos. 

Fruto das recentes negociações coletivas que foram pautadas 
pelos princípios de equilíbrio nas relações de trabalho, a presente obra 
faz parte do conjunto de um sistema que visa mais união entre as partes 
e com isso, o fortalecimento das relações de trabalho e prosperidade a 
todos os envolvidos.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de produtos nas empresas, requer 
planejamento e estratégia para que, antes de lançá-lo no mercado, um 
time de profissionais capacitados se encarregue da sua criação, com 
o intuito de oferecer algo inovador e que atenda às expectativas do 
público para o qual se destina. 

Na elaboração de uma obra literária, a sistemática não é muito 
diferente. Conceitos precisam ser trabalhados, revisados, desenvolvidos 
e discutidos, até que se chegue a um resultado satisfatório. 

A proposta deste livro é justamente oferecer aos empregados, 
empregadores, gestores, líderes e demais profissionais do setor 
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metalmecânico, um conteúdo simples, mas ao mesmo tempo atraente, 
de modo que o interessado possa encontrar as respostas que procura 
acerca das leis trabalhistas, em consonância com as regras definidas e 
acordadas desde a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 2018-2019. 

O propósito é de convidar o leitor a refletir sobre as decisões 
tomadas dentro das empresas. Muitas vezes, a falta de uma percepção 
mais apurada sobre determinado assunto, induz o leitor a erro, o fazendo 
acreditar na falsa ideia de que possa exigir direitos não previstos em lei 
e nas normas coletivas de trabalho.

 Por isso, é de grande importância o estudo deste material, que 
visa esclarecer os direitos e deveres de cada parte envolvida na relação 
de trabalho, com base na atual Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) 
2019-2020.

 
BOA LEITURA!



Capítulo 1
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1.1
Breve relato sobre a industrialização 
no Brasil e no mundo

Por muitos anos, a economia brasileira esteve ligada aos interesses 
do governo colonial português, que não via benefícios no desenvolvimento 
da manufatura e da indústria. A vinda da família real para o Brasil, no 
ano de 1808, contribuiu para o início de grandes mudanças. Na época, o 
regente dom João adotou medidas que favoreceram o desenvolvimento 
industrial, como a extinção da lei que proibia a instalação de indústrias 
de tecidos. Dom João também liberou a importação de matéria-prima 
para abastecer as fábricas, sem impor cobranças de taxas. 

As medidas, inicialmente, não surtiram o efeito esperado, porque 
o mercado interno brasileiro era muito pequeno. No entanto, a atividade 
agropecuária, com a produção de café, proporcionava bons lucros aos 
produtores e volumes significativos negociados para o exterior. A 
situação ganhou novos contornos, de fato, a partir da segunda metade do 
século 19, quando imigrantes europeus, estimulados pela oferta de terra 
e propriedades, desembarcaram em várias regiões do Brasil, em especial, 
nas regiões Sul e Sudeste. 

Alemães, italianos, suíços, austríacos, entre outros imigrantes, 
chegaram ao país trazendo a força de trabalho e a experiência da 
industrialização europeia. Não demorou muito para que as primeiras 
fábricas fossem instaladas, muitas delas voltadas para o setor têxtil e 
metalmecânico. 

Por volta de 1851, Joinville foi colonizada inicialmente 
por suíços, noruegueses e alemães e teve suas primeiras unidades 
fabris construídas no final do século 19, o que contribuiu para o 
desenvolvimento industrial da cidade. 

Dentre as pioneiras, citam-se a Döhler, primeira tecelagem 
de Joinville, fundada em 1881; e a Casa do Aço, da família Schneider, 
fundada no mesmo ano e que, décadas mais tarde, daria origem à Ciser. 
Em 1898 teve início a Fundição Tupy, atualmente uma das maiores 
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siderúrgicas da América Latina. 
Como mostra a história, os povos que colonizaram a cidade 

mais populosa de Santa Catarina tinham como uma de suas principais 
características o empreendedorismo, o que foi decisivo para a abertura 
de novas indústrias. Mas o início não foi nada fácil, tendo em vista que os 
empresários da época enfrentaram grandes dificuldades para expandir 
seus negócios. 

A Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, assim como a 
greve geral de 1917, em São Paulo, dificultaram a importação de produtos 
manufaturados e prejudicaram muitos empreendedores. Mas até mesmo 
nas situações ruins é possível tirar lições positivas. E, felizmente, foi o que 
aconteceu, pois, a escassez de produtos que vinham do exterior estimulou 
o desenvolvimento da indústria nacional.

O grande impulso para a industrialização, no entanto, veio um 
pouco mais adiante, no governo do presidente Getúlio Vargas, a partir 
de 1930. Na época, Vargas conseguiu um importante aporte financeiro 
dos Estados Unidos e fomentou a instalação de empresas no país, 
gerando mais empregos. 

Indústrias de bens de consumo não-duráveis, como calçados, 
roupas e alimentos, e de bens duráveis, como móveis e automóveis, se 
instalaram em vários estados brasileiros.    

Em paralelo à industrialização, direitos trabalhistas foram 
incorporados ao exercício das atividades. Vargas também teve papel 
decisivo ao unir um grupo de juristas e de legisladores para elaborar a 
Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), sancionada em 1º de maio de 
1943, que regulamentou as relações individuais e coletivas de trabalho 
em seus 922 artigos. 

O emprego formal passou a ter um regramento que não existia 
até então, a exemplo da jornada de trabalho de oito horas diárias, horas 
extras, férias, 13º salário, adicional noturno, licenças maternidade e 
paternidade, vale transporte, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), estabelecendo, assim, direitos e deveres aos empregadores e 
aos empregados.
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1.2
Resumo histórico dos sindicatos no 
Brasil

Com a criação das leis trabalhistas, os trabalhadores começaram 
a se organizar em entidades de classe para discutir normas de interesse 
coletivo. Essas entidades, denominadas sindicatos, passaram a defender 
pontos de vista do empregado (sindicato laboral) e do empregador 
(sindicato patronal). O primeiro registro de sindicato que se tem no mundo 
é da Inglaterra, berço da revolução industrial, no início dos anos de 1800. 

Aos poucos, os operários criaram a consciência de classe, tendo 
uma causa comum para lutar. Não se tratava mais de um confronto entre 
ricos e pobres, mas do conjunto de trabalhadores contra a exploração da 
mão de obra. 

No Brasil, os primeiros sindicatos ganharam forma nas 
sociedades de socorro e auxílio mútuo, ainda em meados de 1800. 
Essas sociedades ofereciam ajuda em caso de acidentes e problemas de 
saúde. Anos depois, surgiram as ligas operárias, que já ultrapassavam 
os limites do assistencialismo e mutualismo. 

As ligas operárias reuniam trabalhadores de diferentes ofícios e 
indústrias, que defendiam os interesses imediatos e comuns das categorias. 
Nessa época já se cobrava dos empregadores melhores salários e diminuição 
das jornadas de trabalho. Porém, apenas no início da era Vargas, com 
o avanço da industrialização, as uniões operárias se organizaram por 
categorias e profissões no Brasil, dando origem aos sindicatos. 

Em Joinville, o movimento sindical ganhou força no final 
da década de 1950 e um dos primeiros sindicatos a se instalar na 
cidade foi o dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas Mecânicas 
(SINDIMECÂNICOS), em outubro de 1959, com a denominação de 
Associação Profissional dos Trabalhadores nas Indústrias e Oficinas 
Mecânicas e do Material Elétrico de Joinville. 

Cerca de 40 trabalhadores fundaram o sindicato em uma época 
de profundas transformações econômicas no país. Foi neste período que 



CCT  /  SINDIMEC 19

a industrialização começou a tomar corpo no Brasil, especialmente com 
a construção da capital federal em Brasília. A carta sindical foi concedida 
em agosto de 1961 para representar os trabalhadores dos municípios 
de Joinville, Garuva, Campo Alegre, Barra Velha, São Bento do Sul, Rio 
Negrinho, Mafra e Itaiópolis.

Com a dedicação e o esforço dos seus fundadores e associados, 
aos poucos o Sindicato dos Mecânicos foi crescendo. A primeira sede foi 
instalada em uma pequena sala alugada onde hoje está situada a Caixa 
Econômica Federal, na esquina das ruas Três de Maio e do Príncipe, 
no Centro de Joinville. Com 11 anos de existência, o sindicato adquiriu 
sua sede própria, onde permanece até hoje, na rua Luiz Niemeyer, 184, 
no Centro de Joinville. Durante esse período, alterações foram sendo 
efetivadas, com ampliações e melhorias.

Atualmente a sede conta com espaços para atendimento médico 
e odontológico, auditório para 500 pessoas, salas de reuniões, assessoria 
jurídica, cozinha, banheiros, sala de atendimento aos associados, 
dispensa e amplo estacionamento para os associados. São quase 60 
anos de história pelos direitos dos trabalhadores, conquistas e lutas 
que consolidaram o SINDIMECÂNICOS como um dos mais atuantes 
sindicatos de Santa Catarina.

Atualmente com a Sede administrativa localizada no bairro 
Costa e Silva, o sindicato laboral também tem um Centro Esportivo e 
Recreativo  na rua Rui Barbosa, 495 e uma Colônia de Férias na praia de 
Itaguaçu, no município de São Francisco do Sul.

Em 1968 surgiu a Associação Profissional das Indústrias 
Mecânicas de Joinville, com o objetivo de representar a classe patronal. 
Em 1973, a entidade recebeu a carta sindical e passou a se chamar 
Sindicato Patronal da Indústria Mecânica de Joinville (SINDIMEC). 

Quase dez anos depois foi adquirida a sua primeira sede, uma 
sala no Condomínio Edifício Manchester, no Centro de Joinville. 

Fundado pelas principais lideranças empresariais do ramo em 
Joinville, o SINDIMEC teve como seus representantes Wittich Freitag  
(1968 à 1976), Norberto Willy Schossland (1977 à 1982), Osvaldo Neves 
(1983 à 1985), Dagoberto Heinz Haake (1986 à 1988), Humberto Felipe 
Werner (1989), Roberto Schneider (1990 à 1991), Edgar Nelson Meister 
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(1992 à 1993), Mario Hagemann (1994 à 1995), Gilberto Antônio Branco 
(1996 à 1997), Marcos Stolf (1998 à 2001), Geonir Moreira (2002), Adejalmas 
Ghiggi (2003 à 2006), Renato Martin Gruhl (2007 à 2011), Hamilton 
Cardoso de Aguiar (2012 à 2015), Sandro José Gonçalves (2016 à 2017) e, 
atualmente, Ivo Pruner Junior (2018 à 2019).

Em 2001 o SINDIMEC ampliou a sua base territorial e passou a 
ser denominado Sindicato Patronal da Indústria Mecânica de Joinville 
e da Indústria Mecânica, Indústria Metalúrgica e do Material Elétrico 
de Araquari, São Francisco do Sul, São João de Itaperiú, Barra Velha, 
Balneário Barra do Sul, Garuva e Itapoá. 

Atualmente o SINDIMEC representa cerca de 1.314 empresas, na 
base. O foco da entidade é o crescimento e fortalecimento das indústrias 
metalmecânicas da região.

 Esse compromisso ficou reforçado com a aquisição da nova sede, 
em dezembro de 2015. Com a estrutura atual, dotada de auditório e salas 
de reuniões, as empresas associadas contam com melhor atendimento e 
mais benefícios, podendo fazer uso da estrutura quando necessário. 

O Sindimec também atua oferecendo consultorias que podem 
ajudar sua empresa a vender mais, planejamento estratégico, alinhamento 
de sócios e familiares na gestão de conflitos, empoderamento de lideranças, 
feiras e missões. Com certificação ISSO 9001 e total transparência.

Os sindicatos têm papel fundamental na 
defesa dos interesses de seus representa-
dos. As principais responsabilidades do 
sindicato laboral são referentes à orienta-
ção aos trabalhadores quanto a dúvidas 
trabalhistas, apoio e acompanhamento 
quanto às queixas de descumprimento 
das leis no ambiente de trabalho, além de 
figurar como mediador nas situações de 
conflitos, na busca da verdade.

1.2.1
O papel dos
sindicatos
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O sindicato dos trabalhadores realiza a homologação de acordos 
coletivos com as empresas no que se refere a banco de horas, redução de 
jornada de intervalo para descanso e refeição, compensação para troca 
de feriados por dias pontes, acordo de manutenção de empregos para 
que no caso de crises, possa haver redução de carga horária de trabalho 
e dos salários, dando apoio à manutenção do emprego e da renda do 
trabalhador.

Além disso, o SINDMECÂNICOS oferece serviços de suporte 
jurídico, atendimentos médico e odontológico, grêmio esportivo e 
colônia de férias.

O papel do sindicato patronal é o de representar as empresas 
coletivamente junto às demandas dos sindicatos laborais, assim 
como demandas coletivas, agremiação de empresas para fomentar o 
empreendedorismo local.

O SINDIMEC representa as empresas nas solicitações junto 
à Federação – FIESC, referente à formação de mão de obra para a 
indústria SINDIMEC, nas assembleias para aprovação de propostas ou 
demandas em conjunto, além de oferecer serviços de assessoria jurídica, 
oportunidades de negócios, capacitação profissional e locação de 
ambientes para palestras, treinamentos, reuniões, entre outros.

1.3
A expansão do setor

De acordo com os dados da Federação das Indústrias do Estado 
de Santa Catarina (FIESC), a indústria catarinense é a segunda com maior 
participação no PIB (27%) e a maior em participação de empregos (34%).

Segundo o último levantamento disponível, que tem como base 
o ano de 2017, a indústria catarinense conta com 747.937 trabalhadores, 
distribuídos em 50.031 estabelecimentos. Quando realizado um recorte 
apenas para a indústria metalmecânica, existem 125.071 empregos, com 
9.880 estabelecimentos instalados e remuneração média de R$ 2.702,36. 
Deste total, Joinville conta com 26.429 empregos, 1.118 estabelecimentos 
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e remuneração média de R$ 2.969,97 (cerca de R$ 270,00 acima da média 
estadual). 

Quanto à distribuição dos estabelecimentos por porte, 84,1% é 
composto por microempresas que alocam 16,3% dos empregos do setor 
em Joinville, os estabelecimentos de pequeno porte representam 13,0% 
e comportam cerca de 21,9% dos respectivos empregos. As médias e 
grandes empresas correspondem a 2,6% e 0,4% dos estabelecimentos, 
respectivamente. 

Em relação ao saldo de empregos (número de pessoas admitidas 
frente ao número de desligadas), somente no setor metalmecânico em 
Joinville, entre 1º de janeiro e 1º de maio de 2019, foram registradas 5.734 
admissões e 4.331 demissões, assim, teve saldo positivo de 1.403 vagas. 
No Estado, o saldo também é positivo no setor, sendo de 5.605 vagas no 
mesmo período.

E o crescimento deve ser pautado no preparo dos profissionais 
já na fase escolar, com os novos conceitos da indústria 4.0, que tem por 
base a aplicação das tecnologias digitais mais modernas e avançadas, 
otimizando os processos industriais e agregando valor ao cliente, o 
que,naturalmente, trará bons resultados para todos os envolvidos. Neste 
sentido, é certo que o equilíbrio das relações e a otimização dos processos 
de trabalho nas indústrias, favorecerão para que Joinville continue sendo 
reconhecida como destaque nacional e internacional no setor.



Capítulo 2
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2.1
Convenção coletiva de trabalho (CCT)

A  Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) é um conjunto de regras 
convencionadas entre os sindicatos dos empregados e empregadores, 
para estabelecer normas coletivas às relações de trabalho.

Anualmente, os sindicatos dos empregados e dos empregadores 
se reúnem para discutir e negociar a cláusulas contidas na CCT, um 
instrumento vivo que se adequa às reais necessidades do momento 
aplicado, para responder o equilíbrio.

A CCT 2019/2020 é fruto das negociações iniciadas pelos 
sindicatos representativos dos trabalhadores e da classe patronal em 
outubro de 2017.

Foram quase seis meses de debates e reuniões até resultar no 
documento final, que teve vigência de abril/2018 a março/2019, sobre 
o qual, consideradas as devidas atualizações inseridas no documento 
vigente, atualmente comporta 43 Cláusulas, a seguir explanadas, que 
passaram a valer a partir de 1º de abril de 2019 e se estenderão até 31 de 
março de 2020 e continuará evoluindo, resguardando os interesses do 
progresso da nossa região. “ Os Dados são da FIESC”.

CONHECENDO AS CLAUSULAS DA CCT 2019/2020

2.2
Cláusula 1ª – Vigência

Vigência significa o período inicial e terminal das cláusulas 
mantidas na Convenção Coletiva de Trabalho e conforme a Cláusula 1ª, a 
seguir, o período de vigência da atual CCT é compreendido de 1º de abril 
de 2019 à 31 de março de 2020 para as cláusulas que tratam do reajuste 
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salarial, piso da categoria, horas extras e das contribuições assistenciais 
aos sindicatos laboral e patronal, valendo as demais cláusulas até 31 de 
março de 2021.

CLÁUSULA 1ª – VIGÊNCIA

A presente Convenção Coletiva de Trabalho terá vigência de 
um ano, iniciando-se em 1º de abril de 2.019 e encerrando-se 
em 31 de março de 2.020 no que se refere às cláusulas 3,4,5,27 
e 28 e quanto às demais cláusulas a duração será de 02 (dois) 
anos, dentre 01/04/2019 até 31/03/2021.

Importante mencionar que as regras da vigência são aplicadas 
apenas no período estabelecido, trabalhado e validado pela convenção.

2.3
Cláusula 2ª – Data base

Data-base é a data inicial de vigência da nova convenção coletiva, 
e, conforme a Cláusula 2ª da CCT, a data-base da categoria é 1º de abril.

CLÁUSULA 2ª – DATA BASE

Fica mantida em 1º de abril, a data base da categoria 
profissional, abrangida pela presente Convenção Coletiva 
de Trabalho.

Importa mencionar que, comumente, as pessoas confundem o 
período da data-base com dissídio, o que não é correto, pois o dissídio 
coletivo ocorre quando os sindicatos não chegam em um consenso para 
firmarem uma nova convenção coletiva e, então, buscam a solução judicial.  
Para ajudar melhor é trocar o nome “dissídio” para “negociação”, quando 
as negociações estão em curso entre os dirigentes patronal e laboral.
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2.4
Cláusula 3ª – Reajuste

Nos meses que antecedem à data-base, os sindicatos 
representantes dos empregados e dos empregadores se reúnem para a 
correção salarial das categorias profissionais, além de revisarem demais 
cláusulas sobre as condições de trabalho firmadas nas convenções e nos 
acordos coletivos.

Os trabalhadores da indústria mecânica de Joinville têm como 
data-base o dia 1º de abril, conforme disposto na cláusula 3ª da CCT, 
que também estabelece o percentual de reajuste mínimo garantido aos 
trabalhadores, conforme a seguir transcrito:

CLÁUSULA 3ª – REAJUSTE

Em 1º de abril de 2019, os salários de todos os integrantes 
da categoria profissional abrangidos por esta convenção 
coletiva de trabalho serão reajustados em 5,17% (cinco 
virgula dezessete por cento) sobre o salário percebido em 
março de 2019. Ficando autorizada a compensação dos 
aumentos legais e espontâneos concedidos no período de 
vigência desta convenção coletiva, exceto os decorrentes 
de término de experiência, promoção por merecimento e 
antiguidade, transferência de cargo, função, estabelecimento 
ou de localidade (IN 4, do TST).

O reajuste previsto na Cláusula 3ª 
da CCT 2019-2020 será aplicado 
proporcionalmente, caso o empregado 
tenha sido admitido entre 1º de abril de 
2018 à 31 de março de 2019, na forma do 
seguinte parágrafo:

2.4.1
Reajuste 
proporcional
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§1° Para os empregados admitidos no período compreendido 
entre o dia 1º de abril de 2.018 a dia 31 de março de 2019, o 
reajuste será proporcional, à razão de 1/12 (um doze avos) 
por mês de contrato.

 Na prática, significa que o percentual do reajuste será dividido 
por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados no período.

Por exemplo, se o empregado foi admitido no dia 1º de junho de 
2018, para saber o percentual de reajuste que ele terá direito a partir de 
1º de abril de 2019, o percentual integral de 5,17% será dividido por 12, o 
que resultará em 0,43083%, por mês. 

Como somam 10 meses trabalhados de 1º de junho de 2018 até 
31 de março de 2019, a fração deve ser multiplicada por 10, assim, o 
empregado terá direito ao reajuste de 4,3083% sobre o valor do salário. 
Vejamos como ficaria o reajuste tendo o salário de R$ 1.500,00 como 
referência:

REAJUSTE PARCIAL

Salário vigente: R$ 1.500,00 por mês
Percentual de reajuste proporcional para empregado com 10 meses de 
trabalho desde a última convenção coletiva: 4,3083%
Valor resultante: R$ 64,63 
Novo salário: R$ 1.564,63

No entanto, se o empregado admitido 
após o mês de abril já tiver trabalhado 
anteriormente em empresa da mesma 
categoria sindical, será garantido ao 
mesmo o reajuste de modo integral, 
conforme segue:

2.4.2
Reajuste integral 
- readmissão na 
categoria
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§2° Para os empregados admitidos após o mês de abril de 
2017, será garantido o aumento integral, desde que o mesmo 
tenha trabalhado anteriormente em empresa da mesma 
categoria.

Neste caso, o reajuste tendo o salário de R$ 1.500,00 como 
referência será o seguinte:

Salário vigente: R$ 1.500,00 por mês
Percentual de reajuste integral para empregado com 12 meses de tra-
balho desde a última convenção coletiva: 5,17%
Valor resultante: R$ 77,55 
Novo salário: R$ 1.577,55

O parágrafo 3° da cláusula 3ª estabelece 
que a compensação de aumentos legais e 
espontâneos pela empresa será permitida 
desde que haja notificação prévia e por 
escrito ao empregado.

§3° A compensação dos aumentos legais e espontâneos 
concedidos, no período de vigência desta convenção, 
fica condicionada à notificação prévia e por escrito ao 
empregado, devendo o mesmo manifestar sua concordância, 
encaminhando cópia ao sindicato laboral. 

A condição de notificação prévia e escrita ao empregado prevista 
na norma coletiva, visa assegurar que as partes estejam cientes e acordadas 
de que o reajuste concedido não se trata de aumento espontâneo, mas 
sim, se refere de fato ao reajuste previsto na convenção coletiva que está 
sendo antecipado pelo empregador.

2.4.3
Compensação 
da antecipação 
salarial
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Orienta-se que seja feita, inclusive, a anotação na Carteira de 
Trabalho do empregado, de que o referido reajuste se dá a título de 
antecipação do reajuste da CCT.

A possibilidade de antecipação salarial é vantajosa a ambas as 
partes, posto que, o empregado terá garantido o reajuste salarial ainda 
que não tenha sido definido o percentual em CCT, e o empregador 
poderá praticar a antecipação, que incutirá em mais motivação aos 
seus empregados, com a segurança de que poderá fazer a compensação 
quando do reajuste sindical, não implicando em reoneração sobre a folha 
de pagamento, desde que haja a capacidade da empresa de manter os 
postos de trabalho.
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2.4.4
Rescisão 
complementar

Havendo demissão, com aviso indeniza-
do projetado a partir de 1º de abril, sem 
que tenha havido o reajuste de salário na 
rescisão, o empregado dispensado terá 
garantido o complemento das verbas 
rescisórias, com base no percentual de 
correção. 

O pagamento deverá ser feito pela empresa em até 45 dias do 
registro da CCT no Ministério do Trabalho e Emprego. Se a empresa não 
cumprir com tal prazo, fica sujeita à multa de pagamento em dobro sobre 
o valor da rescisão complementar. Se a pedido do empregado, deve ser 
feita a homologação da rescisão complementar no sindicato.

§ 4º Aos empregados que foram demitidos e que tiveram 
o aviso prévio indenizado a partir da data base, será 
garantida a rescisão complementar conforme percentuais 
acima descritos na cláusula terceira com limite máximo de 
pagamento em 45 dias após o registro da convenção coletiva 
no MTE, sob pena de multa de 100% do valor da rescisão 
complementar. 

§ 5º A homologação do termo de rescisão complementar 
será obrigatória na entidade sindical somente a pedido do 
trabalhador.

Foi inserida na CCT 2019/2020 o parágrafo 6º, que garante a 
homologação da rescisão na entidade sindical ao trabalhador sócio e ao 
contribuinte das taxas assistenciais e imposto sindical, caso este solicitar.

§ 6º Será garantido ao trabalhador sócio e o contribuinte das 
taxas assistenciais ou imposto sindical da entidade quando 
for por ele solicitado a homologação na entidade sindical.
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Ainda, conforme disposto no artigo 9º da Lei 7.238/84, o 
empregado dispensado sem justa causa no período de 30 dias que 
antecede a data-base, terá direito a uma indenização equivalente a um 
salário mensal.

Neste caso, sendo a data-base 1º de abril, as dispensas não 
podem acontecer no mês de março, todavia, deve-se atentar à data de 
término do contrato de trabalho, ou seja, se o aviso prévio for trabalhado, 
a data da rescisão não poderá cair no mês de março e, por sua vez, sendo 
indenizado, o último dia da projeção do aviso não poderá cair entre os 
dias 2 e 31 de março.

Deve-se observar o acréscimo de 3 dias a cada 12 meses completo 
sobre o aviso prévio, seja este trabalhado ou indenizado, quando o 
contrato de trabalho for superior a 1 ano. E então, cabe fazer previamente 
o cálculo da projeção do aviso, pois, se o último dia do aviso trabalhado 
ou a projeção total do aviso indenizado cair no período de 30 dias que 
antecedem à data-base, é devido o pagamento da indenização no valor 
de um salário mensal ao empregado.

Para facilitar a compreensão, segue um calendário para que 
o empregador analise previamente o número de dias de aviso que o 
empregado tem direito e constate qual é a data limite para dispensa, sem 
que a projeção do aviso, trabalhado ou indenizado, caia no período de 30 
dias antecedentes à 1º de abril:

Tempo de serviço Número
de dias de 
aviso prévio

Última data para a dispensa 
sem recair no período de 30 dias 
que antecede a data-base*

Menos de 01 ano 30 30/01

1 ano 33 27/01

2 anos 36 24/01

3 anos 39 21/01

4 anos 42 18/01

5 anos 45 15/01

6 anos 48 12/01

7 anos 51 09/01
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8 anos 54 06/01

9 anos 57 03/01

10 anos 60 31/12

11 anos 63 28/12

12 anos 66 25/12

13 anos 69 22/12

14 anos 72 19/12

15 anos 75 16/12

16 anos 78 13/12

17 anos 81 10/12

18 anos 84 07/12

19 anos 87 04/12

20 anos ou mais 90 01/12

* Obs.: Se a última data para dispensa indicada na tabela acima cair em dia de repou-
so ou compensado, deve-se considerar o dia útil imediatamente anterior. O mesmo 
deve ser observado quando o mês de fevereiro tiver 29 dias.

Os dispositivos de lei e convencionados na CCT 2019-2020 acerca 
do tema, objetivam evitar que os empregados sejam dispensados antes de 
receberem o aumento de salário previsto na convenção.

2.5
Do piso salarial

Antes de mencionar diretamente a Cláusula 4ª da CCT 2019-2020 
que trata do piso salarial, cabe informar brevemente, acerca da evolução 
do salário nas últimas décadas, para haver melhor compreensão quanto 
ao tema, até se chegar no valor mínimo garantido a título de base de 
salário aos empregados da categoria. Vejamos:
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O salário mínimo nacional, criado 
pela Lei nº 185, de janeiro de 1936, 
e regulamentado pelo Decreto Lei nº 
399, de abril de 1938, o salário mínimo 
começou a vigorar em 1º de maio de 
1940, quando o então presidente Getúlio 
Vargas o fixou, por meio do Decreto Lei 
nº 2162, ao valor de 240 mil réis. O valor 
do salário mínimo corresponde ao menor 
valor que, de modo geral, o empregador 
pode pagar aos seus empregados. 

O salário mínimo é válido no país inteiro, seja para trabalhadores 
urbanos ou rurais. É descrito na Constituição Federal de 1988 como 
uma remuneração capaz de atender às necessidades vitais básicas do 
empregado e de sua família, incluindo moradia, alimentação, saúde, 
educação, vestuário, higiene, lazer, transporte e previdência social.

Seu reajuste periódico tem por objetivo preservar o poder 
aquisitivo do cidadão e também está previsto na Constituição. Para 
definir o novo salário mínimo, o governo federal toma como base o 
percentual de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), dois anos 
antes, e busca cobrir a variação da inflação do ano anterior. De acordo 
com esse cálculo, o salário mínimo de 2019, que entrou em vigor no dia 
1º de janeiro, foi fixado em R$ 998,00. 

Nas classes sindicalmente assistidas, os sindicatos dos 
empregados e dos empregadores firmam suas convenções coletivas 
de trabalho com a preocupação de equiparar os reajustes do salário e 
do piso da categoria. Pela análise dos números, observa-se que o piso 
dos trabalhadores, nos últimos dez anos, se manteve entre 28% e 35% 
superior ao salário mínimo nacional.

Observa-se também, que o piso da categoria teve um aumento 
real importante nos últimos três anos, mesmo num período em que o país 
passou por uma forte crise econômica. O reajuste concedido em 2018 foi 
35% superior ao salário mínimo do mesmo ano e em 2019 chegou a 36% 

2.5.1
A evolução do 
salário
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superior ao salário mínimo vigente, o que se pode verificar das tabelas 
comparativas a seguir:

A EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO EM DEZ ANOS

A EVOLUÇÃO DO PISO DA CATEGORIA EM DEZ ANOS 
(SINDIMEC-SINDMECÂNICOS)

Vigência Valor mensal Valor diário Valor da hora

1/1/2019 R$ 998,00 R$ 33,27 R$ 4,54

1/1/2018 R$ 954,00 R$ 31,80 R$ 4,34

1/1/2017 R$ 937,00 R$ 31,23 R$ 4,26

1/1/2016 R$ 880,00 R$ 29,33 R$ 4,00

1/1/2015 R$ 788,00 R$ 26,27 R$ 3,58

1/1/2014 R$ 724,00 R$ 24,13 R$ 3,29

1/1/2013 R$ 678,00 R$ 22,60 R$ 3,08

1/1/2012 R$ 622,00 R$ 20,73 R$ 2,83

1/3/2011 R$ 545,00 R$ 18,17 R$ 2,48

1/1/2011 R$ 540,00 R$ 18,00 R$ 2,45

1/1/2010 R$ 510,00 R$ 17,00 R$ 2,32

Vigência Piso/categoria Relação salário mínimo

1/4/2019 R$ 1.357,00 1,36 salários

1/4/2018 R$ 1.290,00 1,35 

1/4/2017 R$ 1.254,00 1,33

1/4/2016 R$ 1.163,80 1,32

1/4/2015 R$ 1.058,00 1,34

1/4/2014 R$    968,00 1,33

1/4/2013 R$    900,00 1,32

1/4/2012 R$    800,00 1,28

1/4/2011 R$    737,00 1,35

1/4/2010 R$    685,00 1,34
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Verifica-se que as negociações coletivas dos últimos anos 
mantiveram os reajustes do piso salarial em valor superior ao salário 
mínimo nacional vigente em cada período.

 A CCT 2019-2020, firmada entre o sindicato patronal e o laboral, 
define, em sua cláusula 4ª, que o valor do piso salarial da categoria é de 
R$ 1.357,00 (hum mil, trezentos e cinquenta e sete reais). Como vimos na 
tabela comparativa, equivalente a 36% maior que o salário mínimo, sendo 
a maior média paga desde 2009. 

CLÁUSULA 4ª – PISO

Fica estabelecido como salário normativo da categoria 
profissional, a partir da contratação, o valor de R$ 1.357,00 
(um mil e trezentos e cinquenta e sete reais) a vigorar a partir 
de 1° de abril de 2019.

Conforme estipulado na cláusula 4ª, as empresas filiadas ao 
SINDIMEC assumem o compromisso de pagar o valor de R$ 1.357,00 
como piso salarial para funcionários contratados, independentemente 
da experiência ou função exercida. A data de vigência desta norma 
inicia em 1º de abril de 2019 e termina em 31 de março de 2020. 

Contudo, para as empresas, o aumento do piso salarial pode 
impactar nas finanças.

Na avaliação do SINDIMEC, o piso pode ser considerado 
“caro” em determinadas situações, quando, por exemplo, as empresas 
contratam um empregado que não teve preparo educacional para a 
inserção no mercado de trabalho, que não teve orientação quanto à 
uma cultura de comportamento profissional, de respeito às normas 
gerais e de trabalho. 

Nestes casos, independentemente da função a ser exercida, 
comumente a empresa terá mais despesas com o preparo deste 
profissional, até que esteja integrado ao ambiente de trabalho, ciente e 
cumprindo com suas responsabilidades para com a empresa e para com 
as demais pessoas envolvidas na relação de trabalho e, ainda, até que 
apresente os resultados esperados. 
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Para minimizar os efeitos dessa decisão, que é louvável em 
tempos de crise e mostra o caráter social da empresa, é imprescindível 
ajudar o colaborador a entender o ambiente no qual ele foi inserido, 
para que ele possa produzir de acordo com o esperado. E o empregado 
só tem a ganhar com este aprendizado. Após o período de adaptação, 
tendo rendimentos positivos, é comum que a grande maioria dos 
profissionais passe a receber um salário superior ao piso.
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Mas uma das maiores dificuldades às empresas, é justamente a 
de capacitar e integrar o trabalhador para que este atinja bons resultados 
em curto prazo. 

Uma alternativa que vem sendo muito discutida nas empresas 
é a de promover qualificação e educação para o trabalhador ainda na 
fase escolar, com a inserção de disciplinas específicas que estimulem 
o aprendizado profissional, aproximar as escolas, professores, pais e 
comunidades das pequenas, medias e grandes empresas, podem eliminar 
o sub emprego e abrir mais oportunidades para todos. Essa prática 
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contribui para a formação de uma cultura de trabalho mais adequada, 
resultando em profissionais mais preparados para assumirem vagas 
superiores em suas carreiras profissionais ou até mesmo como futuros 
empreendedores.

O presidente do SINDIMEC destaca que, se já no Ensino Médio, 
os estudantes tiverem o entendimento do perfil profissional adequado 
ao mercado de trabalho, de como funcionam a economia e as relações 
de trabalho, as chances de se aperfeiçoarem para o desenvolvimento de 
uma profissão aumentarão significativamente. Por óbvio, para que isso 
ocorra, com o apoio de dentro de casa, com os pais estimulando seus 
filhos a terem consciência dos desafios e das necessidades do mercado de 
trabalho e de sua subsistência.

Sem dúvidas isso também facilitará o papel das empresas, que 
receberão profissionais mais preparados para serem protagonistas na 
organização, desempenhando funções importantes para o sucesso do 
negócio e, consequentemente, da sociedade.

2.6
Horas extras

Em regra, quando o empregador precisa estender a jornada 
de trabalho do empregado além das horas normais contratadas, a fim 
de atender a demanda de trabalho, é devido o pagamento das horas 
excedentes às contratadas, com aplicação de percentual adicional sobre o 
valor da hora normal de trabalho. 

O Direito do Trabalho define hora extra como o “tempo 
laborado além da jornada diária estabelecida pela legislação ou contrato 
de trabalho”. A Constituição Federal estabelece em seu artigo 7º, inciso 
XVI, que o valor do trabalho em horas extras deve ser acrescido de, no 
mínimo, 50% sobre a hora normal. Esse direito é chamado adicional de 
horas extras. A CCT 2019-2020, estabelece em sua Cláusula 5ª, o seguinte:
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CLÁUSULA 5ª – HORAS EXTRAS

As horas extraordinárias serão pagas com o adicional de 50% 
(cinquenta por cento) se realizadas em dias úteis, e de 100% 
(cento por cento) de adicional em relação à hora normal 
quando trabalhadas nos domingos e feriados.

Assim, as empresas deverão pagar a hora extraordinária 
trabalhada nos dias úteis com 50% de acréscimo – de segunda à sábado – e 
aos domingos e feriados com 100% de acréscimo.  Salvo quando se aplica 
o acordo de Banco de Horas individual ou coletivo, da flexibilização da 
jornada: Clausula 20

Para facilitar a compreensão, considerando que o trabalhador 
tenha por remuneração o piso da categoria, para trabalhar 44 horas na 
semana, que somadas ao DSR (Descanso Semanal Remunerado), resultem 
em 220 horas mensais, tendo por remuneração o piso da categoria de R$ 
1.357,00, dividindo-se este valor por 220h, teremos o resultado de R$ 6,17 
por hora normal de trabalho. Se o empregado realizar 01 hora extra durante 
a semana, será de R$ 9,25 o valor da hora extra trabalhada, considerando 
o acréscimo de 50% sobre o valor da hora normal de trabalho; mas, se 
praticar hora extra em domingo (se for o dia de repouso) ou feriado, o 
valor da hora extra será de R$ 12,34, considerando o adicional de 100%.

2.7
Pré-aposentadoria

Uma das maiores preocupações dos trabalhadores de idade 
mais avançada, é de perder o emprego restando poucos meses para 
completar o tempo necessário para sua aposentadoria. Em razão disso, 
os representantes dos sindicatos dos empregados e dos empregadores 
chegaram ao consenso de que era preciso reconhecer a garantia de 
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emprego ou do salário ao empregado com mais de dez anos de serviços 
prestados à mesma empresa, conforme estabelecido na Cláusula 6ª, da 
CCT 2019-2020, conforme segue:

CLÁUSULA 6ª – PRÉ-APOSENTADORIA

Será garantido o emprego ou salário ao trabalhador que 
contar com mais de 10 (dez) anos de serviço na mesma 
empresa, pelo prazo máximo de vinte e quatro meses 
anteriores ao momento em que completar tempo de serviço 
que lhe permita obter aposentadoria previdenciária integral 
(35 anos), ressalvada a dispensa por motivo disciplinar ou o 
não uso do direito e desde que a empresa seja pré avisada 
por escrito de tal condição. 

 A cláusula estipula que o funcionário terá o seu emprego 
garantido desde que preencha os requisitos para dar entrada no processo 
de aposentadoria integral. O empregado deve ter a consciência de que a 
garantia do emprego não o exime de continuar cumprindo com as suas 
obrigações contratuais, que permanecem vigentes para ambas as partes, 
podendo ser dispensado por justa causa, se descumprir o contrato e as 
normas do trabalho.

Ainda, poderá ocorrer a dispensa caso não tenha cumprido com 
os requisitos que lhe garantem o direito à estabilidade. Por exemplo, 
se faltam dois anos para completar o tempo de trabalho suficiente a 
requerer a aposentadoria integral e o empregado não comunicar a 
empresa por escrito que tem a intenção de se aposentar, a empresa 
não tem a obrigação de garantir o emprego e, consequentemente, o 
salário do colaborador. Portanto, o aviso é fundamental para que faça 
jus ao direito.

Finalmente, vejamos o estipulado no Parágrafo Único da 
Cláusula 6ª:



40 CAPÍTULO 2

PARÁGRAFO ÚNICO:

Para efeito de garantia prevista nesta cláusula, antes de 
qualquer notificação de dispensa, o empregado encaminhará 
cópia de seus documentos de aposentadoria ao setor pessoal, 
mediante protocolo, ou então, fornecerá a empresa a sua 
condição de pré-aposentadoria em demonstrativo fornecido 
pelo INSS, indicando o seu tempo de serviço acumulado (33 
anos).

Em resumo, a CCT prevê os seguintes requisitos para que o 
empregado tenha suas garantias por pré-aposentadoria:

1. Deverá ter mais de 10 anos de serviço na mesma empresa;

2. Deve faltar no máximo 24 meses para que complete o 
tempo de serviço para aposentadoria integral;

3. Deverá fornecer à empresa os documentos necessários 
a comprovar que o tempo de serviço acumulado seja 
suficiente (pelo menos 33 anos de contribuição aos 
homens e 28 anos às mulheres) para a sua aposentadoria 
integral em no máximo 24 meses.

Se não cumpridos todos estes requisitos conforme a norma 
coletiva, não é devida a garantia ao empregado.

2.8
Férias individuais e coletivas

A cada 12 meses completo de trabalho, via de regra, o empregado 
tem direito a 30 dias de férias que serão concedidas por ato do empregador. 
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DIAS

AGORA PODE!

FÉRIAS FRACIONADAS EM 3X

A lei passou a permitir o fracionamento das férias em três 
períodos, desde que autorizado pelo empregado, sendo que, um dos 
períodos seja de, pelo menos, 14 dias e os outros dois de, no mínimo, 
05 dias cada.

Na CCT 2019-2020, a cláusula 7ª destaca que o funcionário 
pode tirar férias em qualquer período do ano, desde que faça jus ao 
direito (tenha completado o período aquisitivo de 12 meses) e comece a 
usufruir em dias que não coincidam com domingos, feriados ou dias já 
compensados (trabalhados). 

Segue integralmente transcrita a referida cláusula:

CLÁUSULA 7ª – FÉRIAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS

Por ocasião das férias individuais e/ou coletivas será observado 
o seguinte:
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a. O início das férias individuais não poderá coincidir com 
domingos, feriados ou dias já compensados, iniciando-se 
a partir do 1º dia útil da semana até, no máximo, quarta-
feira, salvo acordo individual, por escrito entre as partes, 
determinando o início em dia diverso;

b. Fica vedado à empresa a interrupção do gozo de férias 
coletivas aos seus empregados, salvo em caso de necessidade 
comprovada;

c. Quando as férias forem divididas em 03 (três) períodos, 
aqueles que forem iguais ou inferiores a 07 (sete) dias 
serão contados em dias úteis não se computando, portanto, 
domingos e feriados, devendo ser preservada a renda do 
trabalhador.

d. O início das férias coletivas não poderá coincidir com 
domingos, feriados ou dias já compensados, nem no período 
de dois dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal 
remunerado.

e. Em se tratando de férias individuais, vigente acordo de 
compensação de sábados, o(s)empregado(s) poderá(ão) ser 
dispensado(s) do horário respectivo à compensação ou as 
horas compensadas serão pagas. 

f. As férias coletivas poderão se iniciar em qualquer dia da 
semana diferente de segunda-feira, desde que terminem no 
último dia útil da semana, nesta hipótese fica desconsiderado 
o art. 134, § 3º, da CLT e a alínea “d” desta cláusula.

A CCT estabelece que o início das férias deve ocorrer a partir 
do primeiro dia útil da semana (segunda-feira) e até a quarta-feira, salvo 
acordo individual entre as partes e feito por escrito.

A norma também trata das férias coletivas, que são concedidas 
em períodos de baixa demanda para todos os funcionários, geralmente, no 
final do ano. A cláusula reforça que as empresas não podem simplesmente 
interromper o gozo de férias coletivas e convocar o funcionário para 
retornar ao trabalho, salvo em caso de necessidade comprovada. 
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Não poderá haver também, o início das férias coletivas em 
domingos, feriados ou dias compensados, tampouco dois dias antes 
de feriado ou repouso remunerado, contudo, conforme estabelecido na 
alínea “f”, inserida na CCT 2019-2020, permite-se que as férias coletivas 
tenham início em qualquer dia da semana diferente de segunda-feira, 
desde que terminem no último dia útil da semana.  

Em relação às férias individuais, alguns pontos são reforçados na 
referida cláusula. 

Um deles diz respeito ao fracionamento, quando divididas as 
férias em três períodos, por exemplo, os que forem iguais ou inferiores 
a sete dias serão contados em dias úteis, não se computando domingos e 
feriados e preservando o salário do trabalhador. 

Importa enfatizar que a decisão de fracionar as férias deverá 
ser negociada entre as partes. A empresa também não fica obrigada a 
dividir as férias em três parcelas, ainda que seja a vontade do empregado, 
assim como a empresa não pode obrigar o empregado ao fracionamento, 
devendo haver sua concordância para tanto.

Por fim, as partes precisam estar cientes de que, a depender do 
número de faltas injustificadas no período aquisitivo de férias, pode 
haver a redução dos dias de direito a férias, conforme o quadro a seguir:

Outra situação muito comum que incute na perda do direito às 
férias ocorre quando o empregado tiver recebido da Previdência Social, 
prestações de acidente do trabalhou ou auxílio-doença, por mais de 6 

Número de faltas no
período aquisitivo

Número de dias de férias

Até 05 faltas no período 30 dias corridos de férias

De 06 a 14 faltas no período 24 dias corridos de férias

De 15 a 23 faltas no período 18 dias corridos de férias

De 24 a 32 faltas no período 12 dias corridos de férias

Acima de 32 faltas no período O empregado perde o direito às férias
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(seis) meses dentro de um mesmo período aquisitivo de férias. Nestes 
casos, quando o empregado retornar ao trabalho, iniciará um novo 
período aquisitivo de férias.

Ademais, é de grande importância que o empregado tenha a 
consciência de que no mês da folha de pagamento do mês seguinte ao 
início de suas férias poderá não ter remuneração ou esta ser parcial, pois 
o pagamento será referente aos dias efetivamente trabalhados no mês 
anterior, vez que a remuneração sobre os dias de férias será antecipada.

Por exemplo, considerando que o salário mensal do empregado 
seja de R$ 1.500,00 e o mesmo estava em férias no período de 01/07/2019 à 
30/07/2019. O pagamento do valor líquido de suas férias com o adicional 
de um terço foi pago em 28/06/2019. Além disso, recebeu o salário 
correspondente ao mês de junho até o dia 05/07/2019. No entanto, o saldo 
de salário a receber no 5º dia útil do mês de agosto será proporcional a tão 
somente 1 dia trabalhado em 31/07/2019.

Na verdade, o que o empregado recebe a mais é o valor do 
adicional de 1/3 (um terço) sobre as férias. Deste modo, o ideal seria se a 
legislação permitisse o pagamento dos dias de férias na data costumeira 
de recebimento mensal dos salários, havendo pagamento antecipado tão 
somente do valor correspondente a 1/3 sobre as férias, visando, assim, 
evitar o descontrole orçamentário.

2.9 
Serviços temporários

O contrato de trabalho temporário é regulado pela Lei 6.019/74, 
que sofreu alterações pela Lei 13.429/17. Este contrato costuma ser uma 
alternativa muito comum aos casos de demanda complementar de 
serviço, a exemplo do aumento de vendas no período de festas natalinas, 
e, ainda, se necessária substituição transitória de pessoal, o que pode ser 
exemplificado em caso de afastamento de empregado efetivo, em razão 
de licença maternidade, auxílio doença, entre outros. 
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O vínculo de emprego é estabelecido entre o empregado e uma 
agência terceirizadora da mão de obra, permitindo a lei que o prazo do 
contrato seja de 180 dias, podendo ser prorrogado por mais 90 dias, desde 
que, comprovadas as mesmas condições que justificam sua celebração.

O empregado poderá ser efetivado pela empresa “tomadora” 
da mão de obra, que é a empresa onde os serviços serão realizados. 
Para tanto, deve haver a rescisão do contrato de trabalho com a empresa 
terceirizada, deve ser celebrado um novo contrato com a empresa 
tomadora e, se praticados pelo menos três meses de serviços prestados 
na modalidade temporário, está suprida a necessidade de se firmar um 
novo período de experiência, vejamos o estabelecido na Cláusula 8 da 
CCT vigente:

CLÁUSULA 8ª – SERVIÇOS TEMPORÁRIOS

Os empregados que forem efetivados após 3 (três) meses de 
contratação como temporários, não ficarão sujeitos a contrato 
de experiência, sendo que o gozo das férias será concedido 
dentro de um prazo máximo de vinte e três meses, inclusos 
os meses de trabalho temporário, para efeito de contagem.

Assim, no que se refere às férias, o trabalhador temporário 
efetivado terá direito a usufruí-las no prazo máximo de 23 meses, 
contando os meses de trabalho temporário. Ou seja, se ele trabalhou três 
meses como temporário, a empresa deverá conceder férias ao funcionário 
até o 20º mês após sua efetivação, pois estão sendo somados os 3 meses 
de trabalho temporário, a fim de que o empregado tenha férias dentro do 
período de 2 anos de efetivo trabalho.

A lei ainda estabelece que, após cumpridos os 270 dias permitidos 
para o primeiro contrato, o empregado só poderá ser colocado à disposição 
da mesma empresa na modalidade de contrato temporário, após 90 dias a 
contar do término do contrato anterior.
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2.10 
Equiparação salarial

$ $ $

A equiparação salarial é um direito de todo trabalhador, está 
prevista em lei e é de fácil entendimento. Basicamente, significa dizer 
que os trabalhadores que exercem a mesma função, com o mesmo 
desempenho, em uma mesma empresa e situada na mesma localidade, 
devem receber salário igual, sem diferenciação por sexo ou idade.

Na convenção coletiva 2019-2020, este assunto foi definido da 
seguinte forma:

CLÁUSULA 9ª – EQUIPARAÇÃO SALARIAL 

As empresas manterão equiparação salarial entre todos 
os empregados que desempenham a mesma função, com 
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a mesma perfeição técnica entre pessoas cuja diferença de 
tempo de serviço não for superior a dois anos, ressalvadas as 
diferenças por méritos pessoais e antiguidade.

Como se observa, a cláusula é bem clara quando diz que a 
equiparação será aplicada pelas empresas a todos os empregados que 
exercerem a mesma função, com a mesma perfeição técnica e cuja 
diferença de tempo de serviço não seja superior a dois anos. Mas importa 
destacar alguns pontos, quais sejam:

1. Função é diferente de cargo. Há empregados que têm o 
mesmo cargo, mas desempenham funções diferentes, suas 
atribuições são diversas, embora a nomenclatura do cargo 
seja a mesma. Neste caso, não há falar em equiparação 
salarial;

2. Para fazer jus à equiparação, o serviço deve ter igual valor, 
ser prestado com igual produtividade e mesma perfeição 
técnica, o que normalmente é evidenciado por meio de 
avaliações de desempenho;

3. O serviço deve, necessariamente, ser prestado ao mesmo 
empregador. Não se pode pedir equiparação de salário 
com base na remuneração paga por outra empresa ou 
pela mesma empresa, mas estabelecidas em cidades 
diferentes. Isso porque as condições locais podem 
determinar o desnivelamento da remuneração;

4. E, ainda, devido à antiguidade, quando um empregado 
tem mais tempo de serviço prestado à mesma empresa, 
não necessariamente na mesma função, assim como, em 
razão de méritos pessoais, a exemplo de atitude mais pró 
ativa por parte de um empregado em relação a outro, 
pode haver diferenças salariais.

Uma solução às empresas para que se evite conflitos nesse sentido 
é a instituição de um plano de cargos e carreiras, por meio do qual são 
estabelecidos requisitos mínimos e valores de salários correspondentes 
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a cada cargo, visando assegurar a equidade e a coerência salarial aos 
colaboradores, de acordo com suas funções.

O que se percebe muito nas empresas que praticam o plano 
de cargos e carreiras é que funcionários mais antigos, após atingirem 
determinado posto de trabalho, acabam se satisfazendo com aquela 
condição, e, boa parte destes, deixa de buscar o “algo a mais”, o que, 
no entendimento geral de muitos empregadores não é negativo, até 
porque a grande maioria destes empregados continua apresentando bom 
desempenho, tendo o rendimento esperado. Portanto, não há motivos 
para mudar. 

Mas esse funcionário satisfeito também pode se preocupar ao 
perceber que um colega mais novo, cheio de ímpeto e disposição para 
produzir mais, possa se tornar uma ameaça à sua vaga. Em contrapartida, 
o funcionário mais novo também não está errado, pois deseja crescer, 
objetiva subir degraus na empresa e ajudá-la a se desenvolver.

Em ambos os casos, o bom diálogo ainda é a melhor forma de 
equilibrar a situação. O empregador tem a possibilidade de mostrar a 
este empregado mais satisfeito, que se ele se empenhar para acompanhar 
o ritmo do colaborador “mais novo”, todos sairão ganhando. A empresa 
obterá melhores resultados e, consequentemente, poderá pagar melhores 
salários, sem a necessidade de reduzir vagas. 

O grande desafio consiste em como saber vender o seu negócio. 
Se a empresa adotar um discurso autoritário e exigir mais sem oferecer 
uma contrapartida, as chances de ela obter melhores resultados serão 
mais restritas. Por outro lado, oferecendo ao trabalhador condições 
para que ele possa render mais e, consequentemente, ganhar mais, a 
situação muda por completo. E, de fato, para crescer é preciso melhorar 
a produtividade.

A boa nova nas relações de trabalho é que elas estão muito mais 
próximas e ajustadas. A comunicação vem evoluindo, o que faz com 
que trabalhadores e empregadores caminhem cada vez mais juntos, na 
mesma direção, objetivando alcançar o sucesso mútuo. 

Ainda no concernente à equiparação salarial, a CCT 2019-2020 
estabelece que:
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PARÁGRAFO ÚNICO:

Não serão consideradas, para o efeito do disposto nesta 
cláusula e nos artigos 460 e 461 da CLT, as diferenças 
salariais resultantes de perda de capacidade Laboral e 
transferência interna temporária de empregados decorrente 
de ordem técnica, econômica ou administrativa, desde que 
previamente acordado entre a empresa e o empregado.

O texto reforça que não serão consideradas diferenças salariais 
em casos de perda de capacidade de trabalho do colaborador e de 
sua transferência temporária de setor por questões de ordem técnica, 
econômica ou administrativa, se tiver prévio acordo entre empregador e 
empregado que comprove a situação em cada caso específico.

2.11 
Atestados médicos e odontológicos

ATESTADO



50 CAPÍTULO 2

A apresentação de atestados médicos ou odontológicos pelo 
empregado, garante o abono às faltas ao trabalho, desde que seguidas 
a regras mínimas legais e, até mesmo, regras internas estabelecidas pela 
empresa, inclusive por meio de homologação dos atestados junto ao 
médico do trabalho. 

Quanto ao abono de faltas em virtude de atestado de 
acompanhamento médico (aquele que é fornecido para a mãe ou ao pai 
que acompanha o filho menor, por exemplo), a Lei 13.257/2016 inseriu ao 
artigo 473, que “o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço, 
sem prejuízo do salário, por até dois dias quando acompanhar consulta 
médica ou exames complementares durante o período de gravidez da 
esposa ou companheira; e por um dia ao ano para acompanhar o filho(a) 
de até seis anos em consulta médica.”

É possível também dividir essa licença em dois períodos de meio 
dia, mediante acordo escrito entre a empresa e o trabalhador. Em prazos 
maiores aos estabelecidos na legislação, se faz necessário observar as 
regras definidas na CCT 2019-2020, conforme segue:

CLÁUSULA 10 – ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS

Os atestados médicos e odontológicos, fornecidos por médico 
e dentista da entidade sindical profissional, serão aceitos 
pelas empresas, para todos os efeitos legais, excluindo-se 
atestados de simples consulta ou comparecimento.

A cláusula reitera o entendimento da letra da lei, esclarecendo 
que não são assim considerados os atestados de mera consulta ou 
comparecimento. Ou seja, se o trabalhador compareceu a uma consulta 
de rotina na qual não foi constatada a incapacidade para o trabalho 
após a referida consulta, o empregado terá de retornar à empresa para 
desempenhar suas atividades normais durante as horas que ainda faltam 
para completar sua jornada de trabalho, podendo não ter sua ausência 
abonada pela empresa se deixar de retornar ao trabalho. 

Contudo, o parágrafo 1º da cláusula 10 destaca que, tomando por 
base os incisos X e XI do artigo 473 da CLT, a falta será justificada e aceita 
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pelas empresas quando o comprovante médico indicar que o trabalhador 
acompanhou um dependente na consulta ou no internamento hospitalar, 
e não será descontado o descanso semanal remunerado.

§ 1º Ressalvados os incs. X e XI do art. 473 da CLT, será 
considerado como falta justificada e aceito pelas empresas o 
comprovante médico de acompanhamento dos pais aos seus 
dependentes quando em consulta médica ou internamento 
hospitalar, não sendo descontado o descanso semanal 
remunerado. 

Já o parágrafo 2º da mesma cláusula cita que, no caso de o 
empregado não puder comparecer à empresa para fazer a entrega do 
atestado dentro do prazo estabelecido, a entrega poderá ser feita por 
terceiros devidamente autorizados ou por outro meio de comunicação 
(e-mail, WhatsApp, etc.), apresentando o atestado original quando 
retornar ao trabalho, vejamos:

§ 2º No caso do empregado impossibilitado, por motivo de 
saúde, de comparecer à empresa para entrega do atestado 
dentro do período previsto nesta cláusula de 48 (quarenta 
e oito) horas a partir da emissão do mesmo, sendo que a 
entrega poderá ser feita por terceiro por ele autorizado ou 
por qualquer outro meio idôneo de comunicação, obrigando-
se, neste caso, a apresentar o original quando do seu retorno 
às suas atividades laborais.

O atestado médico é documento abonador da ausência do trabalho 
quando de fato o médico ou dentista identificarem a incapacidade do 
empregado de exercer suas atividades por determinado período.

Importante que o trabalhador tenha a consciência de procurar 
atendimento médico quando de fato tiver necessidade para si ou 
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para a pessoa que acompanhará e não use do atestado como mera 
ferramenta abonadora de sua ausência ao trabalho, pois sua apresentação 
desnecessária, sem dúvidas, traz grandes ônus ao empregador.

Se utilizado somente quando de fato for ao atendimento da 
finalidade que se propõe, com base na verdade, consequentemente, 
as empresas diminuirão seus passivos, terão maior produtividade, 
podendo, assim, oferecer melhores salários, mais benefícios e garantindo 
mais vagas de emprego. 

Quando o empregado se afasta por um período superior a 15 
(quinze) dias dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, contados da data 
do primeiro atestado médico, a empresa abonará apenas os 15 dias de 
afastamento, cabendo ao empregado buscar da previdência social o 
pagamento sobre os dias superiores a este período.

2.12
Exame demissional

O exame médico é importante a fim de comprovar o bom estado 
de saúde física e mental do empregado admitido, para o exercício de sua 
função. Deve ser realizado por médico com especialização em medicina 
do trabalho.

A prática é uma garantia também ao empregado pois, este terá 
acompanhamento sobre seu quadro de saúde durante o contrato de 
trabalho. A CCT 2019-2020 estabelece na Cláusula 11 acerca do Exame 
Demissional, conforme segue:

CLÁUSULA 11 – EXAME DEMISSIONAL

Ao ser demitido, todo trabalhador deverá passar por 
exame demissional, equivalente aquele feito por ocasião de 
admissão.
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O exame demissional é realizado quando do desligamento 
do trabalhador e tem o objetivo de avaliar as condições de saúde do 
empregado no encerramento do contrato de trabalho. A prática é 
necessária para que o trabalhador não seja dispensado caso não esteja 
apto ao exercício das mesmas funções.

Deve-se atentar quanto à obrigação de realização de exames 
periódicos, conforme as normas de medicina do trabalho vigentes.

2.13 
Vestimenta de trabalho e 
equipamentos de proteção individual

A CCT 2019-2020 aponta em sua Cláusula 12 alguns os critérios 
básicos quanto ao fornecimento de uniforme e EPIs e, também, reforça 
que quando as empresas exigirem o uso de determinados itens que 
compõem a vestimenta e/ou necessários à proteção do trabalhador, não 
poderá cobrar dos empregados, sendo este ônus integral da empresa, 
vejamos:

CLÁUSULA 12 – VESTIMENTA DE TRABALHO E EQUIPAMENTO 
DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

As empresas que exigem o uso de vestimenta/uniforme 
deverão fornecê-los sem ônus, assim como os equipamentos 
de proteção individual necessários ao desempenho das 
respectivas funções. As empresas regulamentarão o uso, as 
restrições, a conservação e a devolução das vestimentas/
uniformes e dos EPIs.

Parágrafo único. Para fins de controle de fornecimento de 
entrega de EPI, a empresa poderá adotar o registro eletrônico, por meio 
do qual o empregado, a cada recebimento realizará a aposição de senha 
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criptografada, aposição biométrica ou crachá pessoal (chip) de uso pessoal 
e intransferível, em substituição à assinatura manual.

Acerca desta cláusula, seu parágrafo único trata da possibilidade 
de adoção de tecnologias para controle e comprovação de entrega dos 
equipamentos de proteção individual aos empregados, como visto acima.

2.14 
Licença

A CCT 2019-2020 estipula na cláusula 13, que quando for 
concedida licença ao empregado, mediante autorização do empregador, 
não haverá o desconto do descanso semanal remunerado, vejamos:

CLÁUSULA 13 – LICENÇA

Quando for concedida ao empregado licença individual 
remunerada ou não, para faltar ao trabalho ou ausentar-
se durante o expediente, não será descontado do mesmo o 
descanso semanal remunerado e será emitida autorização 
por escrito, em 02 (duas) vias, sendo uma para o empregado 
e outra para o controle da empresa.

A licença prevista na cláusula acima não se confunde com 
os diversos tipos de licenças previstas em lei, dentre as quais, as mais 
comuns serão mencionadas a seguir.

A licença maternidade é de 120 dias 
corridos por meio de benefício garantido 
pelo INSS. Poderá ser de 180 dias 
corridos para as empregadas de empresas 
participantes do Programa Empresa 

2.14.1
Licença- 
maternidade
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Cidadã, que recebem um incentivo fiscal 
para a ampliação da licença-maternidade 
por mais 60 dias, nos moldes da Lei 
13.257/2016.

A gestante precisa confirmar com a empresa se ela é participante 
do Programa Empresa Cidadã e, em caso afirmativo, para obter o direito 
à licença maternidade de 180 dias, precisa fazer seu pedido por escrito 
até o fim do primeiro mês após o parto. 

A empregada que sofre aborto espontâneo (considerado até a 
23ª semana de gestação), tem direito ao repouso de duas semanas, sem 
prejuízo do salário, não podendo haver sua dispensa nesse período. 

A partir da 23ª semana de gestação o aborto é considerado 
para fins trabalhistas e previdenciários como parto de “natimorto” 
(nascido morto). Neste caso, a empregada passa a ter direito à licença-
maternidade de 120 dias, além da estabilidade de cinco meses a contar 
do parto, ainda que sem vida.

Em caso de adoção ou de guarda judicial de crianças até 8 anos 
de idade, também é garantida a licença maternidade. 

Havendo nascimento de gêmeos ou a adoção simultânea de 
mais de uma criança, não é garantida a multiplicação do período de 
afastamento e nem do valor do benefício.

A licença paternidade é de 5 dias con-
secutivos para os empregados do sexo 
masculino acompanharem o nascimento 
e os primeiros dias de vida de seus filhos. 
Embora a lei também não esclareça, o en-
tendimento dominante é de que o período 
seja de cinco dias corridos, a contar do 
dia em que o trabalhador deveria compa-
recer ao emprego.

2.14.2
Licença- 
paternidade



56 CAPÍTULO 2

Há a possibilidade de “emendar” os dias de licença paternidade 
com as férias, mas se o nascimento se deu no curso das férias, não há 
falar em garantia da licença de 5 dias após o término destas, salvo sobre 
o saldo em caso de os dias de licença paternidade extravasarem os de 
férias.  Por exemplo, se as férias de 30 dias tiveram início em 02/07/2018 
e o nascimento ocorreu em 10/07/2018, o retorno ao trabalho continuará 
sendo 01/08/2018. No entanto, se no mesmo período de férias acima 
citado, o nascimento se der em 30/07/2018, o retorno do empregado 
será em 06/08/2018 (se o sábado não for dia de trabalho), pois, dos 5 
dias de licença paternidade, 2 dias são coincidentes com as férias que já 
estavam em curso e os 3 dias restantes são considerados como saldo da 
licença paternidade.

Ainda, ao pai e à mãe que trabalharem na mesma empresa, é 
garantido o gozo de suas licenças, simultaneamente, pelos respectivos 
prazos legais. 

O artigo 473 da CLT estabelece que, 
em virtude do casamento, o trabalhador 
“poderá deixar de comparecer ao serviço 
sem prejuízo do salário”, durante três 
dias consecutivos. 

Assim, por exemplo, se o casamento ocorrer numa sexta-feira 
à noite e o sábado for compensado, o retorno ao trabalho deverá ser 
na quarta-feira seguinte. Caso o empregado trabalhe normalmente aos 
sábados, então, o retorno ao trabalho deverá ser na terça-feira. 

A CLT não estabelece se a licença se dará quando o casamento 
for civil ou religioso. Se em datas distintas, o entendimento é de que o 
empregado deverá manifestar opção entre um destes, no entanto, via de 
regra, a prova se dará com o registro civil ou com o comprovante emitido 
pela igreja, não cabendo dobra dos dias de folga em caso de apresentação 
de ambos os documentos, ainda que emitidos em datas distintas.

2.14.3
Casamento
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O artigo 473 da CLT estabelece que 
o trabalhador “poderá deixar de 
comparecer ao serviço sem prejuízo do 
salário”, durante um período de dois 
dias consecutivos em caso de falecimento 
de cônjuge, ascendente, descendente, 
irmão ou pessoa que, declarada em sua 
carteira de trabalho e previdência social, 
viva sob sua dependência econômica. 

Por cônjuge, a lei entende marido ou mulher, mesmo que 
comprovada apenas a união estável. Quanto aos ascendentes, a referência 
é sobre pais, avós, bisavós. Os descendentes, por sua vez, são considerados 
os filhos, netos, bisnetos. O falecimento de outros familiares a exemplo de 
primos e sobrinhos, não é amparado pela lei para o abono das faltas, até 
mesmo enteados, salvo se comprovada a dependência ou guarda legal.

Nestes casos, as empresas têm por praxe aceitar o comprovante 
como forma de justificativa da falta ao trabalho, não descontando DSR, 
entre outras consequências, como redução das férias por falta injustificada, 
no entanto, não há a obrigação do abono das horas faltas.

Importa mencionar, ainda que breve-
mente, acerca da licença para a prestação 
de serviço militar do empregado. Confor-
me o artigo 472 da CLT, o “afastamento 
do empregado em virtude das exigências 
do serviço militar ou de outro encargo 
público, não constituirá motivo para 
a alteração ou rescisão do contrato de 
trabalho por parte do empregador”.

2.14.4
Óbito

2.14.5
Serviço Militar
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O mesmo dispositivo legal estabelece os requisitos mínimos 
para a garantia de retorno ao cargo ocupado na empresa antes de seu 
afastamento, como por exemplo, o dever de notificar a empresa com pelo 
menos 30 dias de antecedência à baixa do serviço militar.

Durante o período de afastamento para prestação de serviço 
militar, o contrato de trabalho fica interrompido, sem percepção de 
salários, no entanto, por ter forma especial estabelecida em lei própria, 
há a obrigação de recolhimento do FGTS pelo empregador e o período é 
computado como tempo de serviço.

Em conformidade ao artigo 98 da Lei 
9.504/97, os empregados eleitores que 
forem nomeados como mesários ou 
auxiliares nas eleições, serão dispensados 
do serviço, mediante declaração expedida 
pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo do 
salário ou qualquer vantagem, pelo 
dobro dos dias de convocação.

Mas, para ter garantido este direito, o empregado deverá 
apresentar ao empregador a convocação por escrito, a fim de que 
possa usufruir do descanso remunerado em dobro sobre o período que 
comprovadamente esteve a disposição da Justiça Eleitoral.

A lei não esclarece quando será garantido o respectivo repouso, 
contudo, considerando que as eleições acontecem aos domingos e, que, 
via de regra, o domingo é o dia do descanso semanal remunerado da 
maior parte dos trabalhadores, aconselha-se que o descanso remunerado 
em dobro seja concedido nos dias subsequentes aos trabalhados nas 
eleições (ou seja, segunda e terça-feira após o domingo de eleição), já 
que trabalhou no dia em que deveria descansar.  Contudo, as partes 
poderão negociar outro momento mais oportuno para o repouso, o que 
se aconselha seja firmado por escrito.

2.14.6
Trabalho em 
Eleições
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2.15
Faltas do estudante

O mundo moderno está condicionado à inovação e, para atender 
a demandas cada vez mais exigentes, natural e necessária a qualificação 
dos profissionais.

Muitas empresas visando incentivar a melhoria na qualificação 
dos seus profissionais, custeiam cursos ou oferecem ajuda de custo para 
os empregados estudantes. 

Para ingressar no ensino superior, pode acontecer de o 
empregado necessitar fazer provas em horário de trabalho, e, buscando 
dirimir dúvidas neste sentido, a CCT 2019-2020, por meio da cláusula 14, 
estabelece o que segue:

CLÁUSULA 14 – FALTAS DO ESTUDANTE

As empresas assegurarão direito ao abono de falta ao 
empregado estudante, nos horários de exames supletivos 
ou vestibulares, coincidentes com os de trabalho, desde 
que realizado em estabelecimento de ensino oficial ou 
autorizado, desde que o empregador seja avisado com 72 
(setenta e duas) horas de antecedência.

Assim, o empregado que faltar ao serviço para prestar exame 
supletivo ou vestibular em horário de trabalho, terá a falta abonada pela 
empresa, desde que cumpridos os dois requisitos previstos na norma, 
quais sejam, que a instituição de ensino seja oficial ou autorizada e, 
ainda, que a empresa seja comunicada com 72 horas de antecedência à 
realização do exame. 

Vale ressaltar que a referida comunicação deve ser feita por e-mail 
ou por escrito com três dias de antecedência, para permitir que a empresa 
faça os ajustes necessários e programe a substituição do colaborador. 
Manter o bom diálogo é sempre a melhor forma de relacionamento. 
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Estudos mostram que, quando os profissionais começam a conciliar suas 
necessidades individuais com os limites das outras pessoas, eles passam 
a ter melhores condições de tomar decisões acertadas e ponderadas. 
Tornam-se profissionais e pessoas melhores. 

Para conquistar esse equilíbrio é necessário falar abertamente 
com o superior hierárquico, expor as necessidades e angústias, ser 
honesto e respeitoso. Nem sempre é fácil abordar alguém com assuntos 
delicados e a maioria das pessoas opta por evitar o conflito, adiando uma 
situação que poderia ser resolvida com um simples diálogo. 

Grande parte das pessoas tem receio de ser mal compreendida 
e ficar com a imagem “arranhada”. Mas é imprescindível sempre buscar 
ser verdadeiro e transparente nas relações de trabalho. Com isso, a chance 
de se alcançar o sucesso, sem dúvidas, é muito maior. 

2.16
Tempo despendido com viagens
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A rotina de trabalho, por vezes, exige o deslocamento de 
profissionais para outras cidades, estados e até mesmo outros países. 
Nestes casos, surgem dúvidas no sentido de como serão compensadas 
as horas para o pagamento de salários? Os sindicatos laboral e patronal 
dos mecânicos de Joinville e região chegaram ao seguinte entendimento 
estabelecido na cláusula 15, da CCT 2019-2020:

CLÁUSULA 15 – TEMPO DESPENDIDO COM VIAGENS

O tempo despendido, por qualquer funcionário, em viagens 
com o objetivo de visitas a feiras, exposições, eventos, cursos, 
palestras, passeios e semelhantes, sejam a convite da empresa 
ou iniciativa do empregado, não serão considerados como 
extensão do horário de trabalho, quando ocorrer fora da sua 
jornada normal.

Contudo, se o deslocamento ocorrer durante a jornada de 
trabalho e exceder a carga horária por algum motivo, a recomendação é 
registrar o número de horas excedidas para chegar ao destino e informar 
o superior imediato. Algumas empresas optam por deixar o empregado 
com mais tempo livre durante a viagem, possibilitando conhecer algum 
lugar diferente ou usufruir de um benefício dentro da jornada, a fim de 
compensar o tempo adicional acumulado no deslocamento. Nesses casos, 
o bom senso e a negociação entre as partes é permitido e, sem dúvidas, é 
uma boa alternativa. 

2.17
Cursos

Em uma sociedade onde o conhecimento traz ganhos 
consideráveis, a possibilidade de fazer um curso, palestra, ou qualquer 
outra capacitação, são de grande importância para a valorização dos 
trabalhos e dos profissionais que os desempenham, inclusive, para o 
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ganho pessoal e profissional dos trabalhadores. 
Partindo desta premissa, os sindicatos patronal e laboral 

entendem que a participação em cursos fora do horário de trabalho não é 
considerada hora extra, pois agregam conhecimento para o profissional 
que tem a oportunidade de capacitação.  Este entendimento é previsto 
na cláusula 16, da CCT 2019-2020, seguinte:

CLÁUSULA 16 – CURSOS

As horas de participação dos empregados em cursos 
através da empresa, quando fora do horário de trabalho 
dos participantes, não terão sua duração considerada como 
horas extraordinárias, desde que estes agreguem valores 
a seu currículo profissional e pessoal e os mesmos sejam 
custeados pela empresa.

O parágrafo único da Cláusula 16 trata de um detalhe importante 
que diz respeito à emissão do certificado. Mesmo que a empresa financie 
o curso ou treinamento, ela deverá repassar o certificado ao trabalhador 
e manter uma cópia para registro e arquivo. Mas quando a entrega do 
certificado ocorrer diretamente ao funcionário por parte da instituição 
certificadora é ele quem deverá entregar uma cópia autenticada do 
documento para a empresa:   

PARÁGRAFO ÚNICO:

No caso de cursos, treinamentos e participações em feiras e 
afins e sendo os mesmos pagos pelas empresas, quando forem 
emitidos certificados e esses forem entregues pela entidade 
ministrante responsável ao Administrativo do empregador, 
esse repassará o certificado ao empregado, facultado a 
guarda de cópia do documento para registro nos arquivos da 
empresa. Por outro lado, quando os funcionários receberem 
os certificados diretamente das instituições ministrantes 
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este obriga-se sob pena de advertência a entregar cópia 
autenticada do mesmo a empresa, tudo quando solicitado 
pelas partes.
 

Resta claro, conforme entendimento dos empregadores e 
certamente dos funcionários também, que o crescimento de uma 
corporação passa necessariamente pela qualificação do seu quadro de 
funcionários. No mundo ideal, o profissional deveria já estar preparado 
a desempenhar funções importantes, como operar máquinas dotadas 
de alta tecnologia. 

No entanto, a realidade é que muitos profissionais se apresentam 
ao mercado de trabalho sem a formação necessária. Nesse sentido, as 
empresas estão tomando a iniciativa de qualificar seu pessoal e lhes dar 
melhores condições de trabalho. O caminho é irreversível. A internet 
industrial ou indústria 4.0 já é uma realidade nas empresas. Setores 
inteiros contam com equipamentos robotizados e, para operá-los, exige-
se mão de obra qualificada. 

Portanto, ter essa visão do negócio e se preparar para o trabalho 
na fase escolar, tende a colocar o trabalhador em um patamar diferenciado 
em relação aos demais. É importante ter essa conscientização tanto em 
casa como no ambiente escolar. E quem souber tirar proveito desse 
momento de crescimento e inovação, certamente terá mais chances de 
se tornar um profissional mais bem preparado.

Referência como consultor de empresas, o escritor e 
administrador Max Gehringer entende que o aprimoramento constante 
e a busca pelo equilíbrio entre estudo e experiência profissional 
aumentam consideravelmente as chances de empregabilidade. 
Especialista em carreira no Brasil, Gehringer já publicou diversos livros 
como Comédia Corporativa e Emprego de A a Z, além de escrever 
artigos para as revistas Época, Exame e Você S/A.

— Eu continuo me atualizando e aprendendo. Para mim, essa é 
a diferença. Quanto mais sabemos, mais acreditamos em nós mesmos. 
Quanto mais caminhamos, mais ficamos confiantes — disse Gehringer, 
durante evento sobre carreira realizado em janeiro deste ano.
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2.18
Plantão ambulatorial

As empresas que têm em seus quadros mais de cem 
funcionários trabalhando no período noturno devem disponibilizar 
aos seus colaboradores um plantão ambulatorial. Mas como isso 
funciona na prática?

Conforme o Portal Telemedicina, em âmbito federal, não 
existe uma legislação que obrigue as empresas a ter uma enfermaria ou 
ambulatório médico interno. A exceção fica por conta da construção civil, 
com frentes de trabalho com mais de 50 trabalhadores, de acordo com a 
Norma Regulamentadora 18. 

Contudo, se a empresa – independentemente do porte – expuser 
os empregados a algum tipo de risco em suas atividades ou contar com 
um número elevado de trabalhadores em seu quadro funcional (acima 
de 50), terá que manter um Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e Medicina do Trabalho, também conhecido como SESMT. 

A norma que regulamenta este serviço é a NR-4 e ela estipula 
que órgãos públicos da administração direta ou indireta e dos poderes 
judiciário e legislativo que tenham empregados regidos pela CLT também 
devem manter um SESMT nas suas unidades. Neste sentido, segue a 
transcrição da cláusula 17, da CCT 2019-2020:

CLÁUSULA 17 – PLANTÃO AMBULATORIAL

As empresas que operam com mais de 100 empregados 
no período noturno deverão manter plantão ambulatorial 
também neste período.

Tal norma estabelece que as empresas do setor com mais de 100 
empregados, que possuem plantão ambulatorial, para que o mantenham 
ativo quando operarem no período noturno, sem com mais de 100 
empregados neste período também. 
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A exigência de SESMT na empresa é a de ter uma equipe de 
profissionais da saúde e segurança ocupacional, a fim de promover 
a saúde e proteger a integridade física dos empregados, não que 
necessariamente haja um profissional disponível dentro de uma 
enfermaria exclusivamente para tanto, pois, a depender do grau de risco 
e da quantidade de empregados, a equipe do SESMT pode ser composta 
por apenas um técnico de segurança do trabalho ou, ainda, ter de contar 
com médico ou enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem do 
trabalho e engenheiro de segurança do trabalho.

Mas em todos os casos, alguns itens considerados básicos devem 
estar disponíveis nos ambulatórios das empresas, quais sejam:

 

• Bolsa Térmica

• Termômetro

• Tesoura

• Pinça

• Máscara de Proteção Facial

• Luvas tipo cirúrgica (látex)

• Algodão hidrófilo

• Gaze esterilizada

• Esparadrapo e ataduras de crepe

• Caixa de curativo adesivo

• Antiséptico

• Soro fisiológico

Algo muito importante e que deve ser reforçado é que, se não 
houver um médico na empresa, não é permitido ter medicamentos no 
ambulatório, para que não ocorra a automedicação, evitando assim, 
possíveis efeitos colaterais graves, como intoxicações e alergias. 

Apenas o médico pode prescrever medicação e, caso seja 
necessário, na ausência deste profissional, deve-se encaminhar o 
empregado a um hospital ou pronto-socorro mais próximo. 
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2.19 
Horário de refeição

Assim como os funcionários devem cumprir a jornada de 
trabalho, as empresas precisam reservar horários específicos para o 
descanso e alimentação dos empregados. 

A legislação trabalhista estipula que para jornadas com duração 
de até 4 horas, não há obrigação de intervalo; em jornadas de 4 a 6 horas, é 
obrigatória a concessão de intervalo pelo período mínimo de 15 minutos; 
e quando a jornada for superior a 6 horas, o intervalo mínimo exigido é 
de 1 hora, não podendo ser superior a 2 horas, salvo acordo escrito ou 
contrato coletivo em contrário. 

Entretanto, a lei também informa que o intervalo de 1 hora poderá 
ser reduzido quando “Por ato do Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, 
quando ouvido o Serviço de Alimentação de Previdência Social, se verificar 
que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes 
à organização dos refeitórios, e quando os respectivos empregados não 
estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares”.

Com base no artigo 611-A, inciso III, da CLT, a cláusula 18 da 
CCT 2019-2020, reitera que as partes podem celebrar, por meio de acordo 
coletivo, a redução do intervalo intrajornada, que não pode ser inferior 
a 30 minutos em jornadas com mais de seis horas de duração, vejamos: 

CLÁUSULA 18 – HORÁRIO DE REFEIÇÃO

Na forma do art. 611-A, caput, inc. III, da CLT, o(s) 
empregado(s) e empregador(es), aquele(s) assistido(s) 
pelo seu sindicato profissional, poderão celebrar 
acordo coletivo para redução do intervalo intrajornada, 
respeitado o limite mínimo de trinta minutos para 
jornadas superior a seis horas.

Deste modo, a redução do intervalo de 30 minutos para jornadas 
superiores a 6 horas, está plenamente respaldado quando há acordo 
coletivo firmado com o sindicato dos trabalhadores.
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2.20
Liberação do cartão ponto 

A cláusula 19 da CCT 2019-2020 estabelece que:

CLÁUSULA 19 – LIBERAÇÃO DO CARTÃO PONTO

As empresas poderão liberar todos, ou parte de seus 
empregados, da marcação do cartão ponto, desde que 
entre as partes seja estabelecido acordo por escrito, com 
participação do sindicato laboral.

§1º Independentemente de acordo com os seus empregados 
as empresas poderão liberar a marcação do cartão ponto na 
saída ou no retorno do intervalo para refeição e descanso. 

§2º Nas empresas em que o uso do cartão ponto for mantido, 
os empregados poderão marcar o ponto até 15 (quinze) 
minutos antes ou depois do expediente normal de trabalho, 
sem que incida sobre esse tempo qualquer encargo, seja 
como hora normal ou como hora extra, consignando-se que 
o tempo indicado neste parágrafo não altera nem o início, 
nem o término da jornada de trabalho diária, servindo 
apenas para a efetiva marcação do ponto.

Assim, esta cláusula permite que, desde que firmado acordo por 
escrito com a participação do sindicato que representa os empregados, 
que estes estejam liberados da marcação do ponto. Pode até mesmo ser 
aplicado a somente uma parte dos empregados, não necessariamente 
para todos.

Já a marcação do ponto para registro dos intervalos intrajornada 
(para descanso e refeição), está dispensada, ainda que não haja tal 
previsão em acordo coletivo, como claramente trazido pelo §1º, acima.
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No entanto, maior atenção merece o  §2º da Cláusula 19, que 
indica a possibilidade de registro do cartão ponto pelo empregado, 15 
minutos antes do início da jornada de trabalho, assim como no retorno 
do intervalo para descanso e refeição, e, também, a marcação do ponto 
15 minutos após o término da jornada normal de trabalho, ainda, 15 
minutos antes do intervalo intrajornada (para descanso e refeição), sem 
que estes períodos devam ser remunerados, nem como hora normal, nem 
como extra, não incidindo qualquer encargo ao empregador, pois não são 
considerados tempo a disposição do empregador.

De acordo com a CLT, o funcionário tem até dez (10) minutos 
diários de tolerância para fazer a marcação do ponto antes e após o 
término da sua jornada de trabalho, sem que onere a empresa horas 
extraordinárias nem que sejam descontadas horas faltas do empregado.

8h00

Contrato de trabalho

PERÍODO DE TRABALHO

7h45 12h15

12h00
ENTRADA

CARTÃO
TOLERÂNCIA

ENTRADA

CARTÃO
TOLERÂNCIA

SAÍDA

CARTÃO
TOLERÂNCIA

ENTRADA

CARTÃO
TOLERÂNCIA

SAÍDA

SAÍDA

ALMOÇO
DESCANÇO

12h45 17h15

13h00 17h00

Contrato de trabalho

ENTRADA SAÍDA

PERÍODO DE TRABALHO
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Em função disso, algumas empresas bloqueiam a permissão para 
a marcação do ponto antes desta tolerância. Outras, permitem a marcação 
do ponto, porém, determinam que as horas extraordinárias dependam de 
autorização prévia do empregador para que sejam consideradas.

Mas como visto, o §2º da Cláusula 19 definiu como tolerância 
o tempo máximo de 15 minutos para registrar o cartão ponto antes do 
período de início e fim da jornada de trabalho, inclusive do intervalo 
intrajornada, quando registrado. 

Importa ressaltar que a regra da liberação do cartão ponto 
não altera a jornada diária do trabalhador. Contudo, ele tem o 
compromisso de cumprir o horário de trabalho estabelecido em 
contrato. A liberdade é resultado da relação de confiança e de 
comprometimento entre empresa e trabalhador, em um ambiente que 
permite essa cultura e confiança recíproca.

O trabalhador que não faz a marcação do cartão ponto, nos 
casos de horas extras ou faltas, deve ter as anotações e/ou a permissão 
para fazer a hora extraordinária ou, ainda, comunicar a falta ao seu 
líder ou RH para a marcação deste horário diferenciado. 

O entendimento é de que o horário pactuado no contrato de 
trabalho é o que deve ser efetivamente praticado, sendo este o ponto 
de referência do início e do fim da jornada. Portanto, se o horário de 
trabalho contratado é das 8h às 17h, o empregado poderá registrar o 
cartão-ponto para a entrada às 7h45h e registrar a saída até às 17h15h, 
sem que sejam computados estes 15 minutos em cada período como 
hora extra, desde que haja a tolerância para o registro do cartão ponto.

Ou seja, o empregado tem o compromisso de trabalhar as 
8 horas diárias ou 44 horas semanais, conforme o disposto na lei. A 
intenção da cláusula, amplamente discutida nas negociações sindicais, 
é meramente a de autorizar que o empregado possa antecipar em 15 
minutos o registro do ponto quando do início de sua jornada de trabalho 
ou postergar em 15 minutos ao término desta, para que o empregado 
tenha a possibilidade de socialização ou de se preparar para o início 
das suas atividades propriamente ditas no horário pactuado com o 
empregador e honrando seu compromisso contratual. 
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Este período não é considerado como tolerância para os atrasos 
e saídas antecipadas do trabalhador, a não ser que seja ajustada entre 
as partes a possibilidade de compensação, prevista na Cláusula 20, que 
dispõe acerca da Flexibilização da Jornada de Trabalho.

O que se nota como habitual nas empresas da categoria é que 
esse tempo, entre o registro do ponto e o início da jornada, é utilizado 
pelos empregados para o convívio social com os colegas de trabalho, 
para entretenimento, a exemplo de jogo de cartas, leitura de livros, 
descanso, uso de celular, higiene pessoal, para que, no momento do 
início da efetiva jornada de trabalho, os empregados estejam prontos 
para o começarem seus trabalhos. 

O fato é que existem vários modelos de negócios e perfis de 
funções, dentre os quais, alguns dependem de uma linha de produção, 
ou seja, da continuidade do trabalho por outras pessoas, e nestes, o 
compromisso com o horário de trabalho é considerado prioritário.

Por outro lado, há atividades que não comprometem a cadeia 
produtiva e, naturalmente, a pontualidade com o horário não é tão 
importante, podendo ser flexibilizada, o que fica a critério de cada 
empresa.

Se, por exemplo, o funcionário chega atrasado, o empregador 
pode optar por recebê-lo ou não e até mesmo aplicar as medidas cabíveis, 
em caso de reincidência, sobretudo, se já houve orientação anterior ao 
empregado no mesmo sentido. 

Em situações como esta, o mais importante é agir com bom 
senso, cobrando do empregado o cumprimento das regras, mas também, 
ouvindo sua argumentação e considerando as possíveis justificativas. 

Por fim, é certo que cada empresa defina suas próprias regras 
internas de modo claro, as aplicando com equidade e consoante 
às normas legais pertinentes a cada caso, não sendo obrigadas a 
praticarem o constante na presente cláusula, no entanto, asseguradas 
pela permissão prevista na CCT 2019-2020.
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2.21
Flexibilização da jornada de trabalho/
banco de horas

A flexibilização da jornada de trabalho é um instrumento legal 
previsto na CCT 2019-2020, que permite às empresas adequar horários 
e compensar horas extras acumuladas pelo trabalhador, conforme o 
disposto na cláusula 20, que segue: 

CLÁUSULA 20 – FLEXIBILIZAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

Ressalvada a hipótese prevista no §5º c/c §§ 2º e 6º da CLT, todas 
as empresas da categoria econômica poderão adotar Banco 
de Horas através de acordo coletivo e assembleia específica 
para este fim, a qual será registrada no MTE, consignando-
se que, no que diz respeito às votações de acordos coletivos 
para aprovação do banco de horas, somente serão aprovados 
os acordos que, presentes 80% dos funcionários ativos da 
empresa, obtiverem a votação favorável pela instituição do 
banco de horas de 50% mais um dos empregados presentes, 
respeitando-se o Termo Aditivo ora assinado.

A norma define que as empresas da categoria econômica poderão 
adotar o banco de horas se promoverem a discussão do assunto por meio 
de acordo coletivo e assembleia registrada no Ministério do Trabalho e 
do Emprego (MTE).  

Além disso, para essa norma ter validade, pelo menos 80% dos 
funcionários ativos deverão comparecer na votação e, destes, no mínimo 
50% mais um dos presentes deverá votar pela aprovação da proposta, 
com base no termo aditivo assinado na convenção. 

Já o item B da cláusula 20, a seguir, indica como as empresas da 
categoria econômica deverão proceder para definir as escalas de trabalho 
nos dias pontes de feriados e feriados.
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Todas as empresas da categoria econômica poderão adotar a 
troca de dias pontes de feriados e feriados, através de acordo coletivo e 
assembleia específica para este fim a qual será registrada no MTE.

Importa esclarecer que a flexibilização de jornada não é, nem 
pretende ser, algo prejudicial para o trabalhador. Pelo contrário, o 
que se propõe é um entendimento maior entre as partes envolvidas, 
favorecendo a todas.

Para o colaborador, o banco de horas permite que este possa 
folgar para resolver assuntos pessoais durante seu horário de trabalho, 
sem sofrer desconto do seu salário. Para a empresa, o banco de horas 
favorece a utilização da capacidade máxima produtiva em períodos 
com alta demanda de trabalho, com a concessão de folgas em períodos 
de baixa necessidade de produção, desde que esteja previsto em 
convenção coletiva. 

20H
3HEXTRA:

SAÍDA:

SOLICITE AUTORIZAÇÃO PARA
HORAS EXTRAS
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Promove, ainda, a redução de custos com pagamentos de horas 
extras e encargos trabalhistas. 

Também é importante destacar, que o banco de horas não pode 
ser um artifício usado pelo empregador para se eximir do pagamento 
de horas extras, e, sim, ser aplicado como possibilidade de flexibilizar 
as relações de trabalho para que, tanto a empresa quanto o colaborador 
sejam beneficiados.

O banco de horas é uma alternativa oferecida aos trabalhadores 
para a possibilidade de compensação das horas extras.  Na prática, 
o funcionário que, por exemplo,  fica duas horas a mais no trabalho 
num determinado dia, poderá folgar, mediante acordo prévio com o 
empregador,  sem prejuízo do salário, em outro dia que melhor convier 
às partes, desde que a compensação se dê no mesmo mês.

Muitos empregados vêem o banco de horas como uma forma de 
burlar a lei, pensamento ainda muito forte por parte da classe trabalhadora 
nas indústrias. No entanto, é importante considerar que na relação de 
trabalho, ambas as partes precisam “ganhar” para que o negócio tenha 
sustentabilidade e os empregos possam ser mantidos, assim como, mais 
empregos possam ser gerados.

O entendimento dos sindicatos é de que o banco de horas é 
um dispositivo legal que deve ser usado com harmonia e consciência, 
a fim de trazer ganho para a relação entre empregado e empregador. 
Tal dispositivo permite a flexibilização do horário de trabalho em 
serviços específicos ou em situações inesperadas, que eventualmente 
possam ocorrer no chão de fábrica, evitando, assim, atrasos na entrega 
e, consequentemente, garantindo a satisfação dos clientes, o que deve ser 
um dos maiores interesses em comum entre empregado e empregador.

É importante ressaltar que mediante acordo prévio com a 
empresa, as horas adicionais acumuladas podem ser utilizadas pelo 
empregado para resolver questões pessoais, familiares ou mesmo para 
descanso, possibilitando emenda das folgas com feriados e fins de semana.  
Olhando por este prisma, o banco de horas revela-se, na verdade, como 
uma boa alternativa tanto para o empregado quanto para o empregador, 
desde que bem aplicado.
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ALTA DEMANDA BAIXA DEMANDA

Outra situação comum e que deve ser avaliada é a da 
sazonalidade. Há empresas que trabalham em ritmo mais acelerado em 
determinadas épocas do ano ou do mês e em ritmo mais lento em outros 
períodos. Sem dúvidas, nestes casos o banco de horas revela-se como 
boa oportunidade para que a empresa se mantenha competitiva e o 
empregado, por sua vez, tenha maior garantia de um emprego estável, 
uma vez que esta flexibilização colabora na redução de custos e, por 
óbvio, na manutenção dos empregos.

É de grande importância que o empregador demonstre ao 
trabalhador e o conscientize sobre as vantagens do banco de horas, a 
fim de obter a compreensão e apoio por parte de cada empregado, que 
passa a ver tal prática de maneira diferente, percebendo os reflexos 
positivos que a redução dos custos à empresa trará para si e para seus 
colegas de trabalho. O empregado também precisa ter a vontade de 
tornar a empresa mais competitiva, podendo se orgulhar dos resultados 
positivos que contribuiu para o sucesso mútuo.
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Assim, também terá de forma mais clara a compreensão de 
que o banco de horas foi instituído com o propósito de colaborar na 
preservação dos empregos e não de prejudicá-los. Com este discurso e 
com práticas claras, a relação de trabalho se torna muito melhor e mais 
equilibrada.

2.22
Uso de dispositivos eletrônicos

O uso de equipamentos tecnológicos, definitivamente, é 
dominante nas   empresas, com maior ou menor presença a depender 
das atividades, mas sem dúvidas, presente nas estruturas operacionais 
em geral. 

Assim como há o uso de máquinas cada vez mais modernas 
e automatizadas pelas empresas, os empregados também passaram 
a utilizar de dispositivos eletrônicos, em especial, os chamados 
“smartphones”, que normalmente estão conectados à internet, inclusive, 
durante a jornada de trabalho.

Neste novo cenário, surgiram, naturalmente, dúvidas gerais 
sobre como lidar com essa situação, ainda, se o empregado pode utilizar 
celular ou dispositivos semelhantes durante a jornada de trabalho, se a 
prática prejudica o trabalho, desvia a atenção, diminui a produtividade 
e oferece riscos de acidentes ao empregado e/ou às pessoas que circulam 
pela empresa.

São inúmeras as dúvidas e cada qual merece análise individual 
por parte dos empregadores, pois, a depender das atividades, do 
ambiente de trabalho, há empregadores favoráveis ao uso destas 
tecnologias e, por óbvio, há os que são contrários. O fato é que a 
tecnologia atualmente está praticamente incorporada ao dia-a-dia das 
pessoas e das empresas. 

De modo geral, pode-se afirmar que o ideal é saber usá-las de 
forma adequada, sem que isso interfira na produtividade, na qualidade 
dos serviços e nas relações de trabalho, mas, sobretudo, que não afete a 
segurança dos trabalhadores.
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Alguns empregadores proíbem o uso do smartphone durante 
a jornada, por considerarem que, naturalmente, ocorrerá a distração, 
prejudicando o desenvolvimento de atividades que exigem concentração 
do trabalhador. Nestes casos, importante a empresa deixar as regras 
bem definidas, aconselhando-se, inclusive, sejam detalhadas em 
Regulamento Interno de Trabalho, pois, se o empregado for flagrado 
usando o dispositivo quando vedado o seu uso e este estiver ciente da 
irregularidade de seu ato, estará sujeito a consequências previstas pelo 
regimento da empresa, preservados os limites da lei. 

O aconselhamento às empresas é de que num primeiro flagrante 
de irregularidade neste sentido, o empregado seja novamente orientado 
acerca das normas da empresa, no que diz respeito à proibição do 
uso de tecnologias. Porém, havendo a repetição da infração, então o 
empregado estará sujeito às consequências, conforme estipuladas em 
norma interna da empresa.

No entanto, há as empresas que não vedam o uso destes 
equipamentos, em determinadas atividades, inclusive para fins 
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profissionais, o que por vezes facilita em muito os trabalhos. Por 
exemplo, se o operador de uma máquina identifica um problema e, para 
agilizar o conserto, aciona a equipe de manutenção por meio de um 
aplicativo de mensagens, utiliza da câmera para fotografar a máquina 
ou a parte que está com defeito, envia as imagens para a equipe que fará 
o conserto já antecipar o conhecimento sobre o que pode ser o problema 
e dirigir-se com o material necessário para o conserto, sem dúvidas, de 
forma prática e rápida há a otimização do tempo na identificação do 
problema até a efetiva solução. 

Assim, cada caso deve ser avaliado com cautela pela empresa, 
a depender de suas considerações e permissões acerca do tema, se 
entender por viável a liberação ou não do uso de dispositivos móveis.
Este assunto também foi amplamente debatido nas reuniões para a 
elaboração da convenção coletiva e chegou-se à seguinte definição:

CLÁUSULA 21 – USO DE DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS

Em razão de segurança do trabalhador, convencionam as partes 
sobre o uso de mecanismos telefônicos e eletrônicos, celular, ‘smartphone’, 
‘tablet’ ou dispositivos similares, doravante denominados simplesmente 
“dispositivos”:

I. Não é permitido o uso sem autorização do empregador, 
durante a jornada de trabalho;

II. No caso de o empregado precisar atender ou realizar uma 
ligação particular de caráter emergencial durante o horário 
de trabalho, deverá interromper a atividade que estiver 
desenvolvendo e se posicionar de forma segura, em área 
delimitada previamente pelo empregador para utilização 
do(s) “dispositivo”;

III. O uso inadequado dos “dispositivos”, assim considerado o 
que não observar os itens anteriores, permitirá ao empregador 
aplicar medida de orientação ao empregado e, em caso 
de reincidência, após a aplicação da medida orientativa, 
a infração poderá se constituir como atitude passível de 
advertências e aplicação das penalidades legais cabíveis.
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Fica claro, portanto, conforme a norma acima, que o uso de 
qualquer dispositivo eletrônico dependerá de prévia autorização da 
empresa. 

É importante destacar também, que ao fazer uso do dispositivo, 
o funcionário deverá suspender a atividade que exerce e se posicionar 
de forma segura, em área delimitada pelo empregador. Caso contrário, 
poderá responder pelo descumprimento da norma, em conformidade 
ao entendimento da empresa.

Vale lembrar que as empresas também podem estabelecer suas 
próprias regras para o uso de dispositivos no ambiente de trabalho. Não 
se recomenda uso de tais equipamentos em atividades que oferecem 
riscos de acidente, como por exemplo, na operação de empilhadeira. 

A liberação do uso de “smartphones” também preocupa 
as empresas no que diz respeito ao segredo industrial. Por óbvio, 
o funcionário que tiver acesso a informações sigilosas, a exemplo do 
desenvolvimento de produtos ou de ações estratégicas, não pode 
registrar fotos e publicá-las em redes sociais, por exemplo. Essa prática 
colocaria em risco as operações da empresa e certamente desencadearia 
uma série de problemas. 

Nesse sentido, é de suma importância que a empresa defina 
suas regras e oriente os empregados previamente, por exemplo, por 
meio de uma ação de integração. 

Nestes casos também, ao se constatar que o empregado 
descumpriu as orientações, sugere-se que a empresa proceda do 
seguinte modo:

1. Primeiramente faça uma orientação por escrito para 
que o funcionário tome conhecimento da situação e da 
irregularidade praticada;

2. Havendo reincidência ou até mesmo a depender da 
gravidade da infração, aplicar advertência ou suspensão;

3. Novamente, a depender da reincidência ou gravidade do 
ato faltoso, aplica dispensa por justa causa.
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Importante, como em todas as situações pertinentes à relação de 
trabalho, é que as partes usem de bom senso tanto para as permissões 
quanto para as proibições de uso das novas tecnologias no ambiente de 
trabalho, respeitadas as regras previamente pactuadas entre elas. 

2.23 
Quadro de avisos

O quadro de avisos é uma ferramenta importante e necessária 
para a comunicação interna com os empregados, para que tomem 
conhecimento das atualizações e decisões da classe sindical. Mas os 
comunicados precisam obedecer a uma regra geral, assim definida pela 
cláusula 22 da CCT, conforme segue:

CLÁUSULA 22 – QUADRO DE AVISOS

As empresas afixarão em seu quadro de avisos, os 
comunicados sindicais de interesse dos empregados, 
vedadas às expressões de caráter político ou da redação 
ofensiva.

Como o texto destaca, o quadro de avisos deve ser usado de 
forma pontual para a divulgação de comunicados sindicais que sejam 
do interesse do trabalhador, descartando todo e qualquer tipo de 
manifestação política ou de conteúdo agressivo, conforme definido 
pelo empregador. Eventual divergência sobre o conteúdo do referido 
material, será analisada pelos sindicatos laboral e patronal para decisão 
em conjunto.

Ainda, a empresa utilizará do quadro de avisos para 
disponibilizar documentos que comprovem o cumprimento das normas 
de proteção ao trabalho, quando solicitado pelo Ministério do Trabalho 
ou Previdência Social. 
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2.24
Liberação dos dirigentes sindicais

A Cláusula 23 da CCT 2019-2020 prevê a concessão de 12 (doze) 
dias de licença não remunerada aos dirigentes sindicais, como segue:

 
CLÁUSULA 23 – LIBERAÇÃO DOS DIRIGENTES SINDICAIS

Será concedido pela empresa aos dirigentes sindicais, 
12 (DOZE) dias de licença não remunerada, desde que 
solicitada com 72 horas de antecedência durante um período 
de 12 (doze) meses.

Como previsto, a solicitação com 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência é condição para que o dirigente tenha assegurada a licença, 
embora não remunerada pela empresa. O objetivo é de que a empresa 
tenha conhecimento prévio sobre a ausência do empregado e possa se 
organizar quanto aos serviços que seriam por este exercidos.

2.25 
Votação

Assim dispõe a Cláusula 24 da CCT 2019-2020:
 

CLÁUSULA 24 – VOTAÇÃO

A votação de propostas com previsão legal de participação do 
Sindicato Profissional no processo ocorrerá por escrutínio secreto ou 
aclamação, devendo a modalidade de voto constar do respectivo edital 
de convocação da Assembleia, exceto no que se referir à flexibilização 
da jornada de trabalho, que tem critérios específicos.
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§1º Será considerada vencedora a proposta que apresentar o 
maior número de votos, independentemente do número de 
alternativas que forem apresentadas, mesmo que a soma das 
demais lhe seja superior.

§2º O quórum para validar as assembleias será de 2/3 (dois 
terços) dos trabalhadores da empresa, quando o assunto for 
de caráter geral ou dos trabalhadores interessados, quando 
envolver setores específicos.

A referida cláusula estabelece condições mínimas para a realização 
de assembleias que visem a aprovação de propostas de aplicação coletiva, 
ainda que seja somente sobre determinado setor da empresa.

Exemplificando, se a assembleia for instalada para decidir a 
aprovação de troca de feriado para todos da empresa, deverá haver 
a presença de, no mínimo, 2/3 do total de empregados. No entanto, 
se o assunto diz respeito a somente a alguns setores da empresa, 
o quórum mínimo de 2/3 será sobre o total dos trabalhadores dos 
departamentos interessados.

2.26
Mensalidade sindical

A mensalidade sindical está prevista na Cláusula 25 da CCT 
2019-2020, conforme disposto a seguir:

CLÁUSULA 25 – MENSALIDADE SINDICAL

As empresas descontarão nas respectivas folhas de pagamento 
para crédito do sindicato profissional, as mensalidades dos associados, 
fixadas em R$ 27,00 (VINTE E SETE REAIS) do salário nominal, 
inclusive do décimo terceiro salário, recolhendo o total do desconto até 
o primeiro dia útil bancário após o pagamento dos salários.
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§1º O reajuste da mensalidade se dará sempre na data base 
da categoria de acordo com os índices negociados para os 
trabalhadores.

§2º A autorização do desconto se dará com a notificação à 
empresa, através da ficha de sócio assinada pelo empregado.

§3º Em decisão da assembleia do sindicato laboral as 
mensalidades não sofrerão reajuste conforme convenção no 
ano de 2018.

A cobrança da mensalidade para o trabalhador que deseja associar-
se ao sindicato se faz necessária para a manutenção da entidade sindical.

O valor definido sempre em assembleia da categoria visa assegurar 
os diversos benefícios ofertados pelo sindicato dos trabalhadores, tais 
como atendimento médico, odontológico, além da manutenção das 
clínicas, da recreativa e da estrutura para colônia de férias. O valor da 
mensalidade é descontado em folha de pagamento e repassado pelas 
empresas em favor do sindicato laboral.

É de grande importância que o trabalhador conheça todos 
os serviços ofertados pelo sindicato e estar ciente sobre as inúmeras 
vantagens em ser associado.

2.27
Benefícios

Na CCT 2019-2020, os sindicatos patronal e laboral decidiram, 
em comum acordo, que as empresas podem descontar nas folhas de 
pagamento os valores decorrentes de convênios firmados pelo sindicato 
laboral, desde que, as autorizações dos associados sejam encaminhadas 
até o dia 20 de cada mês. Não sendo possível o envio até a data informada, 
a dedução será aplicada no mês seguinte, conforme a cláusula 26, que 
trata do assunto:
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CLÁUSULA 26 – BENEFÍCIOS

As empresas descontarão, nas respectivas folhas de 
pagamento, os valores referentes a benefícios decorrentes 
dos convênios firmados pelo sindicato laboral, de acordo 
com relatório e autorizações dos associados, a serem 
encaminhadas até o dia 20 de cada mês. 

PARÁGRAFO ÚNICO:

Em caso de demissão de associados, as empresas deverão 
comunicar com antecedência o sindicato profissional para 
a verificação da existência de débitos junto à entidade, que 
serão encaminhados para o desconto nas verbas rescisórias, 
sob pena de responsabilidade pelo pagamento.  

O parágrafo único da Cláusula 26 estabelece que em caso de 
demissão de associados é necessário verificar a existência de débitos 
junto ao sindicato laboral para serem descontados na rescisão.

2.28 
Contribuição assistencial laboral

A Cláusula 27, por sua vez, trada da contribuição assistencial 
laboral tem por fim, a manutenção da entidade sindical que representa os 
trabalhadores, vejamos:

CLÁUSULA 27 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL

A título de contribuição assistencial, as empresas descontarão 
de seus empregados representados pelo sindicato dos trabalhadores, 
sindicalizados ou não, com base no salário nominal, nos meses adiante 
indicados, o valor correspondente:
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R$ 27,00 (vinte e sete reais) no mês de maio/2019.
R$ 27,00 (vinte e sete reais) no mês de julho/2019.
R$ 27,00 (vinte e sete reais) no mês de outubro/2019. 

§1º Nos meses de desconto desta contribuição não haverá 
desconto na mensalidade dos associados.

§2º Qualquer divergência quanto aos descontos 
estabelecidos no caput desta cláusula, será resolvido 
diretamente entre o empregado que sofreu o desconto e o 
sindicato dos trabalhadores, uma vez que as empresas são 
meras repassadoras, ficando ressalvado, contudo, o direito 
de oposição na forma do que prevê o Precendente 74 do 
Tirbunal Superior do Trabalho, facultando-se a comunicação 
da oposição por e-mail pessoal do empregado.

§3º No caso de trabalhador que tenha autorizado o desconto 
da contribuição sindical, ficará isento da parcela a que se 
refere a alínea “a” do caput desta cláusula.

§4º Assume a entidade sindical operária, individualmente, 
a responsabilidade e o pólo passivo por toda e qualquer 
ação judicial ou não, de trabalhador que, eventualmente, 
venha a discutir a legalidade da contribuição estabelecida 
no caput desta cláusula, inclusive pelo pagamento de 
eventuais direitos reconhecidos em tais ações, eximindo, 
expressamente, as empresas de responsabilidade solidária 
ou subsidiária, uma vez que são meras repassadoras, ciente 
o laboral dos termos da MP 873/2019.

§5º Assume a entidade sindical profissional a responsabilidade 
exclusiva pelo pagamento de toda e qualquer sanção 
econômica que eventualmente venha a ser imposta pelos 
órgãos competentes às empresas da categoria, relativamente 
à contribuição assistencial estabelecida no caput da presente 
cláusula, ciente o laboral dos termos da MP 873/2019.

§6º O trabalhador comunicará sua oposição através do 
e-mail: oposição@sindmecanicos.org.br
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O corpo do e-mail deve conter o nome do trabalhador, 
número do CPF, número da carteira de trabalho, nome e 
CNPJ da empresa e a declaração de oposição ao desconto da 
taxa assistencial com cópia ao setor de RH da empresa.

A entidade laboral responderá recebido ao e-mail com 
cópia ao setor de RH da empresa, sendo o tal empregado 
considerado como oposto.

O e-mail de envio deverá ser exclusivamente pessoal, não 
sendo permitido envio através de terceiros ou e-mail da 
empresa, estes e-mails serão desconsiderados.

No caso de oposição através de carta, devendo ser escrita 
de forma legível em duas vias, a mesma deve conter o 
nome do trabalhador, número do CPF, número da carteira 
de trabalho, nome e CNPJ da empresa e a declaração de 
oposição ao desconto da taxa assistencial. Está deverá ser 
protocolada na sede da entidade e uma via deverá ser 
entregue no RH da empresa, que somente aceitara uma vez 
protocolada na entidade.

Não serão aceitos envio de imagem, arquivos de texto (word, 
pdf, excel) ou e-mail faltando informações.

O prazo para oposição a taxa assistencial será de 01/05/2019 
a 15/05/2019, sendo que oposição depois deste prazo não 
serão aceitos.

Os empregados admitidos após a data base, que não tiveram 
alteração salarial devido a convenção coletiva estarão isentos 
da taxa assistencial.

Os empregados que se opuseram a taxa assistencial, por 
livre vontade, abdicam da assistência trabalhista, jurídica 
da entidade.
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Como visto, o desconto da Contribuição Assistencial é efetuado 
em três parcelas, permitida a oposição ao desconto pelo trabalhador, por 
e-mail, conforme estabelecido no § 6º da presente cláusula.

Toda e qualquer divergência em relação a este item, deverá ser 
tratada diretamente entre o trabalhador e o sindicato laboral, sendo que 
as empresas são meras repassadoras dos valores referentes aos descontos 
em folha de pagamento autorizados pelo empregado.

Os recursos obtidos com a Contribuição Assistencial são 
utilizados com informativos, assembleias da categoria e inclusive nas 
empresas, acordos coletivos, assistência jurídica, entre outras despesas 
em prol da defesa dos interesses de todos os empregados da categoria. 

A convenção e os acordos coletivos negociados pela entidade 
sindical têm como objetivo assegurar mais benefícios do que os já 
previstos em lei, para todos os trabalhadores.

2.29
Contribuição assistencial patronal
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Assim como o sindicato laboral precisa de recursos para se manter 
e garantir a defesa dos interesses do empregados, o sindicato patronal 
também necessita manter uma estrutura para que os representantes 
dos interesses dos empregadores possam se organizar, manter pessoal 
qualificado, e, inclusive, oferecer benefícios às empresas, como realização 
de treinamentos com valores diferenciados, oportunizando a qualificação 
de mais profissionais, disponibilizando espaços para reuniões, palestras, 
treinamentos, entre outros benefícios. Frente a esta necessidade, foi 
negociada e estabelecida a Cláusula 28 da CCT 2019-2020, que diz:

CLÁUSULA 28 – CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL

Conforme preceito estabelecido no Artigo 8º, inciso IV, 
da Constituição Federal, Artigo 513, letra “e” da CLT e 
Assembléia Geral realizada no dia 01/03/2018, todas as 
empresas integrantes da categoria econômica abrangidas 
pela presente Convenção Coletiva, independente do regime 
tributário, porte da empresa ou número de empregados, 
recolherão ao Sindicato Patronal o valor equivalente a R$ 
400,00 (quatrocentos reais), a título de CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL PATRONAL em virtude das negociações 
coletivas de trabalho.

§1º As empresas recolherão o valor em duas parcelas de R$ 
200,00 (duzentos reais) cada, a primeira em 10 de junho e a 
segunda em 10 de agosto.

§2º O recolhimento com atraso será atualizado 
monetariamente pelo IGPM/FGV, juros de 1% (um por cento) 
ao mês, além da multa de 10% (dez por cento), calculadas 
sobre o valor atualizado.

§3º O recolhimento deverá ser procedido através de boleto 
bancário fornecido pela entidade, na rede bancária.
§4º A contribuição é devida por todas as empresas 
pertencentes à categoria, independente do respectivo 
enquadramento tributário ou fiscal.

§5º As empresas abrangidas pelas negociações coletivas, 
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mediante delegação ou assinatura dos instrumentos coletivos 
de forma conjunta pela respectiva entidade representante ou 
que aderirem através da formalização de outros instrumentos 
coletivos, também recolherão a contribuição assistencial ao 
Sindicato Patronal – SINDIMEC. 

A norma é bem clara e explica os valores e formas de pagamento 
sobre a contribuição que as empresas farão para o sindicato patronal.
Importante que os empregadores tenham consciência do relevante 
trabalho que o sindicato patronal realiza em prol da defesa dos interesses 
das empresas, além dos serviços prestados e benefícios oferecidos aos 
seus associados.

É uma honra para o SINDIMEC receber as empresas que atuam 
em Joinville e região em sua atual sede, a qual conta com uma estrutura 
ampla e confortável, provida de recursos tecnológicos modernos, inclusive, 
ofertando aos seus associados a possibilidade de utilização de espaços nos 
quais possa realizar eventos, reuniões, palestras, treinamentos, mediante 
prévio agendamento e negociação junto ao sindicato patronal.

O SINDIMEC convida a todas as empresas do ramo 
metalomecânico de Joinville região, para conhecerem seus serviços e se 
associarem ao sindicato, tendo garantidos inúmeros benefícios destinados 
aos associados.

Nota-se em www.sindimec.org.br neste site, as ações do 
Sindimec são constantemente atualizadas, você pode acompanhar e 
solicitar serviços para sua empresa dentro das prerrogativas de nossa 
entidade. Sua empresa! é você! , são seus lideres! seus funcionários! 
Treina-los será treinar sua empresa, use o Sindimec para pesquisas e 
ações de treinamento para sua empresa.

2.30
Recolhimento

Vejamos o disposto na cláusula 29 da CCT 2019-2020:



CCT  /  SINDIMEC 89

CLÁUSULA 29 – RECOLHIMENTO
 

Os valores descontados em folha de pagamento em favor do 
Sindicato Laboral referentes aos benefícios, contribuições e 
mensalidades deverão ser repassados até o5º (quinto) dia útil 
de cada mês, O recolhimento deverá ser procedido através 
de boleto bancário fornecido pela entidade, na rede bancária.

Esta cláusula normatiza a forma de recolhimento das 
mensalidades, benefícios ou taxas, sendo o prazo limite de repasse até 
o 5º dia útil de cada mês, por meio de boleto bancário. O não repasse ao 
sindicato dos valores autorizados e descontados na folha de pagamento 
dos empregados, pode configurar apropriação indébita pelas empresas.

2.31 
Não recolhimento repasse

A Cláusula 30 da CCT 2019-2020 estabelece os índices e 
percentuais de multa pelo não repasse das empresas sobre os descontos 
efetuados em folha de pagamento. 

CLÁUSULA 30 – NÃO RECOLHIMENTO

O não repasse dos descontos realizados na folha do 
funcionário direcionados ao Sindicato Laboral por parte 
da empresa dentro do prazo previsto nesta Convenção 
acarretará em atualização monetária pelo IGPM/FGV, juros 
de 2% (dois por cento) ao mês, além da multa de 10% (dez 
por cento), calculadas sobre o valor atualizado, sem prejuízo 
de cobrança judicial, cível ou criminal, a ser promovida pela 
entidade sindical em favor deste.

A atualização monetária é baseada pelo IGPM/FGV, com juros de 
2% ao mês, mais multa de 10%. O não pagamento devido pelas empresas 
pode acarretar em cobrança judicial.
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2.32
Repasse

A Cláusula 31 define que as empresas deverão enviar a relação 
dos empregados e respectivos valores, sempre que houver descontos em 
folha de pagamento em favor de entidade sindical, vejamos:

CLÁUSULA 31 – REPASSE

As empresas, como mera repassadoras, sempre que houver 
descontos em folha de pagamento em favor do sindicato 
laboral incidentes sobre a folha de pagamento, fornecerão 
a este, na data do recolhimento, uma relação completa com 
os nomes dos empregados dos quais foi feito o desconto, 
contendo ao final a soma das descontos desses empregados.

2.33
Alternativas de aplicação desta 
convenção

Para manter a empregabilidade, o sindicato laboral tem 
o dever de apoiar as empresas que em passam por dificuldades, 
visando manter os postos de trabalho e, consequentemente, a renda 
dos trabalhadores.Em razão disso, a Cláusula 32, a seguir, prevê 
alternativas de aplicação da CCT.

CLÁUSULA  32 – ALTERNATIVAS   DE   APLICAÇÃO   DESTA 
CONVENÇÃO

As empresas que se encontre com dificuldade para aplicar 
as cláusulas desta Convenção e que, em o fazendo, possam 
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comprometer significativamente o andamento de seus negócios 
poderão revê-las isoladamente com o sindicato laboral.

2.34
Mudanças da política salarial

Segundo a Cláusula 34 da CCT 2019-2020, há a possibilidade 
de revisão ou inclusão sobre as cláusulas já definidas, em caso de 
modificações de fato ou de direito ocorridas durante a vigência da 
Convenção, a exemplo de mudanças na legislação, que reflitam na 
necessidade de ajustes sobre o que já foi pactuado.

CLÁUSULA 34 – MUDANÇAS DA POLÍTICA SALARIAL

Se no período de validade da presente Convenção Coletiva 
sobrevier qualquer modificação de fato ou direito, as partes 
poderão reunir-se para rever cláusula eventualmente 
atingida ou para incluir outras.

2.35
Acordos coletivos

As empresas, como já dito, poderão firmar acordos coletivos 
com o sindicato dos trabalhadores, a fim de estabelecerem regras 
específicas, respeitadas as limitações previstas em lei. Mas, para 
tanto, deverão estar com suas obrigações financeiras em dia perante 
o sindicato, conforme previsto na cláusula 35, a seguir transcrita:
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CLÁUSULA 35 – ACORDOS COLETIVOS

As empresas da categoria para solicitarem acordo coletivo 
deverão estar com suas obrigações financeiras com a entidade 
representativa e seus empregados em dia ou seja sem débitos.

PARÁGRAFO ÚNICO:

As empresas da categoria, para solicitarem acordo coletivo 
ou qualquer outra participação do sindicato laboral, deverão 
estar, no momento da solicitação, com os deveres de 
repasse de valores financeiros autorizados e devidos pelos 
empregados à entidade laboral, em dia, contrariamente, o 
laboral poderá se recusar à prestação dos serviços solicitados 
até a regularização, possibilitando-se eventualmente e à 
critério da entidade, o parcelamento da obrigação.

O parágrafo único esclarece que, estando a empresa inadimplente 
com a entidade sindical, poderá não ser realizado o acordo coletivo até 
que ocorra a quitação ou negociação de pagamento dos débitos.

2.36
Filiação sindical

As empresas que precisam ter credibilidade no sindicato para 
mediação entre seus funcionários deverão demonstrar o respeito à 
entidade, mantendo seus pagamentos em dia. Neste sentido, está previsto 
na Cláusula 36 da CCT 2019-2020:

CLÁUSULA 36 – FILIAÇÃO SINDICAL

As empresas apresentarão a possibilidade de filiação 
sindical do trabalhador no ato da admissão, para sua 
filiação ou não, através de formulário ou através do site  
www.sindmecanicos.com.br
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PARÁGRAFO ÚNICO:

O formulário próprio será fornecido pelo sindicato 
profissional às empresas.

O que se orienta é que as empresas façam uma breve apresentação 
da entidade sindical aos novos empregados durante a integração para 
a admissão destes, para que tenham conhecimento e oportunidade em 
aproveitarem as vantagens de serem associados. 

O trabalhador poderá preencher a ficha de sócio ou associar-se 
através do site do sindicato dos trabalhadores.

A parceria com o sindicato laboral é muito importante para 
algumas empresas, pois o funcionário associado passa a ter acesso a 
determinados serviços que a empresa não tem a possibilidade de oferecer, 
como por exemplo plano de saúde, plano odontológico, colônia de férias, 
dentre outros benefícios proporcionados pelo sindicato aos empregados 
associados.

2.37 
Serviço especializado de segurança 
e saúde do trabalhador – SESMT 
COMUM

O Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina 
do Trabalho – SESMT, é desempenhado por profissionais contratados 
pelas empresas, para a proteção da integridade física e da saúde dos 
trabalhadores.

O SESMT é estabelecido no artigo 162 da CLT e regulamentado 
pela NR-4, que determina, inclusive, quanto ao dimensionamento dos 
profissionais que deverão o compor, como Técnicos e Engenheiros em 
Segurança do Trabalho, Médicos e Enfermeiros do trabalho, a depender 
da quantidade de empregados e da natureza das atividades da empresa.
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A CCT 2019-2020 em sua cláusula 37, trata da permissão às 
empresas para constituírem o SESMT Comum entre mais empresas da 
mesma categoria sindical, desde que cumpridas as condições contidas na 
Norma Regulamentadora 4, assim como disposto na própria cláusula, a 
seguir transcrita:

CLÁUSULA 37 – SERVIÇO ESPECIALIZADO DE SEGURANÇA E 
SAÚDE DO TRABALHADOR – SESMT COMUM

Fica autorizada a constituição de SESMT comum para todas 
as empresas da categoria a ser organizado pelo sindicato 
patronal ou pelas próprias empresas interessadas nos 
moldes do previsto no item 4.14.3 da NR-4, da portaria 17 
da Secretaria de Inspeção do Trabalho – SIT / Departamento 
de Segurança e Saúde no Trabalho, datada de 01/08/2007, 
independentemente do número de empregados de cada uma.

§1º Para atendimento do previsto no item 4.14.4.3, uma 
vez constituído o SESMT comum, previsto no caput, será 
avaliado anualmente por comissão composta por dois 
representantes das empresas constituintes indicados pelo 
sindicato patronal, dois do sindicato laboral e por um 
representante da Delegacia Regional do Trabalho.

§2º O custeio do SESMT será rateado entre as empresas 
participantes proporcionalmente, de acordo com assembleia 
organizada pelas empresas participantes nos critérios que 
esta vier a definir.

§3º Cabe às empresas que tenham interesse na instituição do 
SESMT comum sua coordenação e administração podendo o 
serviço ser delegado a alguma(s) empresa(s) especializada(s), 
bem como, a manutenção e a operacionalização do serviço, 
possibilitando assim a padronização do atendimento 
dispensado aos trabalhadores e dos procedimentos adotados 
pelas EMPRESAS participantes.

§4º Os candidatos a emprego em uma das empresas que 
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prestam serviços ao mesmo tomador poderão, a critério do 
novo empregador, ter seus exames admissionais analisados 
em conjunto com os anteriormente realizados pelo SESMT 
COMUM.

§5º Ao ser demitido, todo trabalhador deverá passar por exame 
demissional, equivalente àquele feito por ocasião da admissão.

§6º O previsto no parágrafo anterior somente se aplica para 
os candidatos que tenham trabalhado anteriormente nas 
empresas da categoria que se utilizem do SESMT comum 
previsto no caput desta cláusula em prazo inferior a 45 dias.

§7º A manutenção deste SESMT COMUM não implicará em 
responsabilidade subsidiária ou solidária entre as empresas 
que compõe o mesmo ou que são por ele atendidas.

Em linhas gerais, a norma coletiva autoriza o SESMT Comum 
previsto na NR-4, para que, as empresas de mesma atividade econômica, 
que estão localizadas em um mesmo munícipio ou em municípios 
vizinhos, utilizem do mesmo quadro de profissionais do SESMT, desde 
que, organizado pelo sindicato patronal (SINDIMEC) ou, ainda, pelas 
próprias empresas que tiverem interesse, sendo que, a norma coletiva 
atende a condição prevista na NR-4 para que seja válido o SESMT Comum.

Ainda, requer que o SESMT Comum seja avaliado uma vez 
a cada ano por dois representantes das empresas participantes, estes 
indicados pelo sindicato patronal, mais dois representantes indicados 
pelo sindical dos empregados e, por fim, um representante da Delegacia 
Regional do Trabalho.

Os custos com o SESMT Comum serão divididos entre as empresas 
participantes, conforme o acordado em assembleia para sua constituição.

Por fim, a participação da empresa no SESMT Comum não incutirá 
em responsabilidade subsidiária nem solidária sobre as demais do grupo, 
ou seja, o simples fato de participarem do SESMT Comum não caracteriza 
grupo econômico de empresas, nem que estas tenham responsabilidades 
uma sobre as outras, sequer quanto aos contratos de trabalho. 
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2.38 
Plano de saúde

Quando se participa de um processo seletivo uma das perguntas 
mais recorrentes feitas pelos candidatos à vaga é se a empresa oferece 
plano de saúde. Muitos candidatos optam, inclusive, por trabalhar em 
companhias que dão o benefício em detrimento de outras que não o 
oferecem. Na CCT 2019-2020, esse tema é normatizado da seguinte forma:

CLÁUSULA 38 – PLANO DE SAÚDE 

Quando as empresas optarem por fornecer o plano de 
saúde aos seus empregados poderão estipular regras de 
coparticipação nas mensalidades e/ou o pagamento dos 
custos dos eventos / procedimentos / exames realizados. 

PLANO
DE SAÚDE

SIM?
NÃO?

?

$
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O plano de saúde é um benefício que a empresa tem a oferecer ao 
trabalhador, o qual é descontado em folha de pagamento do mesmo. Há 
uma situação, entretanto, que merece a atenção dos trabalhadores. Em 
seu parágrafo 1º, a cláusula 38 estabelece os critérios para manutenção do 
plano de saúde ao empregado em caso de afastamento do trabalho por 
motivo de doença ou acidente, conforme segue:

§ 1º Caso o empregado seja afastado pelo INSS, a empresa 
manterá o plano de saúde ativo por 60 dias, dentro dos quais, 
o empregado deverá manifestar se deseja ou não, manter 
o plano ativo durante o gozo do benefício. O empregado 
arcará com os custos relativos à sua coparticipação, exceto no 
caso de acidente de trabalho, salvo disposição específica da 
empresa no sentido de arcar ela mesma com a coparticipação 
do empregado durante o gozo do benefício. 

§ 2º Após 30 dias do início do gozo do benefício previdenciário 
a empresa deverá comunicar o empregado de que lhe restam 
30 dias para a opção que trata o parágrafo 1.

§ 3º No caso de o empregado fazer a opção por manter o 
plano de saúde ativo, salvo regra específica da empresa 
em sentido contrário, os valores relativos às despesas serão 
pagos pelo empregado, sendo permitido o desconto em 
folha de pagamento, inclusive do período de 60 dias, com 
a cobrança através de boleto bancário ou por outro meio 
idôneo de cobrança escolhido pela empresa.  

Tais parágrafos esclarecem que, ao solicitar o afastamento de 
suas funções pelo INSS, se deferido o pedido, o empregado receberá o 
respectivo benefício do órgão previdenciário e, após 30 dias contados 
a partir do 16º dia de efetivo afastamento do trabalho, se o empregado 
ainda não manifestou sua opção de manutenção do plano de saúde, a 
empresa o notificará do prazo restante de 30 dias para tanto. Optando 
pela manutenção do plano de saúde, o empregado pagará os valores de 
sua coparticipação durante o período de afastamento, em conformidade 
com o previamente negociado com a empresa.
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§ 4º Reserva-se às empresas, o direito de desligar o plano de 
saúde dos empregados com contrato de trabalho suspenso 
ou interrompido nos casos dos parágrafos anteriores.

§ 5º No caso de acúmulo de valores de coparticipação devidos 
pelo empregado à empresa, esta poderá descontar tais 
valores em folha de pagamento, parceladamente, limitando-
se tal desconto ao máximo a 30% do salário mensal ou na 
rescisão.

   É muito importante que as empresas mantenham a cobrança 
mensal sobre a coparticipação do empregado no plano de saúde, a fim de 
que se evite o acúmulo de despesas. 

2.39 
Regime de tempo parcial

A CCT 2019-2020, amparada pelo artigo 58-A da CLT, estabelece em 
sua Cláusula 39, a possibilidade de as empresas contratarem empregados 
para trabalharem em regime de jornada parcial, desde que a duração do 
trabalho não ultrapasse a 30 (trinta) horas semanais, como segue:

CLÁUSULA 39 – REGIME DE TEMPO PARCIAL 

As empresas poderão contratar empregados em regime de 
tempo parcial nos termos do art. 58-A da CLT, respeitado o 
art. 7º, inc. VI da Constituição Federal de 1.988, respeitando-
se o piso da categoria proporcional à jornada de trabalho, 
cuja duração não ultrapasse as 30 (trinta) horas semanais.

§1º A seu pedido, ao(s) empregado(s) já contratado(s) no 
regime de tempo integral que se interessar(em) pelo regime 
estabelecido no caput desta cláusula, será permitida a opção 
pelo regime de tempo parcial, permitindo o empregador, 
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desde que seja celebrado termo aditivo específico para tal, 
sendo obrigatório o auxílio pelo sindicato laboral.

§2º Os empregados contratados sob o regime de trabalho 
a tempo parcial terão os seus salários pagos de forma 
proporcional à sua jornada.

§3º O empregado sob o regime de tempo parcial terá direito 
a férias, conforme determina a legislação em vigor.

Também é permitido, mediante o acompanhamento do 
sindicato laboral (dos empregados), que contratos de trabalho em 
regime de horário integral passem para regime de jornada parcial, se a 
pedido do empregado. 

Ainda, de modo geral, a cláusula firma que o salário do 
empregado em regime de jornada parcial será proporcional sobre as 
horas trabalhadas e de que terá direito a férias conforme a lei vigente, 
o que, após a reforma trabalhista, foi majorado de 18 para 30 dias, além 
da possibilidade de conversão de 1/3 do saldo das férias em abono.

2.40 
Demais descontos autorizados 

A cláusula 40 da CCT 2019-2020 dispõe acerca dos descontos 
gerais que podem ser descontados dos empregados em folha de 
pagamento, conforme se verifica a seguir:
CLÁUSULA 40 – DEMAIS DESCONTOS AUTORIZADOS 

Os empregadores poderão, também, descontar em folha os 
valores referentes:

a. às despesas por eles efetuadas junto ao sindicato e em 
outros convênios firmados com a empresa;

b. à parcela da alimentação destinada ao empregado;
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c. à multa por infração ao trânsito por culpa exclusiva 
do empregado em veículo da empresa, desde que esta 
tenha expressa e comprovadamente orientado o(a) 
funcionário(a) acerca das cautelas que deverão ser 
respeitadas no trânsito;

d. à parcela mensal do Seguro de Vida em Grupo destinada 
ao empregado;

e. à mensalidade sindical e outros descontos sindicais 
correlatos;

f. os empréstimos efetuados em instituições financeiras, 
cooperativas de crédito e na própria empresa.

§1º Salvo na hipótese do plano de saúde porque já tratado 
em cláusula específica, caso o empregado esteja com saldo 
devedor em sua folha de pagamento decorrentes de dívidas 
com convênios oferecidos pela empresa, este(s) poderá(ão) 
ser suspenso(s) até a efetiva liquidação da dívida ou 
parcelamento. Neste caso, o empregado deverá procurar o 
setor pessoal para a reinclusão nos convênios.

§2º A indenização relativa aos valores comprovadamente 
devidos pelo(a) empregado(a) poderão ser parceladas a 
pedido deste, limitando-se os descontos a 10% do salário 
bruto mensal.

No que diz respeito à multa por infração de trânsito, conforme  
previsto na letra “c” desta Cláusula , o entendimento é de que, se 
cometida por ato exclusivo do empregado, aplica-se o respectivo 
desconto em folha de pagamento, o que não se praticará aos casos em 
que a multa se deu por razões alheias à conduta do funcionário, como 
problemas mecânicos do veículo, por exemplo.

Os parágrafos 1º e 2º estabelecem, respectivamente, que os 
convênios oferecidos pela empresa para desconto em folha poderão 
ser bloqueados se o empregado estiver com saldo devedor em folha 
de pagamento, até que sua dívida seja liquidada, podendo a empresa 
parcelar a dívida, conforme critério.
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2.41
Dispensa do aviso prévio

Na CCT 2019-2012 foram inseridas mais três cláusulas, dentre as 
quais, a Cláusula 41 que trata da liberação do empregado ao cumprimento 
do aviso prévio, desde que seja resguardada a projeção do mesmo.

CLÁUSULA 41 – DISPENSA DO AVISO PRÉVIO

Fica facultado às empresas da categoria, no caso de dispensa 
sem justa causa, além das hipóteses previstas na lei, liberar 
o empregado do cumprimento do aviso prévio, resguardada 
a projeção deste.

§1º Na hipótese prevista no caput desta cláusula, a rescisão 
será paga no prazo de 10 dias após o final do período do 
aviso prévio projetado.

§2º Vigente banco de horas, individual ou coletivo, a empresa 
poderá, no período relativo à projeção do aviso, compensar 
as horas a que porventura tiver crédito devendo pagá-las 
na rescisão caso permaneçam ainda, após a compensação, 
créditos de horas em favor do empregado.

Tal cláusula passa a permitir que durante o aviso prévio trabalhado 
o empregado seja liberado da obrigação de cumprir com suas atividades 
para a empresa, desde que lhe seja garantida a projeção do aviso prévio. 
O parágrafo primeiro esclarece que o prazo para pagamento da rescisão 
seja de até 10 dias contados da data final da projeção do aviso prévio, ou 
seja, se o aviso prévio de 30 dias iniciou em 01/06/2019, por exemplo, ainda 
que tendo sido o empregado dispensado do cumprimento do trabalho, nos 
moldes da Cláusula 41, será resguardada a projeção do aviso prévio até 
30/06/2019, devendo a rescisão ser paga até 10/07/2019.

Por fim, no concernente à esta cláusula, seu parágrafo segundo 
estabelece que, havendo banco de horas vigente, poderá ser aplicada 
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a respectiva compensação de horas que o empregado tenha crédito no 
período de aviso prévio e, ainda restando saldo ao empregado, o mesmo 
deverá ser pago em rescisão.

2.42 
Período de amamentação

A Cláusula 42 também foi inserida na CCT 2019-2020 e 
estabelece permissão para concessão de licença remunerada de 8 (oito) 
dias úteis a partir do dia seguinte ao término da licença maternidade, 
se assim a funcionária desejar, trocando os 2 descansos de meia hora 
diários, até que a criança complete 6 (seis) meses de idade, pelos já 
mencionados 8 dias úteis.

CLÁUSULA 42 – PERÍODO AMAMENTAÇÃO

A pedido da empregada, o empregador poderá conceder 
licença remunerada de 8 (oito) dias úteis a ser gozada a 
partir do dia seguinte ao término da licença maternidade, 
em substituição ao disposto no art. 396 da CLT.

§1º Fica vedada a concessão da licença em período distinto 
ao estabelecido no caput da presente cláusula.

§2º A empregada deverá requerer formalmente ao 
empregador, por qualquer meio idôneo, o seu pedido com 
no mínimo 15 dias de antecedência.

§3º O silêncio do empregador implica em indeferimento do 
pedido.

De acordo com os parágrafos da referida cláusula, a licença não 
poderá ser concedida em período diverso do estipulado (8 dias úteis a 
partir do dia seguinte ao término da licença maternidade), ainda, que a 
empregada deverá fazer requerimento formal por qualquer meio idôneo 
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(entenda-se, por escrito, podendo ser por e-mail, WhatsApp, por exemplo) 
à empresa, com pelo menos 15 dias de antecedência, sendo que, se o 
empregador nada manifestar a respeito, não se dará por deferido o pedido.

2.43 
Das regras sobre compensação de 
feriados

Por fim,  a última Cláusula da CCT 2019-2020 trata especialmente 
das regras aplicáveis aos casos em que os feriados caem aos sábados ou 
de segunda à sexta-feira, conforme segue:

CLÁUSULA 43 – DAS REGRAS SOBRE COMPENSAÇÃO DE FERIADOS

Faculta-se ao empregador:
 

I. No caso de feriados aos sábados, alternativamente:
b. Reduzir a jornada diária de trabalho, subtraindo os 

minutos relativos à compensação;
c. Pagar o excedente como horas extraordinárias;

IV. No caso de feriados entre segunda e sexta-feira, 
alternativamente:

a. a. Distribuir as horas nos demais dias da semana do 
feriado, respeitando-se o limite de dez horas diárias;

b. Dispensar o empregado do cumprimento da 
compensação com o respectivo desconto das mesmas 
em folha de pagamento.

§1º Exclui-se da aplicação da presente cláusula o empregador 
e o grupo de empregados cujos trabalhos estejam sob sua 
direção que estabeleçam acordo coletivo próprio sobre o 
assunto homologado no sindicato laboral.



104 CAPÍTULO 2

§2º No caso do inc. I, alínea b, as horas extraordinárias serão 
remuneradas pela alíquota de 50% sobre a hora normal.

Conforme disposto na cláusula supra, o empregador poderá 
optar por reduzir a jornada de trabalho do empregado quando o 
feriado cair no sábado, na proporção dos minutos correspondentes à 
compensação ou, ainda, pagar como horas extras as horas excedentes, se 
não optar pela redução de jornada, ou se esta for parcial. Por exemplo, se 
o empregado trabalha 8h48min de segunda à sexta-feira para compensar 
4h que teria de trabalhar aos sábados, poderá o empregador decidir pela 
redução destas 4h na jornada de trabalho do empregado ou remunerá-las 
a título de hora extra.

A cláusula também prevê regras para os casos em que o feriado cai de 
segunda à sexta-feira, durante a jornada normal de trabalho do empregado. 
Neste caso, as letras “a” e “b” do inciso II estabelecem como alternativa 
ao empregador, distribuir as horas correspondentes à compensação nos 
demais dias da semana, desde que não ultrapasse de 10 horas diárias, ou, 
alternativamente, dispensar o empregado da compensação destas horas, 
aplicando o respectivo desconto em folha de pagamento.

O parágrafo primeiro alerta para os casos em que já exista acordo 
coletivo vigente e homologado pelo sindicato laboral sobre o tema, 
excluindo-se aos mesmos a aplicação da presente cláusula.

E, por derradeiro, o parágrafo segundo deste último dispositivo 
contido na CCT 2019-2020, esclarece que será de 50% sobre o valor da hora 
normal de trabalho a alíquota das horas extraordinárias, nos casos em 
que o empregador optar pelo pagamento das horas excedentes quando 
o feriado cair no sábado compensado e não houver a correspondente 
redução da jornada de trabalho.
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3.1
Considerações finais

Ao fim da presente obra, reitera-se que seu maior objetivo é o 
de facilitar a compreensão sobre os dispositivos da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2019-2020, firmada entre os sindicatos laboral e patronal.

Espera-se que o leitor tenha percebido as reais intenções 
colocadas na mesa de negociações e possa, assim, compreender que a 
CCT 2019-2020 é fruto da aproximação entre os sindicatos representativos 
dos empregados e das empresas, o que gerou amadurecimento das 
relações entre estes, visando atingir um objetivo em comum, que é o de 
otimizar as relações de trabalho, com base no equilíbrio e refletindo em 
melhorias tanto para as empresas como para os empregados.

Essa nova sistemática faz com que se torne ultrapassada a ideia 
de que os sindicatos laboral e patronal são extremamente opostos e, 
ainda, de que meramente buscam defender a todo custo, unicamente, 
os interesses de seus representados, sem haver preocupação com os 
prejuízos que possam recair sobre a outra parte e que, consequentemente, 
venha a prejudicar a relação.

Assim, conclui-se que as negociações coletivas para a CCT 
2019-2020 consolidaram o entendimento entre os sindicatos de que, com 
respeito, com boa comunicação e, sobretudo, com verdade e transparência, 
se alcança o equilíbrio nas relações de trabalho, o que, sem dúvidas, 
favorece a manutenção e a geração de mais empregos com qualidade.

CAPÍTULO 3
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