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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 05/2015 

Dissídio Coletivo 2015/2016 - Cautelas e advertências 

Iniciaram-se as negociações coletivas neste ano de 2015 com um grave impasse que, co-
mo em anos anteriores, parece insuperável, pois os pedidos formulados pelos Sindicatos dos 
Empregados está fora do alcance da maioria das empresas da categoria. Basicamente e de 
maneira resumida é possível dizer que os empregados postulam 6,1% de reposição do INPC 
de 2013-2014 (retroativo a junho/2013), mais o INPC de 2014-2015 (que ainda não foi di-
vulgado, mas certamente será superior a 8%) e mais aumento real entre 2,5% e 3,0%. 

Estamos aguardando a divulgação do INPC acumulado de junho/2014 a maio/2015 para 
dar prosseguimento às negociações. Nos próximos dias relataremos os avanços conseguidos 
e, nesse ínterim as empresas e seus contadores devem cuidar de respeitar os mais de 900 arti-
gos da CLT e infindável legislação correlata e observar mais o seguinte: 

 

1) Por força do princípio da ultratividade consagrado na Súmula 277 do Tribunal Superior 
do Trabalho, devem ser respeitadas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho 
firmada em 2013, até que nova Convenção as modifique (Diz a Súmula nº 277 do TST - 
Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. Eficácia. Ultrativida-
de: As cláusulas normativas dos acordos coletivos ou convenções coletivas integram os 
contratos individuais de trabalho e somente poderão ser modificadas ou suprimidas medi-
ante negociação coletiva de trabalho). 

 

2) Quanto ao reajuste salarial, as empresas não estão obrigadas a conceder reajuste 
nenhum enquanto a CCT não for firmada (em 2014 não foi firmada CCT e nenhum 
reajuste tornou-se obrigatório para aquele período), mas as empresas que desejarem 
podem conceder reajustes que estejam ao seu alcance, devendo preferencialmente 
aguardar até o mês de julho/2015 para fazê-lo, calculando o reajuste sobre os salários de 
junho/2014 (proporcional para os empregados admitidos posteriormente) e anotando o 
reajuste como antecipação salarial para compensação futura. Se vier a ser firmada CCT, o 
reajuste será devido a partir de junho/2015, data base da categoria e as empresas que 
concederem a antecipação nos meses posteriores não estarão cometendo infração alguma, 
pois não há obrigação de fazê-lo enquanto a CCT não for firmada). As empresas que 
concederem reajustes inferiores ao ajustado em eventual CCT (se isso vier a ocorrer) 
terão apenas que quitar eventuais diferenças remanescentes. 

 

3) As empresas que desejarem podem inclusive conceder reajustes superiores à inflação, 
espontaneamente ou através de acordos coletivos firmados com os empregados para ajus-
tar conjuntamente Banco de Horas, Acordo para Cobrança de Taxa de Serviço, Acordo 
para Compensação de Jornada e outros de interesse individual de cada empresa. Algumas 
empresas já firmaram esses acordos coletivos com a assistência do Sindicato dos Empre-
gados, que nestes casos tem exigido reajustes salariais diferenciados. O Sindicato patro-
nal não se opõe a essas iniciativas e dispõe-se a prestar orientação a respeito. 

 

4) O piso salarial a respeitar é o previsto em lei, que em Santa Catarina em 2015 é de R$ 
1.042,00. 
 

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE O SINDICATO, 
ÚNICO REPRESENTANTE LEGAL DA CATEGORIA 

Constituição Federal, artigo 8º, inciso III 


