
O protesto realizado pelos frentistas nos dias 11 e 12 de junho, e, 
que resultou num reajuste de 11,11%, é um exemplo deste engajamen-
to positivo de nossa categoria. Conseguimos agregar forças, trazendo 
diretores de sindicatos de outras regiões do Estado do Paraná, para 
derrotarmos a proposta patronal de 5%. Isso depois de muita reunião, 
discussão e protestos. A luta por melhores salários e condições de tra-
balho só foi possível graças a esta organização. Unidos, repudiamos 
os empregadores que não aceitam o aumento, que tratam os trabalha-
dores como máquinas e que descumprem a legislação trabalhis-
ta. Mais do que isso, somente unidos é que teremos forças para 
enfrentar aqueles empresários que acham que o trabalhador não 
precisa descansar em seus horários de pausa e que obrigam os 
mesmos a fi car em pé (posição de sentido) ao lado das bombas. 
Temos muita estrada pela frente e é, olhando para trás, que ar-
rumamos forças não desistirmos. Temos que acreditar num futuro 
melhor e que podemos ser agentes destas mudanças. 

SUA PARTICIPAÇÃO 
FAZ A DIFERENÇA

 

Tabela salarial para empregados em postos de 
combustíveis, a partir de 1º de maio de 2012

Percentual de reajuste de 11,11% (onze vírgula onze por cento) sobre os salários vigentes em 01/05/2011

JUNHO/12

CONVENÇÃO 
CONQUISTA 11,11% 

DE REAJUSTEA história de luta dos trabalhadores em 
postos de combustíveis de Cascavel e região 
é muito rica. Foi marcada por vitórias e por 
momentos de enormes difi culdades. O saldo, 
porém,  é positivo. E o mais importante, os be-
nefícios não vieram do acaso. Foram conquis-
tados, passo a passo, confronto a confronto. 
Graças à nossa união, obtivemos conquistas 
que se tornaram leis e que hoje constituem 
direitos. 

Caros amigos, o Sindicato dos Frentistas 
teve um papel fundamental nestas lutas que 
deram origem aos nossos direitos, organizan-
do, mobilizando e dirigindo a categoria. Nada 
disso, porém, teria sido possível sem a sua 
participação, sem a sua ideia, sem a sua pre-
sença na hora certa. Por isso, é importante 
ressaltar que qualquer mudança que deseja-
mos hoje passa por uma única ordem: engaja-
mento pessoal, participação sindical e política. 

Saindo da esfera do sindicato, neste ano 
teremos eleições e, mais uma vez, o poder de 
escolhermos bons representantes. Um des-
tes nomes é do nosso companheiro “Toninho 
Frentista”, que já se licenciou da presidência 
do sindicato para, a pedido dos trabalhadores, 
concorrer a uma vaga na Câmara Municipal. 
Com esta iniciativa, Toninho pretende usar 
sua experiência na liderança sindical e outras 
entidades que participa, para propor projetos 
que melhore a vida de todos os cascavelen-
ses. É uma licença temporária, prevista em lei, 
mas necessária para alçar novos voos. 
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8,72

H. Extra
100%

9,09
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............

200,00

Total
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PISO SALARIAL
Fica fixado e assegurado o piso salarial da 
categoria profissional para todas as funções, 
no valor de R$ 769,24 (setecentos e ses-
senta e nove reais e vinte e quatro centa-
vos), para 220 horas, que deverá ser acres-
cido do adicional de periculosidade de 30%, 
quando devido, a partir de 01/05/2012.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Entende-se por piso 
salarial exclusivamente o salário nominal 
dos empregados, devendo ser acrescido ao 
referido piso, os adicionais de periculosida-
de, noturno e outros, quando devidos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: a correção sala-
rial da categoria profissional é resultado da 
aplicação do percentual de 11,11% (onze 
vírgula onze por cento) sobre os salários vi-
gentes em 01/05/2011.

PARAGRÁFO TERCEIRO: As diferenças sala-
riais decorrentes dos reajustes constantes 
do parágrafo segundo, devidos a contar de 
01/05/2012, deverão ser pagas em contra-
cheque até o quinto dia útil do mês de julho 
de 2012.

PARÁGRAFO QUARTO: Faculta-se aos em-
pregadores, a contratação de empregado a 
título experimental, de no máximo 60 (ses-
senta) dias, com piso salarial de R$ 717,25 
(setecentos e dezessete reais e vinte e cin-
co centavos), para 220 horas.

PARÁGRAFO QUINTO - DEMAIS SALÁRIOS 
- A correção salarial prevista nos pisos sa-
lariais constantes das cláusulas anteriores 
é resultado da aplicação do percentual de 
11,11% (onze vírgula onze por cento), o 
qual será aplicado, a partir de 01/05/2012;

PARÁGRAFO SEXTO – DEMAIS SALÁRIOS 
- Para os salários superiores ao piso sala-
rial será concedido reajuste no percentual 
mínimo de 7% (sete por cento), a partir de 
01/05/2012.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Para todos os empre-
gados serão compensados todos os reajus-
tes e aumentos espontâneos ou compulsó-
rios concedidos no período de 01/05/2011 
até a assinatura deste instrumento nor-
mativo, salvo os decorrentes de término 
de aprendizagem, implemento de idade, 
promoção por antiguidade ou merecimen-
to, mérito, transferência de cargo, função, 
equiparação salarial determinada por sen-
tença transitada em julgado e aumento real, 
expressamente concedidos a este título.

PARÁGRAFO OITAVO: Como a presente CCT, 

a 15 (quinze) dias trabalhados;

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os empregados que 
venham a ser admitidos após 01/09/2012 
e  até 31/12/2012 receberão o benefício 
de forma proporcional na razão de 04/12 
(quatro doze avos), ou seja, R$ 10,00 por 
mês ou fração igual ou superior a 15 (quin-
ze) dias trabalhados;

PARÁGRAFO QUARTO: Os empregados que 
venham a ser admitidos após 01/01/2013 
e até 30/04/2013 receberão o benefício de 
forma proporcional na razão de 04/12 (qua-
tro doze avos), ou seja, R$ 10,00 por mês 
ou fração igual ou superior a 15 (quinze) 
dias trabalhados;

PARÁGRAFO QUINTO: As Empresas que pos-
suírem programas próprios de PLR, consoan-
te a Lei 10.101 de 19/12/2000, desde que 
os valores devidos a cada empregado sejam 
superiores a R$ 120,00 (cento e vinte reais), 
ficam dispensados de tal pagamento ou pa-
garão esse benefício como antecipação da 
PLR, daí com seu desconto futuro quando do 
pagamento final do seu programa.

PARÁGRAVO SEXTO: A natureza desta par-
cela é indenizatória e o valor pago a esse 
título (PLR) não se integra ao salário para 
quaisquer efeitos;

PARÁGRAFO SÉTIMO: Os empregados afas-
tados em licença previdenciária ou que te-
nham tido faltas injustificadas nos meses de 
apuração da PLR, entre os dias 01/05/2012 
e 30/04/2013 não terão direito ao benefí-
cio no mês em que ocorreu a licença ou a 
falta injustificada, mas se houver trabalho 
em parte desse período, serão beneficiados 
na forma dos parágrafos segundo, terceiro 
e quarto, sendo que a apuração será de R$ 
10,00 por mês laborado;

PARÁGRAFO OITAVO: Os empregados com 
direito ao pagamento da PLR proporcional, 
que tiverem rescindido seu contrato de tra-
balho antes da assinatura desta CCT não 
terão direito à PLR.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA VALE ALI-

MENTAÇÃO (CARTÃO MAGNÉTICO)
A partir de 01/05/2012, as empresas for-
necerão, aos trabalhadores, mensalmente, 
até o quinto dia útil de cada mês,  Vales 
- Alimentação no valor facial unitário de R$ 
10,50 (dez reais e cinquenta centavos), 
sendo devido um vale por cada dia efetiva-
mente trabalhado, nos termos, nos termos 
do Programa de Alimentação do Trabalha-
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está sendo assinada após a data-base, as 
diferenças salariais e demais vantagens pa-
gas a menor ou a maior poderão ser com-
pensadas em contracheque no pagamento 
até o quinto dia útil do mês de julho/2012.

PAGAMENTO DE SALÁRIO 
FORMAS E PRAZOS

As empresas efetuarão o pagamento dos 
salários de seus funcionários até o 5º dia 
útil do mês subseqüente, ficando obriga-
dos a conceder antecipação através do 
Vale Salarial até o dia 20 (vinte) de cada 
mês, sendo o valor do Vale fixado a critério 
de cada empregado até o limite de 50% 
(cinqüenta por cento) de sua remuneração 
mensal.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As empresas que 
atrasarem o pagamento estabelecido no 
“caput” desta cláusula, inclusive do Vale 
Salarial, ficam sujeitas à multa de 10% 
(dez por cento) sobre os mesmos a favor 
do empregado, sem prejuízo do pagamento 
de multa prevista na CLT pelas empresas.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Os empregados 
poderão optar pelo recebimento ou não do 
adiantamento quinzenal. 

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS 
E/OU RESULTADOS

CLÁUSULA DÉCIMA - PLR – DA PARTICI-
PAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS 

As empresas efetuarão o pagamento da PLR 
2012/2013 a seus empregados, no valor de 
R$ 120,00 (cento e vinte reais), divididas 
em 03 (três) parcelas de R$ 40,00 (qua-
renta reais) cada uma, sendo a primeira 
parcela vencível com a folha de pagamento 
de agosto/2012 (que é paga até o 5º dia 
útil de setembro/2012); a segunda com a 
folha de dezembro/2012 (que é paga até 
o 5º dia útil de janeiro/2013); e a terceira 
com a folha de abril/2013 que é paga até o 
5º dia útil de  maio/2013).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Farão jus ao paga-
mento da PLR/2012/2013, os empregados 
que estiverem com contrato de trabalho em 
vigor entre 01/05/2012 e 30/04/2013 (pe-
ríodo de vigência desta CCT) e em trabalho 
efetivo; 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os emprega-
dos que venham a ser admitidos após 
01/05/2012 e até 31/08/2012 receberão 
o benefício de forma proporcional na razão 
de 04/12 (quatro doze avos), ou seja, R$ 
10,00 por mês ou fração igual ou superior 



dor - PAT, instituído pela Lei Federal no. 
6.321/1976, regulamentada pelo Decreto 
nº 5, de 14.01.1991, ressalvadas as con-
dições mais favoráveis já praticadas. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A participação do 
empregado será de até 20% (vinte por cen-
to) do valor dos referidos vales, devendo ser 
descontada em folha de pagamento. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: O vale-alimenta-
ção concedido nestas condições ou gra-
tuitamente não integrará a remuneração 
para quaisquer efeitos.

PARÁGRAFO TERCEIRO: As diferenças de 
vale-alimentação desde 01/05/12 deve-
rão ser pagas/creditadas no cartão até o 
5º dia útil do mês de julho/12.

PARÁGRAFO QUARTO: Em caso de cumpri-
mento de aviso prévio, os vales alimenta-
ção serão fornecidos de forma proporcio-
nal aos dias trabalhados.

PARÁGRAFO QUINTO: Fica ajustado que o 
fornecimento do vale–alimentação, deverá 
ser efetuado por empresa regularmente 
inscrita no Programa de Alimentação do 
Trabalhador - PAT, instituído pela Lei Fede-
ral nº 6321/1976.

PARÁGRAFO SEXTO: O não cumprimento 
no disposto nesta cláusula ensejará a in-
denização em dobro dos valores devidos.
 
PARÁGRAFO SÉTIMO:  Além de ser devi-
do o vale alimentação por dia trabalhado, 
também é devido o vale em caso de falta 
justificada em que é apresentado atesta-
do médico com código CID; para dias de 
compensação de jornada em caso da exis-
tência de BANCO DE HORAS, quando se 
converte as horas extras em dia de folga; 
e em caso de gozo de férias será devido o 
pagamento do equivalente a 26  vales ali-
mentação de forma fixa em caso de gozo 
de 30 dias de férias, mas se o trabalhador, 
na forma do art. 130 da CLT, tiver faltado 
de forma injustificada, de forma a ter direi-
to a férias inferiores a 30 dias, será devido 
o benefício de forma proporcional aos dias 
de gozo por regra de três (por exemplo: em 
caso de gozar o trabalhador de 24 dias de 
férias terá direito a 20,8 vales, onde 24 x 
26 : 30 = 20,8).

AUXÍLIO TRANSPORTE
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - 

VALE TRANSPORTE
O vale transporte será fornecido a todos 
os empregados em número que atenda a 
necessidade dos mesmos não podendo ser 

inferior a 2 (dois) vales por dia de trabalho.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os vales transporte 
serão fornecidos até o último dia do mês 
anterior ao que correspondem os vales 
transporte.

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas des-
contarão no máximo 03% (três por cento) 
do salário base do empregado quando para 
este for fornecido o vale transporte.

SEGURO DE VIDA
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SEGURO 

DE VIDA EM GRUPO
As empresas manterão o Seguro de Vida 
em Grupo dos seus funcionários cujos va-
lores de cobertura são os seguintes:
a) Em caso de morte natural o capital se-
gurado será de R$ 20.000,00 (vinte mil 
reais);
b) Em caso de morte acidental o capital 
segurado será de R$ 40.000,00 (quaren-
ta mil reais).
c) Em caso de invalidez total ou parcial por 
doença o capital segurado será de até R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), respeitando-
-se a fixação dos percentuais de redução 
da capacidade laborativa, constantes da 
Apólice de Seguro de Vida em Grupo, que 
será fornecida pela empresa  a cada um 
dos segurados.
d) Em caso de invalidez total ou parcial 
por acidente, ou doença profissional que 
se equipare ao acidente, o capital segu-
rado será de até R$ 40.000,00 (quarenta 
mil reais), respeitando-se a fixação dos 
percentuais de redução da capacidade la-
borativa, constantes da Apólice de Seguro 
de Vida em Grupo, que será fornecida pela 
empresa, a cada um dos segurados.
e) Auxílio Funeral de R$ 2.500,00 (dois 
mil e quinhentos reais), em caso de faleci-
mento do empregado(a).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os emprega-
dos segurados, as empresas ficam autori-
zadas a descontar do empregado em folha 
de pagamento o valor de até 15% (quinze 
por cento) dos custos deste benefício, a 
título de participação no prêmio devido às 
seguradoras.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os empregados 
segurados nas apólices de vida, que es-
tiverem afastados em decorrência do gozo 
de auxílio doença, acidente do trabalho 
ou auxílio maternidade, serão mantidos 
nas respectivas apólices na condição de 
segurados, com os mesmos direitos dos 
empregados em atividade. Nestes casos 

as empresas descontarão R$ 0,01 (um 
centavo) a título de participação do em-
pregado no custeio do seguro, valor este 
que será devolvido ao empregador quando 
ocorrer a rescisão contratual ou o retorno 
ao trabalho.

PARÁGRAFO TERCEIRO:  Em caso de si-
nistro, as empresas que não cumprirem o 
disposto nesta cláusula, indenizarão EM 
DOBRO os beneficiários ou o próprio se-
gurado, conforme o caso, com base nos 
valores estabelecidos para o seguro.

PARÁGRAFO QUARTO: As empresas infor-
marão a cada empregado, inclusive aos 
que vierem a ser admitidos, o valor do seu 
capital segurado e as coberturas contrata-
das, com fornecimento de cópia do “certi-
ficado” para cada funcionário.

PARÁGRAFO QUINTO:  A não instituição do 
seguro de vida não enseja o pagamento de 
multa convencional, haja vista a previsão 
de pagamento dobrado constante do pa-
rágrafo segundo.

PARÁGRAFO SEXTO: Esta cláusula não se 
aplica para empresas/postos de revenda 
de combustível que tenham iniciado suas 
atividades no interregno de 01/05/2012 
até o registro desta CCT no MTE, sendo 
certo que a partir do seu registro no MTE 
estarão a ela obrigados.

UNIFORME
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - 

VESTUÁRIOS
As empresas abrangidas pela presente con-
venção coletiva de trabalho fornecerão gra-
tuitamente vestuário, em especial, botas, 
luvas, uniformes, capacetes e avental, para 
lavadores, lubrificadores e frentistas e, ou-
tros empregados que utilizem em seu traba-
lho tais vestuários ou cujo uso seja exigido 
pelo empregador.

PARÁGRAFO ÚNICO: O empregado é respon-
sável pela manutenção do uniforme e deve 
devolvê-lo em caso de rescisão contratual, 
sob pena de ter que indenizar o empregador 
pelo valor equivalente à sua substituição.

DESCUMPRIMENTO DO 
INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA 
PENALIDADES

Haverá multa de 10% (dez por cento) do 
piso salarial da categoria, devido à parte 
prejudicada, pelo descumprimento das 
cláusulas ajustadas na presente Conven-
ção Coletiva de Trabalho.
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SEÇÃO I
DA DURAÇÃO E CONDIÇÕES 

DE TRABALHO

Art. 372 - Os preceitos que regulam o trabalho 
masculino são aplicáveis ao trabalho feminino, 
naquilo em que não colidirem com a proteção 
especial instituída por este Capítulo.
Parágrafo único - Não é regido pelos disposi-
tivos a que se refere este artigo o trabalho nas 
oficinas em que sirvam exclusivamente pessoas 
da família da mulher e esteja esta sob a direção 
do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou do filho.
Art. 373 - A duração normal de trabalho da mu-
lher será de 8 (oito) horas diárias, exceto nos 
casos para os quais for fixada duração inferior.
Art. 373 - A. Ressalvadas as disposições legais 
destinadas a corrigir as distorções que afetam o 
acesso da mulher ao mercado de trabalho e cer-
tas especificidades estabelecidas nos acordos 
trabalhistas, é vedado:
I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego 
no qual haja referência ao sexo, à idade, à cor 
ou situação familiar, salvo quando a natureza da 
atividade a ser exercida, pública e notoriamente, 
assim o exigir;
II - recusar emprego, promoção ou motivar a 
dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, 
cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo 
quando a natureza da atividade seja notória e 
publicamente incompatível;
III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação 
familiar como variável determinante para fins de 
remuneração, formação profissional e oportuni-
dades de ascensão profissional;
IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natu-
reza, para comprovação de esterilidade ou gravi-
dez, na admissão ou permanência no emprego;
V - impedir o acesso ou adotar critérios subjeti-
vos para deferimento de inscrição ou aprovação 
em concursos, em empresas privadas, em razão 
de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado 
de gravidez;
VI - proceder o empregador ou preposto a re-
vistas íntimas nas empregadas ou funcionárias.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não obs-
ta a adoção de medidas temporárias que visem 
ao estabelecimento das políticas de igualdade 
entre homens e mulheres, em particular as que 
se destinam a corrigir as distorções que afetam a 
formação profissional, o acesso ao emprego e as 
condições gerais de trabalho da mulher.

SEÇÃO III
DOS PERÍODOS DE DESCANSO

Art. 382 - Entre 2 (duas) jornadas de trabalho, 
haverá um intervalo de 11(onze) horas consecu-
tivas, no mínimo, destinado ao repouso.
Art. 383 - Durante a jornada de trabalho, será 
concedido à empregada um período para refei-

DA PROTEÇÃO DO TRABALHO DA MULHER
CAPÍTULO III DA CLT (CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO) 

ção e repouso não inferior a 1 (uma) hora nem 
superior a 2 (duas) horas salvo a hipótese previs-
ta no art. 71,§ 3º.
Art. 384 - Em caso de prorrogação do horário 
normal, será obrigatório um descanso de 15 
(quinze) minutos no mínimo, antes do início do 
período extraordinário do trabalho.
Art. 385 - O descanso semanal será de 24 (vinte 
e quatro) horas consecutivas e coincidirá no todo 
ou em parte com o domingo, salvo motivo de 
conveniência pública ou necessidade imperiosa 
de serviço, a juízo da autoridade competente, na 
forma das disposições gerais, caso em que recai-
rá em outro dia.
Parágrafo único - Observar-se-ão, igualmente, 
os preceitos da legislação geral sobre a proibição 
de trabalho nos feriados civis e religiosos.
Art. 386 - Havendo trabalho aos domingos, será 
organizada uma escala de revezamento quinze-
nal, que favoreça o repouso dominical.

SEÇÃO IV
DOS MÉTODOS E LOCAIS 

DE TRABALHO
Art. 389 - Toda empresa é obrigada:
I - a prover os estabelecimentos de medidas con-
cernentes à higienização dos métodos e locais 
de trabalho, tais como ventilação e iluminação e 
outros que se fizerem necessários à segurança e 
ao conforto das mulheres, a critério da autorida-
de competente;
II - a instalar bebedouros, lavatórios, aparelhos 
sanitários; dispor de cadeiras ou bancos, em nú-
mero suficiente, que permitam às mulheres tra-
balhar sem grande esgotamento físico;
III - a instalar vestiários com armários individuais 
privativos das mulheres, exceto os estabeleci-
mentos comerciais, escritórios, bancos e ativida-
des afins, em que não seja exigida a troca de 
roupa e outros, a critério da autoridade compe-
tente em matéria de segurança e higiene do tra-
balho, admitindo-se como suficientes as gavetas 
ou escaninhos, onde possam as empregadas 
guardar seus pertences
IV - a fornecer, gratuitamente, a juízo da auto-
ridade competente, os recursos de proteção 
individual, tais como óculos, máscaras, luvas e 
roupas especiais, para a defesa dos olhos, do 
aparelho respiratório e da pele, de acordo com a 
natureza do trabalho.
Art. 390 - Ao empregador é vedado empregar a 
mulher em serviço que demande o emprego de 
força muscular superior a 20 (vinte) quilos para 
o trabalho continuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos 
para o trabalho ocasional.
Parágrafo único - Não está compreendida na 
determinação deste artigo a remoção de mate-
rial feita por impulsão ou tração de vagonetes 
sobre trilhos, de carros de mão ou quaisquer 
aparelhos mecânicos.

SEÇÃO V
DA PROTEÇÃO À MATERNIDADE

Art. 391 - Não constitui justo motivo para a rescisão 
do contrato de trabalho da mulher o fato de haver 
contraído matrimônio ou de encontrar-se em estado 
de gravidez.
Parágrafo único - Não serão permitidos em regu-
lamentos de qualquer natureza contratos coletivos 
ou individuais de trabalho, restrições ao direito da 
mulher ao seu emprego, por motivo de casamento 
ou de gravidez.
Art. 392. A empregada gestante tem direito à licen-
ça-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem 
prejuízo do emprego e do salário.
§ 1º A empregada deve, mediante atestado médi-
co, notificar o seu empregador da data do início do 
afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 
28º (vigésimo oitavo) dia antes do parto e ocorrência 
deste.
§ 2º Os períodos de repouso, antes e depois do par-
to, poderão ser aumentados de 2 (duas) semanas 
cada um, mediante atestado médico.
§ 3º Em caso de parto antecipado, a mulher terá direito 
aos 120 (cento e vinte) dias previstos neste artigo.
§ 4º É garantido à empregada, durante a gravidez, 
sem prejuízo do salário e demais direitos:
I - transferência de função, quando as condições de 
saúde o exigirem, assegurada a retomada da fun-
ção anteriormente exercida, logo após o retorno ao 
trabalho;
II - dispensa do horário de trabalho pelo tempo ne-
cessário para a realização de, no mínimo, seis con-
sultas médicas e demais exames complementares.
Art. 392- A. À empregada que adotar ou obtiver 
guarda judicial para fins de adoção de criança será 
concedida licença-maternidade nos termos do art. 
392, observado o disposto no seu § 5o.§ 1º ao 3º 
revogados;
§ 4º A licença-maternidade só será concedida me-
diante apresentação do termo judicial de guarda à 
adotante ou guardiã.
Art. 393 - Durante o período a que se refere o art. 
392, a mulher terá direito ao salário integral e, quan-
do variável, calculado de acordo com a média dos 6 
(seis) últimos meses de trabalho, bem como os di-
reitos e vantagens adquiridos, sendo-lhe ainda facul-
tado reverter à função que anteriormente ocupava.
Art. 394 - Mediante atestado médico, à mulher grá-
vida é facultado romper o compromisso resultante de 
qualquer contrato de trabalho, desde que este seja 
prejudicial à gestação.
Art. 395 - Em caso de aborto não criminoso, com-
provado por atestado médico oficial, a mulher terá 
um repouso remunerado de 2 (duas) semanas, fi-
cando-lhe assegurado o direito de retornar à função 
que ocupava antes de seu afastamento.
Art. 396 - Para amamentar o próprio filho, até que 
este complete 6 (seis) meses de idade, a mulher terá 
direito, durante a jornada de trabalho, a 2 (dois) des-
cansos especiais, de meia hora cada um.
Parágrafo único - Quando o exigir a saúde do filho, 
o período de 6 (seis) meses poderá ser dilatado, a 
critério da autoridade competente.
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