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PARECER 

 
 
CONSULENTE: FETRAVISPP - FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM 
EMPRESAS ENQUADRADAS NO TERCEIRO GRUPO COMÉRCIO E 
EMPREGADOS EM EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DO ESTADO DO 
PARANÁ 
 
CONSULTOR: Claudio Rosetti de Campos e Fernanda Cristina Tessaro 

 
 
 
EMENTA: Questionamento da Cláusula nona – 
caixa/prestação de contas e cláusula décima – cesta 
básica ou vale alimentação da Convenção Coletiva 
das Lotéricas.   

 
 

I. RELATÓRIO 

 

Trata-se o expediente de consulta indagando sobre os 

questionamentos gerados pelas empresas lotéricas com relação a aplicação das 

cláusulas convencionais que regulamentam quebra de caixa e cesta básica. 

Basicamente, a dúvida paira sobre a obrigatoriedade de 

pagamento mensal da verba intitulada quebra de caixa e sobre a necessidade de 

pagamento da cesta básica durante o período de férias e licença maternidade. 

Estudada a matéria, passamos a opinar. 

 

II. DO MÉRITO 

 
1. DA CLÁUSULA NONA – CAIXA/PRESTAÇÃO DE 

CONTAS 
 
A cláusula 9ª da CCT assim estabelece: 
 
CLÁUSULA NONA - CAIXA /PRESTAÇÃO DE CONTAS  
 

Os empregados que atuarem na função de operador de caixa/terminal, 

na recepção e pagamento de valores, junto ao público, conferindo dinheiro, 
cheques, cartões de crédito e outros títulos de crédito, notas fiscais, liberando 

mercadorias e obrigados a prestação de contas dos interesses a seu cargo, terão 
uma tolerância mensal máxima de até 10% do piso salarial estabelecido 
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na cláusula “PISOS SALARIAIS”, a título de “quebra de caixa”, sendo que, o 

que ultrapassar este valor, será suportado pelo empregado, podendo o empregador 
deduzir de seu salário, no mês correspondente da exação ocorrida. Os empregados, 

entretanto, empregarão toda diligência na execução do seu trabalho, evitando ao 

máximo a ocorrência de prejuízos, observando estritamente as instruções do 
empregador.  

 
Parágrafo Primeiro: Após a soma total das faltas ocorridas no 

caixa no decorrer do mês, o valor correspondente às faltas ocorridas até o 
limite máximo de 10% (dez por cento) do valor do salário base, será 

lançado na folha de pagamento em código específico nas vantagens como 

“Quebra de Caixa”. E o mesmo valor será também lançado em código 
específico nos descontos como “Falta de caixa”.  

 
Parágrafo Segundo: (...) 

 

Parágrafo Sexto: Ficam excluídos da presente cláusula os 
trabalhadores que utilizem terminais/caixa compartilhados com outros 

funcionários ou superiores no decorrer de sua jornada, sem que haja o 
fechamento do terminal/caixa na troca do operador, ou que não participe 

ativamente do fechamento do seu caixa juntamente com seu 
supervisor/empregador, ficando expressamente proibido qualquer 

desconto dos vencimentos do trabalhador nestas condições, exceto nos 

casos de comprovado dolo ou culpa deste. Ressalte-se que em estando o 
trabalhador excluído desta cláusula este também deixará de ter direito a 

percepção da quebra de caixa, tendo em vista a impossibilidade de 
descontos de valores em decorrência de inconsistência do caixa/terminal 

sob sua guarda. (grifo nosso) 

A redação da cláusula deixa claro, quando estabelece como 
tolerância mensal máxima de 10%, que tal verba só será paga, ao contrário das 
previsões convencionais tradicionais, quando o trabalhador incorrer em tal 
circunstância, ou seja, o valor a título de quebra de caixa, só comporá a remuneração 
do trabalhador, quando houver débito a ser lançado. 

Vejamos que o parágrafo primeiro da cláusula estabelece 
ainda, que em havendo a circunstância que enseja o pagamento, “o valor total das 
faltas ocorridas ultrapassar o limite máximo de 10% (dez por cento) do piso do salário 
base, será lançado no código específico nas vantagens o valor máximo de 10% do 
piso como “Quebra de Caixa” e nos descontos o valor total das faltas ocorridas a ser 
reembolsado pelo funcionário como “Falta de caixa”, havendo assim explícita 
necessidade de que haja, “entrada” de até 10% do salário e “saída”, até o limite da 
falta ocorrida, podendo ainda o empregador de comum acordo com o funcionário 
parcelar o valor (parágrafo terceiro). 

Vale aqui mencionar, que caso a empresa já pague 
mensalmente a “quebra de caixa” como acréscimo ao trabalhador, não poderá alterar 
esta condição para a forma explicitada na CCT, por ter se tornado um direito adquirido 
do mesmo. O fornecimento espontâneo de tal benefício pelo empregador, de forma 
habitual, adere ao contrato de trabalho e não poderá ser suprimido unilateralmente, 
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porquanto essa atitude implica alteração contratual ilícita, consoante se extrai do 
artigo 468 da CLT. 

Por fim, vale ainda ressaltar que o parágrafo sexto exclui 
ainda integralmente destas condições, os trabalhadores que “utilizem terminais/caixa 
compartilhados com outros funcionários ou superiores no decorrer de sua jornada, 
sem que haja o fechamento do terminal/caixa na troca do operador, ou que não 
participe ativamente do fechamento do seu caixa juntamente com seu 
supervisor/empregador”, não podendo haver, nestes casos, qualquer desconto dos 
vencimentos deste. 

2. DA CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BÁSICA  

Com relação aos questionamentos inerentes a cesta básica 
ou vale alimentação previsto na cláusula décima da Convenção Coletiva, proferimos o 
seguinte posicionamento. 

 
Dispõe o texto convencional: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - CESTA BÁSICA OU VALE ALIMENTAÇÃO 

 

Fica instituída uma cesta básica mensalmente a todos os 
empregados em casas lotéricas abrangidos pela presente convenção 

coletiva de trabalho, mediante as condições explicitadas na presente 
cláusula: a) O benefício não tem caráter salarial, não se integrando na 

remuneração do beneficiário para qualquer fim, direto ou indireto, decorrente da 

relação de emprego; b) O benefício será fixado em R$ 150,65 (Cento e cinquenta 
reais e sessenta e cinco centavos) aos empregados que trabalham em regime de até 

6 (seis) horas diárias e de R$ 300,00 (Trezentos reais) mensais para os demais 
empregados; c) O valor correspondente à cesta básica será entregue, 

mediante recibo, em dinheiro ou cesta básica, vale mercado, vale 
alimentação, vale refeição, até o 05º dia útil de cada mês; 

Quando a CCT estabelece que a cesta básica é instituída 
para pagamento mensal a todos os trabalhadores e que seu fornecimento deve ser 
realizado até o 5º dia de cada mês, não atrelando tal fornecimento a dias 
efetivamente trabalhados ou que tal fornecimento se interromperia durante os 
períodos de férias ou licença maternidade, nos faz concluir que deverá ser integral 
também nestas circunstâncias. 

 
III.  CONCLUSÃO 
 
Diante de todo o exposto, resta claro, e salvo melhor juízo, 

que a verba denominada “quebra de caixa” deverá ser acrescida na remuneração 
exclusivamente nos meses em que houver “falta de caixa”, ressalvado o direito 
adquirido e nas circunstâncias que estão desobrigados do fechamento do seu caixa. 
Quanto a “cesta básica ou vale alimentação”, entendemos que tal verba será paga 
mensalmente ao trabalhador, inclusive nos casos de licença maternidade e férias. 
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É o parecer. 
 
Curitiba, 8 de julho de 2016. 
 
 
 
 
 

CLAUDIO ROSETTI DE CAMPOS                 FERNANDA CRISTINA TESSARO            

OAB/PR 38.934                                           OAB/PR 60.782 


