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Prezado Franqueado e Associado,

Encaminhamos novo QUADRO com explicativas, referentes às consultas enviadas ao nosso departamento jurídico relativas À 
VIGÊNCIA DA NORMA COLETIVA COM O SINTELPOST.

Solicitamos que estas orientações sejam repassadas aos seus respectivos contadores e desde já nos colocamos à disposição 
para maiores esclarecimentos.

Atenciosamente,

Diretoria

Empregados que trabalham meio período devem se adequar ao salário-hora ( horista e não mensalista): assim, se o empregado 
recebeu em 31 de janeiro de 2009, R$ 4,25 por hora, esse valor deverá ser reajustado em 5.9%.

Todavia, mesmo os horistas não poderão ter remunerção mensal total inferior ao piso salarial de R$ 635,00.

Exemplo para adoção do reajuste devido sobre salários de 31 de janeiro de 2009:

Quem concedeu mais que 5.9% até fevereiro de 2010 não tem que pagar reajuste algum;

Quem concedeu menos que 5.9% até fevereiro de 2010:

Tem que pagar o reajuste (complemento) referente ao percentual concedido de 5.9%, sem retroação.

O reajuste de 5.9% necessariamente terá que ser aplicado em fevereiro de 2010 conforme orientações acima.

Assim o prazo de setembro específico para a tabela de cargos/funções e salários foi concedido, em comum acordo, apenas para 
que as empresas tenham melhor tempo e condições de promover adequação às cláusulas.

Quem promoveu reajuste de 5.9% está perfeitamente adequado à nova convenção com relação ao reajuste.

Cláusula décima primeira - Gratificação ou Quebra de Caixa

Fica assegurado o benefício para os empregados de empresas que remuneram gratificação de caixa, contratada individualmente, 
pelo prazo de vigência da presente convenção.

Parágrafo único: a gratificação prevista nesta cláusula não é cumulativa com a gratificação de função estabelecida na cláusula 
Décima.

Repercussão da cláusula e o que os franqueados devem fazer:

Tanto para quem concede a quebra de caixa, quanto para quem não concede, a regra é a mesma: respeitar o que as ACF´s 
praticam, sem multa ou alteração de tais condições.

Importante: alertamos para aqueles que não concedem a quebra de caixa e descontam diferenças do empregado que o 
procedimento é contrário à lei e não deve ser adotado.

Para as empresas que nominam seus funcionários como exemplo: “caixa a”, “caixa b” e “caixa c” o que se recomenda é manter as 
denominações desde que tenham todos idênticos salários.

Todavia, caso essa denominação tenha sido adotada pela empresa, exatamente para distinguir os funcionários mais qualificados, 
será necessário que o tempo na função deva ser superior a dois anos, na forma do artigo 461 da CLT, e que a diferença entre 
salários não deva ser superior a 25%.

Em suma, não muda nada. Apenas deveremos observar as cautelas caso alguém pretenda adotar um outro modelo que é 
possível, desde que não infrinja a convenção e, sobretudo, a lei.

As empresas que já adotaram plano de PLR não deverão alterar qualquer condição. Não muda absolutamente nada.

Benefícios adotados com base em convenções dos Comerciários, SEAAC e outros: em tese, devem ser mantidos.

Assim se alguém pagava “triênios”, estes podem ser válidos até a vigência da presente convenção. Todavia, recomenda-se a 
manutenção com incorporação aos salários (até porque não constituem importância de relevo).

Trabalho de horista e ou meio período

Reajuste salarial

Quebra de caixa 

Classificação de mesma função em níveis de qualificação com diferentes salários

Participação nos lucros

Benefícios convenções anteriores 
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