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ORIENTAÇÃO JURÍDICA 10/2014 
 

Dissídio Coletivo 2014/2015: Sindicato dos empregados pediu  
Piso de R$ 1.120,00, Reajuste de 15%, Adicional de Horas Extras de 100%,  

Adicional Noturno de 35%, Triênio de 3% dezenas de outras cláusulas 

As negociações coletivas deste ano de 2014 com a categoria dos empregados chegou a um impas-
se que parece insuperável, pois os pedidos formulados pelo Sindicato dos Empregados não está ao 
alcance da esmagadora maioria das empresas da categoria, que lutam para superar as dificuldades que 
o setor enfrenta. Após diversas rodadas de negociação a categoria patronal ofereceu para todas as 
faixas salariais, indistintamente, reajuste de 6,1%, que corresponde a 100% do índice de inflação 
apurado no ano anterior pelo INPC-IBGE, além da manutenção de todas as cláusulas da Convenção 
Coletiva do ano anterior. Essa posição seria suportável, ainda que com algum sacrifício pela maioria 
das cerca de quatro mil empresas representadas pelo Sindicato Patronal e atenderia parte significativa 
dos anseios dos empregados, mas infelizmente não foi aceita pelo Sindicato dos Empregados,  

As negociações não foram oficialmente encerradas, mas tudo indica que não será firmada Con-
venção Coletiva para o período de 01.06.2014 a 31.05.2015, restando às empresas e seus contadores a 
já dura tarefa de respeitar os mais de 900 artigos 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 Traba-
lho, 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. Ultratividade: As cláusulas normativas dos 
acordos coletivos ou convenções coletivas integram os contratos individuais de trabalho e somen-
te poderão ser modificadas ou suprimidas mediante negociação coletiva de trabalho). 

 

2) Quanto ao reajuste salarial, as empresas não estão obrigadas a conceder reajuste nenhum en-
quanto a CCT não for firmada, mas as empresas que desejarem podem conceder reajuste no pa-
tamar equivalente ao índice inflacionário que o Sindicato patronal propôs nas negociações 
(6,1%), calculado sobre os salários de junho/2013 (proporcional para os empregados admitidos 
posteriormente), anotando o reajuste como antecipação salarial para compensação futura. Esse re-
ajuste, se vier a ser firmada Convenção Coletiva, será devido a partir de junho/2014, data base da 
categoria (as empresas que concederem a antecipação nos meses posteriores não estarão come-
tendo infração alguma, pois não há obrigação de fazê-lo, já que o Sindicato dos Empregados re-
cusou a proposta patronal). 

 

3) As empresas que desejarem conceder índice de reajuste superior ao da inflação podem fazê-lo, 
inclusive através de acordos coletivos firmados com todos os empregados para ajustar conjunta-
mente 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 os empregados e com a assistência do Sindicato dos Empregados, que nes-
tes casos tem exigido reajuste salarial de 7%. O Sindicato patronal endossa essas iniciativas e co-
loca-se à disposição para prestar orientação a respeito. 

 

4) O piso salarial a respeitar é o previsto em lei, que em Santa Catarina em 2014 é de R$ 957,00 
 

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

Constituição Federal, artigo 8º, inciso III 


