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comissões não alcancem valor correspondente, assegura- 
se uma garantia salarial minima de R$ 489,OO 
(Quatrocentos e Oitenta e Nove Reais), a qual não se 
somará com as comissões devidas. 
8.2. Para o cálculo do 13' salário. adotar-se-á a média das 
comissões pagas no ano, a contar de Janeiro; no caso das 
férias indenizadas, integrais ou proporcionais, indenização 
e aviso prévio indenizado. adotar-se-á a media das 
comissões nos doze meses anteriores ao mês da rescisão; 
e no caso de férias integrais, será considerada a média 
das comissões nos doze meses anteriores ao periodo de 
gozo; para o pagamento dos salários correspondentes ao 
período de licença maternidade, a remuneração a ser 
observada corresponderá a média das comissões dos 
últimos 12 (doze) meses, observados os critérios e limites 
previstos em lei. 
8.3. Caso a inflaçáo apurada nos periodos indicados no 
item 8.2., medida pelo INPCIIBGE, alcançar o indice igual 
ou superior a 10% (dez por cento). as comissões para 
efeito de cálculo de ferias, 13O salário, inclusive 
proporcionais. indenização por tempo de serviço, aviso 
orávio indenizado e salários relativos a licenca 
maternidade, serão atualizadas com base no INPC' - 
iNDICE NACIONAL DE PRECOS AO CONSUMIDOR. do 
IBGE. No caso de extinção ou não divulgação do 
referido indice. será adotado o IGP-M - INDiCE GERAL 
DE PREÇOS DO MERCADO, da Fundação Getúlio 
Vargas. 
8.4. Em relação ao pagamento dos salários relativos ao 
periodo de licença maternidade, fica ajustado que somente 
haverá correção das comissões. prevista no item 8.3.. se 
houver aceitação pelo INSS. 
8.5. É vedada a inclusão da parcela salarial correspondente 
ao repouso semanal remunerado (Lei no 605149) nos 
percentuais de comissão; o cálculo do valor do repouso 
semanal remunerado será feito mediante a divisão total da 
comissão percebida no mês pelo número de dias 
efetivamente trabalhados, multiplicando-se o resultado pelo 
número de domingos e feriados do mês cqrrespondente. 
09. PAGAMENTO QUINZENAL DE SALARIOS: Durante a 
vigência desta Convenção Coletiva de Trabalho e desde 
que a inflação medida pelo INPCIIBGE, supere a 30% 
(trinta por cento) ao mês, os empregadores fornecerão. no 
mês subsequente, adiantamento salarial aos empregados. 
equivalente a 40% (quarenta por cento) do salário, ate 15 
(quinze) dias corridos. contados da data do pagamento 
mensal de salários adotado pelo empregador. 
PARAGRAFO UNICO - Na hipótese de extinção ou não 
divulgação do INPCIIBGE, será adotado como indice 
inflacionário o IGP-M - INDICE GERAL DE PREÇOS DO 
MERCADO, da Fundação Getúlio Vargas. 
10. CONTRATO DE EXPERIÊNCIA: Quando o empregador 
admitir o empregado mediante contrato de experiência. 
deverá fornecer-lhe cópia do instmmento, contra recibo, 
devidamente datado, bem como anotar na CTPS. o referido 
contrato. 
11. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO: Nas atividades 
que por sua natureza determinem trabalho aos domingos, 
será garantido aos empregados repouso em, pelo menos, 
02 (dois) domingos ao mês. 
12. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: Na 
rescisão do contrato de trabalho ficam os empregadores 
obrigados a anotar as Carteiras de Trabalho e proceder a 
quitação das verbas rescisórias e respectivos haveres, nos 
prazos constantes do Artigo 477 da CLT, sob pena da multa 
legal. Na hipótese de não comparecimento do empregado 
ao ato homologatorio, e estando presente o empregador, a 

pregado de data, horário e local 

o trabalho de menores mediante 

14. COMPROVANTE DE PAGAMENTO: As empres 
fornecer20 aos empregados, mensalmente, envelopes d 
pagamento ou contracheque. discriminativos dos valore 
pagos como remuneração e respectivos descontos. 

T 
15. ESTUDANTES: Náo será prorrogado o horário de 
trabalho dos empregados estudantes que comprovem sua 
situação escolar e manifestem desinteresse pela 
prorrogação. 
16. ANOTAÇOES: Serão anotadas nas Carteiras de 
Trabalho as funções exercidas, alterações de salários e 
percentuais de comissão durante a vigência da Convençáo 
Coletiva de Trabalho, bem como o contrato de experiência 
e respectivo periodo de duração. 
17. UNIFORMES: Exigido ou necessário o uso de 
uniformes, o custo será de responsabilidade dos 
empregadores, sendo vedada qualquer forma de desconto 
aos empregados, direta ou indiretamente, tais como carnes 
de compras de mercadorias, adiantamentos ou vales. 
18. EMPREGADO SUBSTITUTO: Ao empregado admitido 
para a funçáo de outro, dispensado sem justa causa, 6 
assegurado o direito a igual salário ao do empregado de 
menor salário na funçáó, não consideradas' vantagens 
pessoais (Instrução no I do TST). 
19. ESTABILIDADE DA GESTANTE: A gestante gozará de 
garantia de emprego, ficando protegida contra a despedida 
árbitrária ou sem jüsta causa ate 180 (cento e oitenta) osas 
aD6s o pano e desde o momento eiii que sela confrmaaa a 
gravidez, através de atestado medico. entregue ao 
empregador, contra recibo. Na falta de fornecimento de 
recibo, a gestante poderá provar o conhecimento da 
gravidez pelo empregador por todos os meios de provas 
admitidas em direito. 
20. ABONO DE FALTAS: Abonar-se-ão faltas aos 
empregados estudantes e vestibulandos, nos dias em que 
estiver comprovadamente realizando provas de exame 
vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino 
superipr. 
21. FERIAS PROPORCIONAIS: Na cessação do contrato 
de trabalho, por pedido de demissão. os empregados que 
detiverem mais de 06 (seis) meses de trabaiho. perceberão 
férias proporcionais a base de 1/12 (um doze avos) por mês 
ou fração superior a 14 (quatorze) dias, sem computar o 
periodo do avlso prévio. 
22. REFEIÇAO: Os empregados que. em regime de 
trabalno extraordinário, operarem após as 19 00 (dezenove 
horas), desde que exceo dos 45 (quarenta e c nco) minulos 
da jornada normal, farão jus a refeição fornecida pelo 
empregador ou a pagamento equivalente a 2% (dois por 
cento) do piso salarial. O mesmo se aplicará ao trabaiho 
extraordinário executado nos sábados, após as 13:OO (treze 
horas). 
23. CONFERENCIA DE CAIXA: A conferencia de caixa 
será feita na presença do operador responsável. sendo este 
impedido ou impossibilitado de acompanhá-la, não terá 
responsabilidade pelos erros verificados. salvo caso de 
recus,a. 
PARAGRAFO ÚNICO - VERBA MENSAL -Aos empregados 
que na loja ou escritório. atuarem na função de caixa, 
na recepção e pagamento de valores. junto ao público, 
conferindo dinheiro. cheques, cartões de crédito e outros 
títulos de crédito, notas fiscais, liberando mercadorias e 
obrigados a prestação de contas, terão tolerância máxima 
equivalente a 10% (dez por cento) do piso salarial. Os 
empregados, entretanto, empregarão toda diligência na 
execução do seu trabalho, evitando ao máximo a ocorrência 
de prejuizos, observando estritamente as instruções do 
empregador. 
24. CHEQUES SEM FUNDOS: 0 s  empregados não terão 
descontos salariais decorrentes de valores de cheques 
devolvidos por insuficiência de saldo bancário. bem como 
cartões de crédito, recebidos na função de caixa ou 
cobranca. desde aue cumoridas as exjaências da empresa 



25. AVISO PRÉVIO: O aviso prévio devido pelo 
empregador ao empregado admitido até 30/04/2003. será 
de 30 (trinta) dias para o empregado que conta com até 05 
(cinco) anos de serviço na mesma empresa. e depois, 
escalonado proporcionalmente ao tempo de serviço, como 
segue: A) de 05 a 10 anos de serviço na empresa - 45 
(quarenta e cinco) dias; 5) de 10 a 15 anos de serviço na 
empresa - 60 (sessenta) dias; C) de 15 a 20 anos de 
serviço na empresa - 75 (setenta e cinco) dias; D) de 20 a 
25 anos de serviço na empresa - 90 (noventa) dias; E) de 
25 a 30 anos de serviço na empresa - 105 (cento e cinco) 
dias; F) acima de 30 anos de serviço na empresa - 120 
(cento e vinte) dias. 
25.1. Para os empregados admitidos após 1°/05/2003, o 
aviso prévio também será proporcional ao tempo de 
serviço, na seguinte proporção: 
A) até 04(quatro) anos de serviço na empresa - 3O(trinta) 
dias; 
B) após 04(quatro) anos de serviço na empresa, a cada 
novo ano completado mais O3(três) dias de aviso previo, 
além do prazo previsto na letra 4 deste item, até o limite 
total de 120(cento e vinte) dias. 
PARAGRAFO UNICO - O empregado que não tiver 
interesse no cumprimento do aviso prévio dado pelo 
empregador, poderá solicitar a imediata liberação, 
percebendo nessa hipótese o salário dos dias trabalhados 
no respectivo periodo. 
26. CONTROLE DE FREQUÊNCIA DE HORÁRIO: Nas 
empresas com mais de 10 (dez) empregados será utilizado 
obrigatoriamente. livro ou cartão-ponto. nos quais o 
empregado, pessoalmente, deverá registrar sua frequência. 
27. ATESTADOS: Seráo aceitos os atestados médicos e 
odontológicos fornecidos pelos profissionais da Previdência 
Social, do Sindicato dos Empregados, das empresas ou 
organizações por elas contratadas, que serão entregues 
contra recibo dos empregadores até 72 (setenta e duas) 
horas da sua emissão ou da alta medica. 
28. RELAÇÁO DE EMPREGADOS: As empresas ficam 
obrigadas a encaminhar a Entidade Sindical dos 
Empregados, uma cópia de sua RAIS - Relação Anual de 
Informações Sociais, ou outro documento equivalente. 
contendo a relação dos empregados e salários 
consignados na RAIS, no prazo de 30 (trinta) dias da 
entrega do referido documento ao órgão competente. 
29. ASSENTOS NO LOCAL DE TRABALHO. O 
empregador, havendo condições técnicas, autorizara a 
utilização de assentos apropriados nos momentos de pausa 
no atendimento ao público. 
30. RESCISAO CONTRATUAL POR JUSTA CAUSA: No 
caso de denúncia do contrato de trabalho. por justa causa, 
o empregador indicará por escrito a falta cometida pelo 
empregado. 
31. LICENÇA REMUNERADA: As empresas com 
contingente maior que 20 (vinte) empregados por 
estabelecimento, concederão licença remunerada aos 
dirigentes sindicais eleitos e no exercício de seu mandato 
para participações em reuniões, conferências, congressos e 
simpósios, licença que será solicitada pela entidade 
sindical, com antecedência minima de 10 (dez) dias e por 
prazo não superior a 10 (dez) dias ao ano. 
32. LANCHES: Os intervalos de 15 (quinze) minutos para 
lanches, nas empresas que observem tal critério, serão 
computados como tempo de serviço na jornada de trabalho 
do em regado 
33. FlRlAS: 6 pagamento das férias, a qualquer titulo, 
inclusive proporc onáis será sempre acresc'do com o terço 
constitucional aplicável o disposto no Art:qo 144 da CLT. 

dos valores por ele pago a título de contribuiçã 
previdenciária, enquanto não obtiver outro emprego ou at 
que seja aposentado, sempre com base e limite no últim V 
salário percebido na empresa. O direito ao reembolso será 
assegurado por um período máximo de 12 (doze) meses, 
contados da data da comunicação da iminência da 
aposentadoria. não fazendo jus ao mesmo direito o 
empregado que se demitir ou passar a perceber auxilio 
enfermidade ou se aposentar por invalidez. 
35. DESCONTOS: Os empregadores poderão descontar 
dos salários dos seus empregados, desde que por eles 
devida e expressamente autorizados, importâncias 
correspondentes a seguros. parcela atribuivel aos obreiros 
relativas a planos de saúde, vales-farmácia e outros que 
revertam em beneficio deste ou de seus dependentes. 
36. ABONO DE FALTAS EM CASO DE GREVE DE 
0NIBUS: Em caso de greve do transporte coletivo. os 
empregados terão abonadas as faltas decorrentes, 
cabendo aos mesmos, todavia. envidar todos os esforços 
necessários para chegar ao local de trabalho, devendo 
comunicar ao empregador em caso de impossibilidade. 
37. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS: As horas extras 
serão pagas, de forma escalonada, com adicional de 65% 
(sessenta e cinco por cento) para as primeiras 20 (vinte) 
mensais, 85% (oitenta e cinco por cento) para as 
excedentes de 20 (vinte) e até 40 (quarenta) mensais, e de 
100% (cem por cento) para as que ultrapassarem a 40 
(quarenta) mensais. 
38. INTERVALO PARA DESCANSO: 0 s  empregadores 
autorizarão. havendo condições de segurança, que seus 
empregados permaneçam no recinto do trabalho, para gozo 
de intervalo para descanso (Artigo 71 da CLT). Tal situação, 
se efetivada náo ensejará trabalho extraordinário ou 
remuneração correspo?dente. 
39. ASSIST~NCIA MEDICO-ODONTOL~GICA: As partes 
convenentes recomendam os empresários e os 
empregados abrangidos pelo presente instrumento 
normativo a manter plano e/ou seguro de saúde. 
5 1" - O valor pago pela empresa, a titulo de Plano de 
Saúde. não tem caráter salarial, não integrando a 
remuneração do empregado para nenhum efeito legal; 
5 2 O  - A imporiância despendida com plano de saúde é 
dedutivel do imposto de renda, na forma da leaislacão 
aplicável, tanto dá pessoa jdr dica quanto da pessoáf;s ca 
40. CONDUTORES DE VE~CULOS - SEGURO: As Dartcs 
convenentes recomendam aos seus empregado;es a 
concessão de seguro de vida e acidentes pessoais em 
favor dos empregados que desenvolvam serviços 
preponderantemente externos, na condução de veiculas. 
41. c o ~ i s s Á o  DE CONCILIAÇÁO PREVIA - 
COMPROMISSO DE ADESÃO: As entidades sindicais 
convenentes aderem aos termos da Convenção Coletiva de 
Trabalho celebrada entre o Sindicato dos Empregados no 
Comércio de Londrina e o Sindicato do Comércio Vareiista 
de Londnna. com vigéncia de 1°/0742002 a 30106/2004,quc 
trata da COMISSÃO DE CONCILIACÃO P R ~ V A  referida 
nos artigos 625-A e seguintes da CLT, com a redação dada 
pela Lei no 9.958. de 12 de janeiro de 2000, visando a 
conciliação dos litígios trabalhistas envolvendo seus 
represenLados. 
42. ESTAGIO: Na contratação de estagiários sem vinculo 
empregaticio, como admitido na Lei, será pago ao 
estagiário, a titulo de bolsa-escola, o valor previsto 
na cláusula 04. letra "A", desta Convenção Coletiva de 
Trabalho, na proporção das horas de sua jornada de 
trabalho. 
l0 - 0 s  estagiários contratados ficam adstritos a Lei 

especifica, devendo a função exercida na empresa ser 
compativel com o curso e curriculo escolar; 
§ Z0 - Não se admite a contrataçáo como estagiários para o 
exercício das funções de pacoteiro, faxineiro, cobrador, 
telefonista, repositor de estoque. "ofkce-boy" e serviços 



43. MORA SALARIAL: Os salários incontroversos, náo equivalente a 50% (cinquenta por cento) do piso salarli 
pagos até o 5O (quinto) dia útil posterior ao seu vencimento revertida em favor do prejudicado pelo descumprimento d 
mensal. serão reajustados mensalmente pelo INPCIIBGE, obrigações constantes deste instrumento. 
ou outro índice que vier a substitui-lo. 

?- 
45. DIFERENÇAS SALARIAIS: As diferenças salariais 

5 1' - Na hipótese do atraso ser inferior a 30 (trinta) dias o havidas a partir do mês de Maio12006, decorrentes da 
reajuste será diário pelo INPC - íNDICE NACIONAL DE aplicação da presente Convençáo Coletiva de Trabalho, 
PREÇOS AO CONSUMIDOR, do IBGE, "pro-raia"; poderá0 ser pagas até a data limite para pagamento dos 
5 2' - Com relação a esta cláusula não se aplica a salários do mês de novembro12006, sem quaisquer 
penalidade da cláusula 44. acr6scimos ou penalidades. 
44. CLAUSULA PENAL: Como requisito formativo e nos 46. VIGENCIA: A Convenção Coletiva de Trabalho terá 
termos do Artigo 613, VIII da CLT, incidira pena no valor vigência de 12 (doze) meses, de 1°10512006 a 30/0412007. 

O presente ajuste é considerado firme e valioso para abranger por seus dispositivos todos os contratos individuais de 
trabalho. firmados entre as empresas representadas pelas entidades sindicais das categorias econõmicas convenentes e os 
trabalhadores pertence ' ' ofissional da respectiva entidade sindical. 

. . .  
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