
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO - 200512006 
0 SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO 
DE LONDRINA, CNPJ 78.637.82410001-64, 
representando os EMPREGADOS, e o SlNDlCATO DO 
COMERCIO VAREJISTA DE VE/CULOS, PEGAS E 
ACESS~RIOS PARA V E ~ U L O S  NO ESTADO DO 
PARANA - SINCOPECAS, CNPJ 76.682.23610001- 
17, representando os EMPREGADORES, por seus 
Presidentes, devidamente autorizados pelas respectivas 
Assemblkias Gerais, tem justo e contratados esta 
Convenqiio Coletiva de Trabalho, com as seguintes 
clhusulas: 
01. APLICAGAO: A Convenqiio Coletiva de Trabalho se 
aplica a todos os empregados em empresas do 
comkrcio varejista de veiculos, peqas e acess6rios para 
veiculos na base territorial do Sindicato dos 
Empregados no Comercio de Londrina, incluldos os que 
trabalhem em oficinas de reparaqiio e assistencia 
tkcnica dos produtos comercializados pelas empresas 
integrantes da categoria econbmica representada pelo 
Sindicato Patronal signathrio, e excluidos os 
trabalhadores integrantes de categorias diferenciadas. 
02. VIGENCIA E BASE TERRITORIAL: A presente 
Convenqiio Coletiva de Trabalho terh vigencia de 12 
(doze) meses, a contar de 01 DE MAlO DE 2005 a 30 
DE ABRIL DE 2006, aplicando-se aos contratos de 
trabalho da categoria dos empregados no cornkrcio ( I0  
Grupo do plano de representaqiio da Confedera~iio 
Nacional dos Trabalhadores no Cornercio, conforme 
quadro de atividades e profissdes anexo ao Artigo 577 
da CLT) nos municipios de LONDRINA, ALVORADA 
DO SUL, ARAPONGAS, BELA VISTA DO PARA[SO, 
CAFEARA, C A M B ~ ,  CENTENARIO DO SUL, 
FLOREST~POLIS, IBIPORA, ITAGUAJ~, JAGUAPITA, 
JARDIM OLINDA, LUPION~POLIS, MIRASELVA, NOSSA 
SENHORA DAS GRACAS, PARANAPOEMA, 
PITANGUEIRAS, PORECATU, PRADO FERREIRA, 
PRlMElRO DE MAIO, ROMNDIA, SABAUDIA, SANTA 
IN€%, SANTO INACIO, SERTAN~POLIS e 
TAMARANA. 
03. REAJUSTE SALARIAL: 0 s  salhrios fixos, ou a 
parte fixa dos salhrios de MAlO de 2004, jh corrigidos na 
forma da Convenqilo Coletiva de Trabalho anterior, 
seriio reajustados em lo DE MAlO DE 2005, com a 
aplica$%o do percentual de 7,61% (sete inteiros e 
sessenta e um centksimos por cento). 
3.1. Aos empregados admitidos apds lo DE MAlO DE 
2004, sera garantido o reajuste estabelecido nesta 
clhusula, proporcionalmente ao seu tempo de serviqo, 
conforme tabela abaixo: 

1,24 % 
RIU2005 0,62 % 

OMPENSACOES: A correc;iio salarial ora 
compensaqiio de todos os 
e reajustes salariais, abonos 

is ou niio, de natureza espontsnea ou 

MES DE ADMISSAO I TOTAL ACUMULADO 

compuls6ria concedidos pelo empregador, desde Maio 
de 2004. Nao seriio cornpensados os aumentos 
salariais determinados por prorno~iio, transferencia de 
cargo, equipara~iio salarial por ordem judicial, tkrmino 
de aprendizagem ou implement0 de idade. 
3.3. As condiqdes de antecipaqao e reajuste dos 
salhrios aqui estabelecidas, englobam, atendem e 
extinguem todos os interesses de atualiza$io salarial 
ocorrentes no m8s de Maio de 2005. 
3.4. As eventuais antecipaqdes, reajustes ou abonos, 
espontsneos ou compuls6rios que vierern a ser 
concedidos ap6s Maio de 2005 seriio compensados 
com eventuais reajustes determinados por leis futuras 
ou disposiqiio de outras Convenqdes ou Aditivos 
firmados pelas partes. 
04. PISO SALARIAL: Assegura-se, a partir de lo DE 
MAlO DE 2005, aos empregados abrangidos pela 
presente Convenqiio Coletiva de Trabalho, excetuados 
os que ainda nao hajarn completado 90 (noventa) dias 
de serviqo na ernpresa, os seguintes pisos salariais: 
A) Aos ernpregados que trabalham em copa, cozinha, 

lirnpeza, portaria, continuos e "office-boys", fica 
assegurado o piso salarial de R$ 435,OO 
(Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais); 

B) Aos empregados que trabalham nas demais 
funqdes, excetuados aqueles enquadrados na 
hip6tese do parhgrafo lo da clhusula 05, fica 
assegurado o piso salarial de RS 490,OO 
(Quatrocentos e Noventa Reais). 

PARAGRAFO ~ ~ N I C O  - Fica estabelecida garantia de 
valor minimo ao piso salarial da categoria, igual ao 
menor salhrio pago a todo trabalhador adulto no Pais, 
por jornada integral, acrescido de 20% (vinte por cento). 
05. S A ~ R I O  DE INGRESSO: Durante os primeiros 90 
(noventa) dias de serviqo na empresa, o salhrio de 
ingress0 serh: 
A) Aos ernpregados que trabalham em copa, cozinha, 

limpeza, portaria, continuos e "office-boys", RS 
392,OO (Trezentos e Noventa e Dois Reais); 

B) Aos empregados que trabalharn nas dernais 
funqdes, excetuados aqueles enquadrados na 
hipdtese do parhgrafo lo da clhusula 05, RS 441,OO 
(Quatrocentos e Quarenta e Urn Reais). 

§ lo - Fica estabelecido o piso salarial de RS 420,OO 
(Quatrocentos e Vinte Reais) nos prirneiros 180 (cento 
e oitenta) dias, para os ernpregados admitidos ap6s 
Maio de 2005, na funq%o de balconista, desde que seja 
seu primeiro emprego no setor de autopeqas; 
$j 2O - 0 piso salarial previsto no parhgrafo anterior 
vigorarh apenas na vigencia do presente instrumento 
convencional. 
06. EMPRESAS CONCORDATARIAS, FALIDAS: As 
empresas concordathrias e a massa falida que 
continuar a operar e as empresas que comprovarern 
dificuldades econbmicas poderiio, previamente, 
negociar com a Entidade Sindical dos Empregados 
condiqdes para pagamento dos salhrios, indices de 
correqiio salarial e haveres rescis6rios. 
07. QUADRO DE AVISOS: As empresas destinariio 
local vislvel e de acesso permanente a seus 
empregados para, em seus estabelecimentos, serem 
divulgados avisos e cornunica~des do Sindicato dos 
Empregados, porkm, n%o serh perrnitida a afixa~iio 
de materia de natureza politico-partidhria ou que 
contenham ataques a quem quer que seja. 
08. COMISSAO DE CONCILIAGAO PREVIA - 
COMPROMISSO DE ADESAO: A entidade sindical 

MA1012004 7.61 % 



convenente adere aos termos da Convenq%o Goletiva de 
Trabalho celebrada entre o Sindi~ato dos Empregados 
no Combrcio de Londrina e o Sindiwto do Gom6rcio 
Varejista de Londrina, com vigbncia de 1°107/2002 a 
30f06i2004, que trata da COMISSAO DE 
CONCILIACAO PR~VIA referida nos artigos 825-A e 
seguintes da CLT, com a redagao dada pela Lei no 
9.958, de 12 de janeiro de 21100, visando a concilia@o 
dos litfgios trabalhistas envolvendo seus representados. 

- 09. ADICIONAL DE HORAS EXTRA§: As horas extras 
ser%o 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 
exwdentes de 20 (vinte) e at& 40 (quarenta) mensais, e 
de 100% (cem par cento) para as que ultrapassarem a 
40 (quarenta) mensals. 
8 lo - Seeo consideradas extras as horas dedicadas a 
balanqos, balancetes, reunibes, treinamentos e cursos 
realizados fora do horhrio normal de trabalho; 
5 2' - N%o ser%o consideradas extras as horas de 
trabalho dedicadas a reunifies de ClPA - Comisslo 
lnterna de Prevenplo de Acidentes e a treinamentos e 
cursos a que o empregado n%o esteja obrigado; 
5 3* - Aplica-se aos mmissionistas o disposto nos 
parhgrafos primeiro e segundo; 
8 4O - Para o c&lculo do adicional da hora extra do 
comissionado sera considerado o valor do ganho no 
mbs dividido por 220 (durentas e vinte) horas. 
10. ADICIONAL NOTURNO: 0 trabalho noturno - como 
conceituado em lei - sera pago w m  adicional de 30% 
(trinta por cento) sobre o saldrio-hora diurno. 
11. CARGA HOR~%RIA DE TRABALHO: mantida a 
carga horhrira de 44 (quarenta e quatro) horas semanais 
e de 08 (oito) huras didrias de trabalho. 
12. ESTUDANTES: Fica vedada a prorroga@io da 
jornada de trabalho aos empregados estudante~ que 
comprovem a situaqlo de regularidade escolar e que 
manifestem o desinteresse pela eitada prorroga@o. 
13. CARNAVAL: NZEo haverh expediente e respectivo 
trabalha na tersa-feira de carnaval. 
14. PRORROCAC$~O DE HURARIOS: F~M 
estabelecida a possihilidade de cekbrag40 de Acordo 
CoJetivo de Trabalho entre a Etitidade Sindical obreira e 
as empresas, para compensaqOo ou prorroga$%o; da 
jomada de frabal ho, obset-varlas as disposi'ji4es contidas 
no Tftulo VI da CLT e manifestada por escrito por parte 
dos empregados interewados. 
15. CONTROLE DE FREQUENCIA A 0  TMBALHO: As 
empresas utilizariio obrigatoriamente controles de 
freqUbncia, medianfe livros, cartdes ou fichas-ponto, 
inclusive aos empregados que prestam servi~os 
externos. 
115. ATESTADUS: S6 senr@o aceit08 para justificaqlio de 
audncias a0 trabalho os aietados m4dicos ou 
odontol6gicos dos profissionais da Previdbncia Social, 
da Entidade Sindical dos Empreqados, da empresa ou 
organiza* por ela contratada, 
17. ADIGIONAlS DE INSALWBRIDADE: Ao trabalho 
insalubre &far60 aplicados os adicionds de 45%, 25% e 
15% nos rlscos de grau mhxima, media e mlnlrno, 

corn vlnculo ds emprego e com 
mfnimas de protepfilo da 

Trabalho, a i n h  que sua 
convenio da empresa corn 
assistenciais, observadas 

19. ADlClONAL DE F~RIAS: As ferias sera0 
remuneradas com adicional de 115 (um terqof sabre o 
valor do saldrio, indep~nden'remente de serem 
proporcionais, integrais, indenizadas de forma simples 
ou em dobra; sem prejulzo do adicional, o 
empregado pod&&" 8e quiser, converter em dinheiro 1 f3 
(um tergo) do perlodo das f6rias que ir& gozar. 
P A ~ Q R A F O  QNICO - Na cmsaq$io do contrato de 
trabalho, por pedido de demiss80, os empregedos 
perceberao f&riars proporcionak na base de 1M2 (urn 
doze avos) por mi% ou fraqdo ~ g e r i o r  a44 @~isWz ): 
dias, conforme jurisprud6ncia do "Trib~naT'SufBri~ - 
Trabalho (SClmula 2-61). 
20. CONTRATO DE EXPERI&~CIA: 0 contrato 
experiencia s6 set4 valid0 se celebrado com expressa 
mengilo de data de inlcio datilografada e com a 
assinatura do empregado nela apwta, anotado am 
Carteira de Trabalho, com a entrega de c6pia de igual 
teor ao empregado, sob recibo. 
21. ANOTASOES EM CARTEIRA DE TRABALHO: As 
Carteiras de Trabalho aer%o anotesdas 6 devolvidas aos 
empregados, mediante recibo, at6 48 (quarenta e oito) 
horas ap6s sua admW%o ao emprego, e nelss serge 
registradas sua fLlnga8, renluneraq80, regouso semanal 
e os percentuais de comisslo eventualmente pagos. 
22. COMPROVANTES DE PAGAMENTO: Nos 
comprovantes de pagamento - contracheques ou 
redbos - deverso constar a identificagilo do ernprggado 
e do empregador, o mas de referbncia, as importfincias 
pagas, os respectivos titulos, os desmntos feitos, com a 
indicagilo de sua razao ou de~tino e os valores dos 
recolhirnentos do INSS e FGTS; no caso do empregado 
comissionista deverd constar, alnda, o valor das vendas 
do m&s sobre as quais foram calculadas as comiss6es e 
o repouso semanal remunerado. 
23. FUND0 DE QARANTIA: No at0 da homologa$%o ou 
de quita@o de hayeres rescis6rios a empresa deverh 
fomecer ao empregado o extrato da conta do fundo de 
garantia, constando a situac;%o dos dep6sitos e 
rendimentos, inclusive o trimstre imediatamente 
anterior ao rompimento do vlnculo, salvo motivo de forpa 
maior do agente financeiro. 
24. FUNDAMEMTO DA DESPEDIDA: Na despedida por 
justa causa o empregador deverd declinar, par escrito, o 
mofivo jus-tificaclos do ato de rescisao do contrato de 
trabalho. 
25. AVISO PR~VIO: 0 aviso pr6vio devido pelo 
empregador ao empregado sera de 30 (trinta) dias para 
o empregado que conta com at6 05 (cinco) anos de 
servi~o na mesma empresa, e, depois escalonado 
proporcknalmente ao tempo de serviqo, como segue: A) 
de 05 a 10 anos ds oervi~o na empresa -45 (quarenta e 
cinco) dias; B) de 10 a 18 anos de serviqo na empresa - 
60 (sessenb) dias; C) d~ 15 a 20 anos de w w i ~ o  na 
empresa - 76 (setenta e cinoo) dies; D) de 20 a 25 anos 
de servigo na emprew - 80 (noventa) d ia ;  E) de 25 a 
30 anos de eenriqo na emprasa - 105 (cent0 e cinco) 
dias; F) acima de 30 anus de seMc;-c na empresa - 120 
(cento e vinte) dias. 
PARAGRAFO ONICQ - f9 iempregado que nfSio tiver 
interesse no cumprimnto da avfso pr6vio dado p-etlo 
empregador podef4 lib$wr-se de cumpd-lo, perckebendo 
os @as trabalhadm no perfodo, devando a ren0nci.a s@r 
manifestada par escliltn e com a es&i~tbncia da Entlckde 
SEndical obreira. v~gdado ao empmgador d@l@rmlnar 
cumprir o aviso p&vh em wsa, scigiWdo-se m tal 
hipdtese, que prooeda a indenka@o do mptaclStro 
perlodo. 



26. M O M  SALARIAL: 0 s  salhrios, lfquidos e certos, 
n%o pagos at6 o 5O (quinto) dia util posterior a seu 
vencimento, ser%o devidos com juros morat6rios de 
0,50% (cinquenta cent6simos por cento) ao dia. 
27. ALIMENTACWO: I - LOCAIS APROPRIADOS: A 
empresa que n%o dispuser de cantina, refeit6rio ou 
convenio para alimentaqao, destinarh local em 
condiqbes de higiene e capacitado para o preparo e 
ingestao da alimentaqilo pelos empregados. II - 
LANCHES: Quando houver prestaqao de horas extras, 
ap6s excedidos 45 (quarenta e cinco) minutos, o 
empregador fornecerh lanche ao empregado; havendo 
impossibilidade ou desinteresse, pagarh ao empregado 
o equivalente a 3% (tres por cento) do piso salarial. 
28. INTERVAL0 PARA LANCHE: 0 s  intervalos de 
quinze minutos para lanches sera0 computados como 
tempo de servi~o na jornada dihria do empregado. 
29. CONFERENCIA DE CAIXA: A conferencia de 
valores de caixa serh feita em presenqa do operador 
responshvel; sendo este impedido ou impossibilitado de 
acompanhh-la n%o terh responsabilidade por erros ou 
diferenqas eventualmente apuradas, ressalvada a 
hip6tese de recusa injustificada. 
30. CHEQUES SEM FUNDOS: 0 s  empregados n%o 
poderao sofrer descontos de salhrios em 
decorrgncia de cheques sem fundos recebidos em 
funqbes de cobranqa, caixa ou vendas, desde que 
comprovadamente tenham cumprido normas da 
empresa, das quais tenha pr6via ciencia, expressa em 
documento por eles assinados. 
31. QUEBRA DE CAIXA: 0 s  empregados que atuarem 
em funqbes de caixa, recebendo e pagando valores, 
ter%o uma tolerancia mensal mhxima equivalente a 20% 
(vinte por cento) do piso salarial para suporte de 
diferenqas apuradas em "quebra de caixa". 
32. RESCISWO DE CONTRATO: Fica estabelecida a 
obrigatoriedade do empregador pagar as verbas 
rescisdrias e dar baixa na Carteira de Trabalho e 
Previdencia Social no prazo de lei, sob pena de 
pagamento de salhrios at6 a data do efetivo acerto de 
contas, sendo computado tal prazo como tempo de 
serviqo para todos os efeitos. 
33. EMPREGADO SUBSTITUTO: Quando admitido 
para a funq8o de outro, despedido sem justa causa, o 
empregado perceberh salhrio igual ao daquele com 
menor salhrio na funq%o. 
34. GARANTIA DE EMPREGO A 0  APOSENTADO: 
Serh assegurado o emprego, nos doze meses que 
antecederem o implement0 do tempo necesshrio A 
aposentadoria, ao empregado que tiver, no mlnimo 
cinco anos de serviqo B empresa ressalvando-se a 
ocorrencia de justa causa. Esta garantia se aplica aos 
casos de aposentadoria por idade (65 anos para o 
homem e 60 anos para a mulher) e por tempo de serviqo 
(35 anos para o homem e 30 anos para a mulher). 
35. SERVICO MILITAR: Fica assegurado ao empregado 
convocado para prestaqao do serviqo militar, 
estabilidade no emprego, desde a convocaq80 at6 90 
(noventa) dias ap6s a baixa ou desincorporaq%o. 
36. ABONO DE FALTAS A 0  VESTIBULANDO: Aos 
empregados estudantes que prestarem vestibular, 
desde que comprovem a prestaq%o de exames na 
cidade em que trabalhem ou residem, 6 assegurado o 

gestante terh 
desde o inicio da gravidez at6 

o t6rmino da licenqa 

38. DISP~~@&S ESPEC~FICAS AOS 
COMI8SIONlSTAS: Aos empregados comissionistas se 
fomecerd mensalmente o valor de suas vendas, a base 
de c4lculo para o pagamsnto das comissC)es e do 
repouso semanal remunerado. 
38.1. Assegura-se aos comirasionistas a garantia minima 
estabelecida nas clbusulss 04 e 05 mtro, quando suas 
comissdes nao ultrapaex?icsarem no m&s aquelm vabres. 
38.2. As comlssdes para efeitos de cdlculo d.e Mrias, 13' 
saldrio, inclusive proporcionais, indenizaMo por tempo, 
de sewiqo e avlso prdvio indenwo,  mr& at@lizS&%L 
com bat= no INPC - ~NDICE HACTONAL DE FRw$. - 
A 0  CONSUMIDOR, do IBGE, ou outro lndice que vier 
su bstitul-lo. 
38.2.1. Para o cdlculo do 13O saldrio, adotar-se-h a 
media corrigida das comissdes p a p s  no ano, a contar 
de Janeiro; no caso de fdrias indentadas, integrais ou  
propordonais, indenizaMo, e aviso prdwio indenizado, 
adotar-se-h a m a i a  das comissdes comigidas nos doze 
meses anteriores ao m(?s da rewiai40; e no caso de 
f&fias integrais, serd considerada a media das 
comiss6es corrigidas nos doze meses ranteriores ao 
period0 de gozo. 
38.3. GESTANTES COMISSIONISTAS: Para 
pagamento dos salf rios correspondentes a licen* 
maternid&@, a remuneraMo a ser observada 
cornponder$ a media das comissdes dos Bltimos 12 
(dose) meses, corrigldos segundo o mecanismo descrito 
no item 38.2. desta cl8usula. 
38.4. vedada a inclusao da parcela salarial , 

comespondente ao repouso semanal remunerado (Lei no -. 

605149) nos percentuais de comlsao; o cllculo do 
valor do repouso semanal remunerado serb feito 
mediante a divisHo total da comissHo percebida no mQs 
pelo ntlmero de dias efetivamente trabalhados, 
multiplicatndo-se o resultado pelo ndrnero de domingos e 
feriados do m& correspondenb. 
39. UNIFORIIIIES: A vestimenta considerada essencial 
atividade, ou padronizada pela empresa, serd por eta 
fomecida, sem qualquer custo ou cobranw, direta ou 
indireta. 
40. CRECHES: 0 s  estabelecimentos que tenham em 
seus quadros 30 (trinta) ou mais mulheres com mais de 
16 (dezesseis) anos de idade, propiciartio ou manterdo 
conv6nios com creches para guarda e assistencia de 
seus filhos no perlodo de amamentaMo, de acordo com 
o pahgrafo lo do inciso IV, do Artigo 389 da CLT, ou 
reembolsaf%o o valor pago pela ~mpregada. 
41. ASSENTOS: Haverl assentos para os empregados 
nos locais de trabalho, que possam ser utilizados nas 
pausas verificadas na atividade e nos intewalos de 
atendimentos de ctientes. 
42. RAM: As bsmpmaa se obrigam a encaminhar 41 
Entidade Sindieal d m  trabalhadores, uma via de sua 
RA15 - Rela@o Anual Be lnforma@es Sociais;, na 
mwma oasi&o em que f a~am a entrega das kmais  ao 
6rgHo oficieh competente. 
43. DESCONTOS: 0 s  empregadores pode&o descontar 
dos sal$rios dos seus empregados, desde que por eles 
devida e expressamente awbrbdoa, imMancia8 
correspondentes a segums, p m l a  atribulvel a05 
obreiros m l a t i ~ s  a planos ele mir$e e wal~-fanm4ci:i9. 
44. CONTRIBUICAO ASSISTENCML DO8 
EMPREGADOS: Tam dab RevenBo 
A~istancCal, para oblstdo e manuteqBa, m h m r  do 
Sllrl€3EATO DO@ EWREOACYO$ NO COF&~RCIO DE 

' 

LOML%tiNd, es tahW~da  em alswmbl6ja gteral do% 
t m k l h a d o ~  realizeda em 08/04/2005, MJ valor . 
equivabnl at 4% (quatro par cento) da rmunera@ 

\ 



mensal bruta de SETEMBR012005 e 4% (quatro por 
cento) descontado da remuneraqgo mensal bruta de . NOVEMBR012005, de todos os empregados da 
categoria, importBncias que deverao ser recolhidas at6 o 
dia 10 de Outubro de 2005 e 10 de Dezembro de 2005, 
respectivamente, na Caixa Econdmica Federal, conta no 
375-4, Agencia Ouro Verde - Londrina, atraves de 
bloqueto de cobranqa, fornecido pela entidade sindical 
dos trabalhadores, pagdvel em qualquer agencia 
bancdria. 
§ lo - Serd obrigatdrio o desconto da Taxa de 
Contribuiqao dos novos empregados admitidos ap6s a 
data-base (MAIO) com os mesmos prazos e percentuais 
estabelecidos no & desta cldusula; 
§ 2O - As empresas deverao encaminhar ao sindicato, 
c6pia das guias de recolhimento da contribuiq%o 
assistencial mensal recolhida, juntamente com relaqao 
dos empregados, onde conste nome, CTPS, saldrio, 
data de admissao e desconto assistencial; 
§ 3' - Em caso de nao recolhimento at4 a data 
aprazada, o empregador arcard com o anus, acrescido 
da multa estabelecida no Artigo 600 da CLT; 
§ 4' - Fica assegurado aos empregados o direito de 
oposiqao do desconto da referida taxa, a qua1 deverd 
ser apresentada individualmente pelo empregado, 
diretamente ao Sindicato ou ao empregador, at6 o dia 
10 (dez) do mes subsequente ao registro da Convenqao 
Coletiva de Trabalho em requerimento manuscrito, com 
identificaqao e assinatura do oponente, salvo em se 
tratando de empregado analfabeto, quando poderd opor- 
se pessoalmente na sede do Sindicato ou perante o 
empregador, atraves de termo redigido por outrem, o 
qua1 deve constar sua firma atestada por duas 
testemunhas devidamente identificadas. Se a oposiqao 
for apresentada perante o Sindicato, sera fornecido o 
recibo de entrega, o qua1 deverd ser encaminhado ao 
empregador para que n%o seja efetuado o desconto; 
§ 5O - Para os efeitos do pardgrafo anterior, repassarao 
as empresas rol com c6pia das oposi~bes, no prazo de 
05 (cinco) dias ap6s a data de oposi~ao; 
5 6O - vedado aos empregadores ou aos seus 
prepostos, assim considerados os gerentes e os 
integrantes de departamento pessoal e financeiro, a 
adoqao de quaisquer procedimentos visando a induzir 
os empregados em proceder oposiqao ao desconto, 
sendo-lhes igualmente vedado a elaboraqao de modelos 
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45. RENEGOCIACWO: Na hip6tese de alteraqbes na 
legislac%o salarial em vigor, ou altera~ao substancial de ! 
condiqbes de trabalho e saldrio, as partes se reunirao - i 
para examinar seus efeitos, para adoqao de medidas ; 
que julgarem necessdrias com re la~ao As cldusulas 03, 1 
04 e 05, facultando-se o Dissidio Coletivo no caso de ; 
insucesso da negociaqao. 1 

t 
46. CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL PATRONAL: As 
empresas recolherao em favor do SlNDlCATO DO 
COMERCIO VAREJISTA DE VE~ULOS,  PECAS E* " 

ACESS~RIOS PARA V E ~ U L O S  NO ESTADO DO 

seguintes valores: 
$. PARANA, a Contribuiqao Assistencial Patronal, nos, f .f' 

EMPRESAS COM VALOR DA CONTRIBUICAO 4 

 AT^ 05 EMPREGADOS R$66,00 
DE 06 A 15 R$ 105,OO I 

EMPREGADOS -..r 
b 

AClMA DE 15 R$ 138,OO 
EMPREGADOS 
0 recolhimento da Contribuiq%o Assistencial Patronal ; 
sera feito at6 o dia 30 de Novembro de 2005, em guias , 
prdprias, em aggncias bancdrias designadas pelo 
Sindicato. 
47. DIFERENCAS SALARIAIS: As diferen~as salariais 
havidas a partir do mes de MA1012005, decorrentes da 
aplicaqilo da presente Convenqao Coletiva de Trabalho, 
deverao ser pagas at6 a data limite para pagamento dos 
saldrios do mes de SETEMBRO de 2005, sem 
quaisquer acr4scimos ou penalidades. 
48. PENALIDADE: lncidird multa de valor equivalente ;? 
ao do piso salarial no caso de descumprimento das 
obrigaqbes da Conven@o Coletiva de Trabalho. 
E, por assim terem convencionado, firmam este 
instrumento em 06 (seis) vias de igual teor e valor, para 
os fins de direito. 

- 
SlNDlCATO DO COM~RCIO VAREJISTA DE 

VE~CULOS, PEGAS E ACESS~RIOS PARA VE[CULOS 
NO ESTADO DO PARANA 

WANDERLEY ANTONIO NOGUEIRA - Presidente 
CPF 11 1.858.999-87' 

de documento de oposiqao para serem copiados pelos 
empregados; 
§ 7O - 0 empregador ou seus prepostos que 
descumprirem a determinaqiio do pardgrafo sexto d 

poderGo ser responsabilizados, ficando sujeitos a > 

S NO COM~RCIO DE sanqbes administrativas e civis, cabiveis, respondendo o SlNDlCATO DO 

empregador por multa correspondente ao maior piso 
salarial da categoria por infringencia, a qua1 reverterd JOSE LIMA DO NASCIMENTO - Presidente 

CPF 045.633.799-7 em favor do sindicato dos empregados; 
g 8. - 0 Sindicato profissional divulgard a Convenpao ~ Y ~ J ' ~ , ~ & $ ~ ~ ~ L ~ ~ o E W E C . ~ D E L E G A C ~ B  
Coletiva de Trabalho, e mais o que se refere as 
obrigaqdes constantes nesta cldusula, nao cabendo ao Nos !er,~cs do ($$I, w, &h & 
Sindicato Patronal elou empregador, qualquer anus 
acerca de eventual questionamento judicial ou 
extrajudicial a respeito das contribui~des fixadas; 
§ go - 0 desconto da Contribuiqao Assistencial se faz no Re 
estrito interesse das entidades sindicais subscritoras e 
se destina a financiar os seus serviqos sindicais, 

para a assistencia ao membro da respectiva 
e para as negociaqbes coletivas; 
presente cldusula tem vigencia de 12 (doze) 
iniciar em 0110512005. 


