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PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA., CNPJ n. 04.041.933/0001-88, neste ato
representado(a) por seu Gerente, Sr(a). RONI VANDERLEI SCHULZ ;
E
SINDICATO DOS TRAB NA IND DO FUMO NO EST DO PR NAS IND CACAU BALAS DOCES BEB EM
PO PRE SOL P REF DO MUN DE CURITIBA, CNPJ n. 81.047.664/0001-08, neste ato representado(a) por
seu Presidente, Sr(a). JOSE AGNALDO PEREIRA;
celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas
nas cláusulas seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE
As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2015 a
31 de dezembro de 2015 e a data-base da categoria em 01º de janeiro.

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s)
categoria(s) TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DO FUMO, com abrangência territorial em Abatiá/PR,
Adrianópolis/PR, Agudos do Sul/PR, Almirante Tamandaré/PR, Altamira do Paraná/PR, Alto
Paraíso/PR, Alto Paraná/PR, Alto Piquiri/PR, Altônia/PR, Alvorada do Sul/PR, Amaporã/PR,
Ampére/PR, Anahy/PR, Andirá/PR, Ângulo/PR, Antonina/PR, Antônio Olinto/PR, Apucarana/PR,
Arapongas/PR, Arapoti/PR, Arapuã/PR, Araruna/PR, Araucária/PR, Ariranha do Ivaí/PR, Assaí/PR,
Assis Chateaubriand/PR, Astorga/PR, Atalaia/PR, Balsa Nova/PR, Bandeirantes/PR, Barbosa
Ferraz/PR, Barra do Jacaré/PR, Barracão/PR, Bela Vista da Caroba/PR, Bela Vista do Paraíso/PR,
Bituruna/PR, Boa Esperança do Iguaçu/PR, Boa Esperança/PR, Boa Ventura de São Roque/PR, Boa
Vista da Aparecida/PR, Bocaiúva do Sul/PR, Bom Jesus do Sul/PR, Bom Sucesso do Sul/PR, Bom
Sucesso/PR, Borrazópolis/PR, Braganey/PR, Brasilândia do Sul/PR, Cafeara/PR, Cafelândia/PR,
Cafezal do Sul/PR, Califórnia/PR, Cambará/PR, Cambé/PR, Cambira/PR, Campina da Lagoa/PR,
Campina do Simão/PR, Campina Grande do Sul/PR, Campo Bonito/PR, Campo do Tenente/PR,
Campo Largo/PR, Campo Magro/PR, Campo Mourão/PR, Cândido de Abreu/PR, Candói/PR,
Cantagalo/PR, Capanema/PR, Capitão Leônidas Marques/PR, Carambeí/PR, Carlópolis/PR,
Cascavel/PR, Castro/PR, Catanduvas/PR, Centenário do Sul/PR, Cerro Azul/PR, Céu Azul/PR,
Chopinzinho/PR, Cianorte/PR, Cidade Gaúcha/PR, Clevelândia/PR, Colombo/PR, Colorado/PR,
Congonhinhas/PR, Conselheiro Mairinck/PR, Contenda/PR, Corbélia/PR, Cornélio Procópio/PR,
Coronel Domingos Soares/PR, Coronel Vivida/PR, Corumbataí do Sul/PR, Cruz Machado/PR,
Cruzeiro do Iguaçu/PR, Cruzeiro do Oeste/PR, Cruzeiro do Sul/PR, Cruzmaltina/PR, Curitiba/PR,
Curiúva/PR, Diamante do Norte/PR, Diamante do Sul/PR, Diamante D'oeste/PR, Dois Vizinhos/PR,
Douradina/PR, Doutor Camargo/PR, Doutor Ulysses/PR, Enéas Marques/PR, Engenheiro Beltrão/PR,
Entre Rios do Oeste/PR, Esperança Nova/PR, Espigão Alto do Iguaçu/PR, Farol/PR, Faxinal/PR,
Fazenda Rio Grande/PR, Fênix/PR, Fernandes Pinheiro/PR, Figueira/PR, Flor da Serra do Sul/PR,
Floraí/PR, Floresta/PR, Florestópolis/PR, Flórida/PR, Formosa do Oeste/PR, Foz do Iguaçu/PR, Foz
do Jordão/PR, Francisco Alves/PR, Francisco Beltrão/PR, General Carneiro/PR, Godoy Moreira/PR,

Goioerê/PR, Goioxim/PR, Grandes Rios/PR, Guaíra/PR, Guairaçá/PR, Guamiranga/PR, Guapirama/PR,
Guaporema/PR, Guaraci/PR, Guaraniaçu/PR, Guarapuava/PR, Guaraqueçaba/PR, Guaratuba/PR,
Honório Serpa/PR, Ibaiti/PR, Ibema/PR, Ibiporã/PR, Icaraíma/PR, Iguaraçu/PR, Iguatu/PR, Imbaú/PR,
Imbituva/PR, Inácio Martins/PR, Inajá/PR, Indianópolis/PR, Ipiranga/PR, Iporã/PR, Iracema do
Oeste/PR, Irati/PR, Iretama/PR, Itaguajé/PR, Itaipulândia/PR, Itambaracá/PR, Itambé/PR, Itapejara
D'oeste/PR, Itaperuçu/PR, Itaúna do Sul/PR, Ivaí/PR, Ivaiporã/PR, Ivaté/PR, Ivatuba/PR, Jaboti/PR,
Jacarezinho/PR, Jaguapitã/PR, Jaguariaíva/PR, Jandaia do Sul/PR, Janiópolis/PR, Japira/PR,
Japurá/PR, Jardim Alegre/PR, Jardim Olinda/PR, Jataizinho/PR, Jesuítas/PR, Joaquim Távora/PR,
Jundiaí do Sul/PR, Juranda/PR, Jussara/PR, Kaloré/PR, Lapa/PR, Laranjal/PR, Laranjeiras do Sul/PR,
Leópolis/PR, Lidianópolis/PR, Lindoeste/PR, Loanda/PR, Lobato/PR, Londrina/PR, Luiziana/PR,
Lunardelli/PR, Lupionópolis/PR, Mallet/PR, Mamborê/PR, Mandaguaçu/PR, Mandaguari/PR,
Mandirituba/PR, Manfrinópolis/PR, Mangueirinha/PR, Manoel Ribas/PR, Marechal Cândido
Rondon/PR, Maria Helena/PR, Marialva/PR, Marilândia do Sul/PR, Marilena/PR, Mariluz/PR,
Maringá/PR, Mariópolis/PR, Maripá/PR, Marmeleiro/PR, Marquinho/PR, Marumbi/PR, Matelândia/PR,
Matinhos/PR, Mato Rico/PR, Mauá da Serra/PR, Medianeira/PR, Mercedes/PR, Mirador/PR,
Miraselva/PR, Missal/PR, Moreira Sales/PR, Morretes/PR, Munhoz de Melo/PR, Nossa Senhora das
Graças/PR, Nova Aliança do Ivaí/PR, Nova América da Colina/PR, Nova Aurora/PR, Nova Cantu/PR,
Nova Esperança do Sudoeste/PR, Nova Esperança/PR, Nova Fátima/PR, Nova Laranjeiras/PR, Nova
Londrina/PR, Nova Olímpia/PR, Nova Prata do Iguaçu/PR, Nova Santa Bárbara/PR, Nova Santa
Rosa/PR, Nova Tebas/PR, Novo Itacolomi/PR, Ortigueira/PR, Ourizona/PR, Ouro Verde do Oeste/PR,
Paiçandu/PR, Palmas/PR, Palmeira/PR, Palmital/PR, Palotina/PR, Paraíso do Norte/PR,
Paranacity/PR, Paranaguá/PR, Paranapoema/PR, Paranavaí/PR, Pato Bragado/PR, Pato Branco/PR,
Paula Freitas/PR, Paulo Frontin/PR, Peabiru/PR, Perobal/PR, Pérola D'oeste/PR, Pérola/PR, Piên/PR,
Pinhais/PR, Pinhal de São Bento/PR, Pinhalão/PR, Pinhão/PR, Piraí do Sul/PR, Piraquara/PR,
Pitanga/PR, Pitangueiras/PR, Planaltina do Paraná/PR, Planalto/PR, Ponta Grossa/PR, Pontal do
Paraná/PR, Porecatu/PR, Porto Amazonas/PR, Porto Barreiro/PR, Porto Rico/PR, Porto Vitória/PR,
Prado Ferreira/PR, Pranchita/PR, Presidente Castelo Branco/PR, Primeiro de Maio/PR,
Prudentópolis/PR, Quarto Centenário/PR, Quatiguá/PR, Quatro Barras/PR, Quatro Pontes/PR,
Quedas do Iguaçu/PR, Querência do Norte/PR, Quinta do Sol/PR, Quitandinha/PR, Ramilândia/PR,
Rancho Alegre D'oeste/PR, Rancho Alegre/PR, Realeza/PR, Rebouças/PR, Renascença/PR, Reserva
do Iguaçu/PR, Reserva/PR, Ribeirão Claro/PR, Ribeirão do Pinhal/PR, Rio Azul/PR, Rio Bom/PR, Rio
Bonito do Iguaçu/PR, Rio Branco do Ivaí/PR, Rio Branco do Sul/PR, Rio Negro/PR, Rolândia/PR,
Roncador/PR, Rondon/PR, Rosário do Ivaí/PR, Sabáudia/PR, Salgado Filho/PR, Salto do Itararé/PR,
Salto do Lontra/PR, Santa Amélia/PR, Santa Cecília do Pavão/PR, Santa Cruz de Monte Castelo/PR,
Santa Fé/PR, Santa Helena/PR, Santa Inês/PR, Santa Isabel do Ivaí/PR, Santa Izabel do Oeste/PR,
Santa Lúcia/PR, Santa Maria do Oeste/PR, Santa Mariana/PR, Santa Mônica/PR, Santa Tereza do
Oeste/PR, Santa Terezinha de Itaipu/PR, Santana do Itararé/PR, Santo Antônio da Platina/PR, Santo
Antônio do Caiuá/PR, Santo Antônio do Paraíso/PR, Santo Antônio do Sudoeste/PR, Santo Inácio/PR,
São Carlos do Ivaí/PR, São Jerônimo da Serra/PR, São João do Caiuá/PR, São João do Ivaí/PR, São
João do Triunfo/PR, São João/PR, São Jorge do Ivaí/PR, São Jorge do Patrocínio/PR, São Jorge
D'oeste/PR, São José da Boa Vista/PR, São José das Palmeiras/PR, São José dos Pinhais/PR, São
Manoel do Paraná/PR, São Mateus do Sul/PR, São Miguel do Iguaçu/PR, São Pedro do Iguaçu/PR,
São Pedro do Ivaí/PR, São Pedro do Paraná/PR, São Sebastião da Amoreira/PR, São Tomé/PR,
Sapopema/PR, Sarandi/PR, Saudade do Iguaçu/PR, Sengés/PR, Serranópolis do Iguaçu/PR,
Sertaneja/PR, Sertanópolis/PR, Siqueira Campos/PR, Sulina/PR, Tamarana/PR, Tamboara/PR,
Tapejara/PR, Tapira/PR, Teixeira Soares/PR, Telêmaco Borba/PR, Terra Boa/PR, Terra Rica/PR, Terra
Roxa/PR, Tibagi/PR, Tijucas do Sul/PR, Toledo/PR, Tomazina/PR, Três Barras do Paraná/PR, Tunas
do Paraná/PR, Tuneiras do Oeste/PR, Tupãssi/PR, Turvo/PR, Ubiratã/PR, Umuarama/PR, União da
Vitória/PR, Uniflor/PR, Uraí/PR, Ventania/PR, Vera Cruz do Oeste/PR, Verê/PR, Virmond/PR,
Vitorino/PR, Wenceslau Braz/PR e Xambrê/PR.

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros
Participação nos Lucros e/ou Resultados
CLÁUSULA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

As partes estabelecem o presente documento a fim de formalizar o PNR da PMB, de acordo
com as cláusulas e termos adiante expostos.
1)

Abrangência

O presente instrumento regulamenta o PNR nos moldes do que dispõe a Lei nº 10.101/2000, e
abrange os empregados lotados na unidade supra, cujos contratos de trabalho estiverem
vigentes durante o período de vigência deste PNR. Estes empregados estarão classificados
neste documento conforme descrição abaixo:

1.1)
Empregados de nível gerencial que ocupam faixas salariais de níveis 12 e acima na
estrutura funcional da empresa.
1.2)
Empregados de nível gerencial que ocupam faixas salariais de nível 10 e 11 na
estrutura funcional da empresa.
1.3)
Empregados de nível não gerencial que ocupam faixas salariais entre o nível 05 e 09
na estrutura funcional da empresa (também chamados de Exempts).
1.4)
Empregados que ocupam faixas salarias entre o nível 01 e 04 na estrutura funcional
da empresa
1.5)
Empregados administrativos que ocupam faixas salariais entre o nível NGBR 01 e
NGBR 04 na estrutura funcional da empresa.

Empregados temporários contratados através de agências, aprendizes, estagiários e
empregados contratados por empresas terceiras não são abrangidos por este PNR.
Vigência e prazos para pagamento
O presente documento e as regras convencionadas no mesmo terão como validade o período
de 01 de janeiro de 2015 até 31de dezembro de 2015.
As metas serão aferidas de 01 de janeiro de 2015 até 31de dezembro de 2015.
Empregados classificados e descritos nos itens 1.1 e 1.2 receberão o pagamento do PNR e/ou
do programa de remuneração variável global no mês de março posterior a vigência do
programa, conforme calendário corporativo. Caso estes empregados se desliguem da
empresa antes do fechamento do programa global de remuneração variável e/ou do PNR, os
valores devidos serão pagos na rescisão, conforme as regras do programa.
Empregados classificados e descritos nos itens 1.3, 1.4 e 1.5 ativos receberão o pagamento
do PNR no dia 29 de fevereiro de 2016. Aqueles que pedirem demissão ou forem desligados
sem justa causa, conforme regras esclarecidas nas demais cláusulas deste documento,

receberão os valores devidos no momento da rescisão.
Empregados classificados neste grupo que estiverem ativos em 31 de outubro receberão uma
parcela de antecipação de PNR neste mês, caso a empresa tenha atingido o objetivo de
participação de mercado, conforme regra descrita abaixo:
Salário Base x 1,4 x 30%
Caso o empregado tenha meses de afastamento durante o ano ou tenha sido admitido no ano
corrente, esta antecipação será de acordo com os meses trabalhados, conforme regra descrita
abaixo:
Salário Base x 1,4 x 30% / 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados
Empregados que não tenham passado o contrato de experiência (90 dias) não serão elegíveis
a antecipação.
Critérios para determinação do PNR Integral e Proporcional
Os empregados contratados por prazo indeterminado só passarão a ser elegíveis ao programa
após a passagem do contrato de experiência para contrato por prazo indeterminado.
Empregados contratados após o dia 01 de outubro do ano de vigência do programa não serão
elegíveis ao programa naquele ano. Empregados contratados no ano de vigência do
programa, exceto os casos citados acima, serão elegíveis ao recebimento da PNR
proporcionalmente, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado. O empregado deverá
trabalhar no mínimo 15 (quinze) dias dentro do mês para que este seja considerado no
cálculo.Os empregados transferidos para unidades não abrangidas por este acordo coletivo de
trabalho, receberão o PNR proporcionalmente ao número de meses trabalhados na unidade
da PMB abrangida pelo presente instrumento.
Os empregados promovidos que trocarem de nível e passarem a fazer parte de um outro
modelo de programa, receberão os valores proporcionais ao tempo trabalhado em cada
programa.
Os empregados contratados por prazo indeterminado que forem despedidos por iniciativa da
PMB sem justa causa ou que pedirem demissão serão elegíveis ao recebimento proporcional
do PNR, à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado.
Empregados de qualquer classificação, que forem demitidos por justa causa ou tiverem seu
término de contrato antecipado por este motivo, não terão direito ao recebimento do PNR,
independente do período trabalhado.
Ocorrendo o falecimento do empregado com direito ao recebimento do PNR, o pagamento
será feito aos sucessores legais do falecido, na forma da legislação trabalhista/previdenciária,
observando-se os mesmos critérios de proporcionalidade previstos neste instrumento.
Casos de Suspensão de Contrato de Trabalho
Os empregados que tiverem seus contratos de trabalho suspensos, por quaisquer motivos,
somente serão elegíveis ao recebimento do PNR pelo período efetivamente trabalhado,
observando-se a proporcionalidade, à razão de 1/12 (um doze) avos por mês de trabalho ou

fração igual ou superior a 15 (quinze) dias trabalhados.
Parâmetros de Cálculos do PNR e Fatores de Desempenho
Os parâmetros de cálculo, assim como os fatores de desempenho de cada proposta de PNR,
serão descritos abaixo de acordo com as diferentes classificações dos empregados, descritas
no tópico “Abrangência” deste documento.
Definições relevantes para o entendimento do programa:
MAP (sigla de Managing and Appraisal Performance): é a ferramenta de avaliação de
desempenho individual para os colaboradores classificados nos itens 1.1, 1.2 e 1.3,
independente da área.
FTO (sigla de Feedback Tool for Operations): é a ferramenta de avaliação de desempenho
individual para os colaboradores classificados nos itens 1.4 e 1.5 que trabalham na área de
Operações.
FTF (sigla Feedback Tool for Finance): é a ferramenta de avaliação de desempenho individual
para os colaboradores classificados nos itens 1.4 e 1.5 que trabalham na área de finanças.
FTS (sigla Feedback Tools for Sales): é a ferramenta de avaliação de desempenho individual
para os colaboradores classificados nos itens 1.4 e 1.5 que trabalham na área de vendas

Programa para os empregados de nível administrativo e operacional, classificados e descritos
no item 1.3, 1.4, 1.5:
A avaliação dos empregados elegíveis será realizada de acordo com os critérios e regras da
ferramenta específica para a avaliação deste grupo de empregados, podendo ser o MAP ou
FTO ou FTF ou FTS, cujos parâmetros contribuirão à quantificação das respectivas PNRs,
levando em consideração, em síntese, o percentual de participação de mercado anual da PMB
no período do programa.
Nas tabelas abaixo, após identificado o referido percentual no campo “Participação de
Mercado Anual”, identificar-se-á nos campos “Avaliação de MAP” ou “Avaliação de
FTO/FTF/FTS” o valor percentual a que fizer jus o empregado, em decorrência do resultado de
sua avaliação de performance individual, relativo ao período base, conforme disposto na
tabela abaixo. O percentual final encontrado será aplicado sobre o valor do seu montante
remuneratório base, ou seja, o seu salário base mensal de dezembro de 2015, multiplicado
por 1,4, perfazendo assim um PNR base de 1,4 salários nominais mensais.
Avaliação de MAP
% Participação de
Mercado Anual
< 18,3%
18,3% até 18,8%
> 18,8%

1
30%
50%
70%

2
45%
70%
90%

3
65%
100%
135%

4
80%
120%
165%

5
90%
140%
190%

Avaliação de FTO/FTF/FTS
% Participação de
Mercado Anual
< 18,3%
18,3% até 18,8%
> 18,8%

1
30%
50%
70%

2
65%
100%
135%

3
90%
140%
190%

Para os empregados que pedirem demissão ou que forem despedidos sem justa causa, a
avaliação dos resultados da companhia (“% Participação de Mercado Anual”) será
automaticamente enquadrada na linha da tabela acima, “menor que 18,3%”, assim como a
avaliação destes empregados será considerada 1 nas ferramentas de MAP/FTO/FTF/FTS
caso a avaliação ainda não tenha sido realizada, conforme regra abaixo:
Salário base x 1,4 x 30% / 12 x número de meses trabalhados no ano.

Programa para os empregados de nível gerencial, classificados e descritos no item 1.2:

Estes empregados participarão do programa global de remuneração variável dos empregados
de nível gerencial, classificados no item 1,1 e descrito abaixo, e também de um programa
específico de participação de resultados, podendo receber entre os dois programas uma base
de remuneração variável de 1,4 salários nominais.
O programa de participação de resultados deste grupo é baseado no resultado da avaliação
de desempenho dos empregados MAP, e o percentual de participação de mercado anual da
PMB no período do programa.
Na tabela abaixo, após identificado o resultado de “Participação de Mercado Anual”, atingido,
identificar-se-á no campo “Objetivo Atingido” o valor percentual a que fará jus o empregado em
função deste resultado do negócio, e este percentual deverá ser multiplicado pelo % individual
atingido pelo empregado na ferramenta de avaliação de desempenho deste empregados MAP,
e por 0,5 do salário base mensal do empregado. Ou seja:
Objetivo baseado no resultado do negócio (65%, 100% ou 135%) x Resultado da Ferramenta
de Avaliação de Desempenho MAP (0-150%) x 0,5 Salário Base Mensal

Participação de
Mercado
< 18,3%
18,3% até 18,8%
> 18,8%

Objetivo
Atingido
65%
100%
135%

Avaliação
do MAP
0-150%
0-150%
0-150%

Para os empregados que pedirem demissão ou que forem despedidos sem justa causa, a
avaliação dos resultados da companhia (“% Participação de Mercado Anual”) será
automaticamente enquadrada na linha da tabela acima, “menor que 18,3%”, assim como a
avaliação destes empregados MAP será considerada 50%.
Programa para os empregados de nível gerencial, classificados e descritos no item 1.1:
Estes empregados serão abrangidos por um programa global de remuneração variável. A
remuneração variável será paga conforme a multiplicação de critérios relevantes para o
negócio.
1)
Os resultados atingidos pela PMB e pelas afiliadas da PHILIP MORRIS
INTERNATIONAL. Estes serão mensurados frente às metas estabelecidas, e estão
relacionados aos indicadores financeiros e estratégicos de negócio, os quais levarão em
consideração os seguintes critérios que resultarão em um multiplicador de 0 a 150%:
- Indicadores financeiros, que compreendem a receita operacional, o fluxo de caixa
acumulado, volumes de produção e vendas e o indicador de ganho por ação “EPS”.
- Indicadores estratégicos, que compreendem a participação no mercado, o desempenho da
PMB versus o desempenho de outras empresas concorrentes no segmento de tabaco,
inovação, desenvolvimento de negócio, gerenciamento de risco e integridade.
2) O desempenho individual dos empregados elegíveis, conforme ferramenta de avaliação
de desempenho MAP também resultará em um multiplicador de 0 a 150%.
3) O % multiplicador, que é previamente definido pela empresa e varia de acordo com o
nível salarial do empregado.
Considerando os critérios acima expostos, o montante remuneratório base será a
multiplicação do resultado da Philip Morris International, do desempenho individual e do
percentual do nível salarial a que pertence o empregado, cujo resultado final pode ser igual a
zero.
Para efeito de cálculo, será considerado como montante remuneratório base, a importância
equivalente a 13 (treze) salários mensais.
A avaliação dos resultados da PMB para os empregados que forem despedidos por iniciativa
da PMB sem justa causa ou que pedirem demissão, será automaticamente enquadrada com o
multiplicador igual a 100%, da mesma forma que seu resultado na ferramenta de avaliação de
desempenho MAP será considerado 50%.
Natureza Jurídica e Tributação do PNR
As partes reconhecem que o PNR ora instituído não complementa a remuneração dos
empregados, nem constitui base de incidência de qualquer encargo trabalhista ou
previdenciário, não se lhe aplicando o princípio da habitualidade, conforme dispõe a Lei
10.101/2000.
Legislação em Vigor e solicitação de conflitos

Fica ressalvado que na hipótese de qualquer alteração na legislação sobre PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS OU RESULTADOS que acarrete ônus à PMB (incidência de encargos
trabalhistas e previdenciários, entre outros), além das importâncias pactuadas neste
instrumento, estas serão proporcionalmente reduzidas, de modo que o desembolso pela PMB
não sofra alteração.
No caso de mudanças tecnológicas, legais, de mercado, de interpretação, de apuração e que
afetem o PNR, as metas deverão ser analisadas e ajustadas às novas condições.
Fica estabelecido que eventuais dúvidas ou divergência que surgirem sobre os termos deste
Acordo, serão dirimidas de comum acordo pelas partes. Caso, entretanto, ocorram impasses
incontornáveis, as partes se comprometem a eleger, de comum acordo, um Mediador para sua
solução, com divisão igual de custos pelas partes.
O conjunto de regras do presente instrumento poderá ser ajustado sempre que houver
consenso entre as partes.
Quitação
Com a concessão dos valores previstos neste Acordo, fica integralmente cumprida pela
empresa toda a legislação aplicável referente à participação dos empregados nos lucros ou
resultados da empresa dando-se por quitados as parcelas e direitos referentes aos Programas
de Participação nos Resultados de períodos anteriores.
Este acordo entre as partes restringe-se somente ao seu período de vigência, não se
prestando, por sua natureza, a renovação automática. Encerrado o programa, com o seu
pagamento, somente outro programa a ser negociado poderá obrigar a PMB.

RONI VANDERLEI SCHULZ
Gerente
PHILIP MORRIS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

JOSE AGNALDO PEREIRA
Presidente
SINDICATO DOS TRAB NA IND DO FUMO NO EST DO PR NAS IND CACAU BALAS DOCES
BEB EM PO PRE SOL P REF DO MUN DE CURITIBA
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A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do Trabalho e Emprego
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.

