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EMPREGADOS EM SOCIEDDE DE ADVOGADOS 
PAUTA DE REIVINDICAÇÕES 

CAMPANHA SALARIAL 2020-2021 

 
 
1- DATA-BASE  
Fica mantida a atual data-base, dia 1º de agosto. 
 
 
2- REAJUSTE SALARIAL  
Os salários de 2.019, assim considerados aqueles resultantes da aplicação da norma 
coletiva deste mesmo ano, serão reajustados, na data-base primeiro de julho de 2.020, 
através da aplicação da variação integral do maior dos índices de preços a seguir 
apontados: INPC-IBGE, IPCA-IBGE e ICV-DIEESE, para o período de 1º de julho de 
2.019 até 30 de junho de 2.020. 
 
 
3 - AUMENTO REAL  
Os salários resultantes da aplicação da cláusula imediatamente anterior serão 
majorados, ainda na data-base, em 5% (cinco por cento), a título de aumento real.  
 
 
4 - PISO SALARIAL  
Fica estabelecido como piso salarial a importância resultante da aplicação do reajuste 
salarial e do aumento real sobre o piso fixado na norma coletiva anterior, respeitado 
como limite mínimo a importância mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 
 
 
5- VALE REFEIÇÃO 
As empresas fornecerão gratuitamente aos seus empregados vale-refeição, no valor 
facial equivalente a R$ 51,00 (cinquenta e um reais), em número idêntico ao dos dias 
do mês, inclusive nas férias e demais interrupções e/ou suspensões dos contratos de 
trabalho.  
 
5.1- O ticket refeição poderá, a critério exclusivo do empregador, ser fornecido em 
dinheiro, devendo, nesta hipótese, vir discriminado no “hollerith” de pagamento 
sobrubrica própria. 
 
5.2- Na hipótese da prestação de jornada extraordinária, será devido o fornecimento 
de um segundo "ticket", de mesmo valor.  
 
5.3. As empresas que fornecem ticket com valor superior ao previsto no “caput” 
deverão majorar o mesmo através da aplicação do percentual de atualização salarial 
determinado normativamente para a categoria. 
 
5.4. O empregado poderá optar por substituir o ticket refeição por ticket alimentação, 
mantendo-se o cálculo do valor mensal conforme previsto no “caput” desta cláusula. 
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6 - CUIDADOS RELATIVOS À PANDEMIA 
Os empregadores se obrigam a garantir a seus empregados em trabalho presencial 
todas as condições sanitárias necessárias à prevenção do contágio por covid-19, bem 
como fornecerão de forma gratuita a seus empregados os equipamentos de proteção 
individual que sejam obrigatórios, tais como luvas, máscaras faciais, etc. 
 
 
7 - VIGÊNCIA 
A presente norma coletiva vigerá pelo período de 12 (doze) meses. 
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