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AACCOORRDDOO  CCOOLLEETTIIVVOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

  

22002211//22002222  
 
 
Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado, como representante da categoria 
profissional, o SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO, 
entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ sob o n.º 33.644.360/0001-85 neste ato 
representada por seu Presidente, Marcio Ayer Correia Andrade portador do CPF/MF n.º               
111.435.947-54, firma o presente instrumento de ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, para 
reger as relações de trabalho com a empresa NEC LATIN AMERICA S.A., inscrita no CNPJ 
sob o n.º 49.074.412/0001-65, com sede na Avenida Francisco Matarazzo, 1350, 5º andar, cj 
B502, Água Branca, São Paulo, SP, CEP 05001-100, neste ato representada por seu 
procurador Vagner Jesus Pedrosa, portador do CPF/MF nº 293.425.818-27, e por sua 
procuradora Ana Maria Ferraz do Amaral Ravaglia Duarte, portadora do CPF/MF n.º 
049.785.098-44, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 
 
1ª VIGÊNCIA E DATA-BASE - As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de 
Trabalho no período de 01 de maio de 2021 a 31 de agosto de 2022, e a data-base da categoria 
em 01º de setembro. 
 
2ª REAJUSTE SALARIAL: Os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos reajustados a 
data-base da categoria profissional, mediante aplicação dos percentuais, conforme tabela 
abaixo, incidentes sobre os salários já reajustados em 1º de maio de 2020. 
Parágrafo 1º - As diferenças salariais relativas ao período setembro/2021 a novembro/2021, 
inclusive férias se houver, em razão da data da assinatura deste Acordo Coletivo, serão pagas 
de uma única vez no mês de competência janeiro de 2022, permitida a compensação de 
quaisquer valores que tenham sido antecipados no período, observado o disposto na cláusula 
nominada "COMPENSAÇÃO", bem como a proporcionalidade estabelecida na cláusula 
nominada "REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 1º DE MAIO/20 
ATÉ 31 DE AGOSTO/21". 
Parágrafo 2º - Os encargos de natureza trabalhista, previdenciária e tributária serão recolhidos 
na mesma época do pagamento das diferenças salariais acima referidas. 
Parágrafo 3º - Nas rescisões de contrato de trabalho, tanto as que ocorrerem a partir da data 
de assinatura do presente Acordo, quanto aquelas já processadas a partir de 1º de maio de 
2020, considerando-se, inclusive, a hipótese de projeção do aviso prévio, as eventuais 
diferenças salariais a que se refere o parágrafo primeiro deverão ser pagas de uma única vez, 
compondo a base de cálculo das verbas rescisórias. 
 
3ª REAJUSTE SALARIAL DOS EMPREGADOS ADMITIDOS ENTRE 01/05/2020 ATÉ 
31/08/2021: Os salários nominais e parcelas fixas de remunerações variáveis mistas dos 
admitidos entre 01/05/2020 até 31/08/2021 serão reajustados em 01/09/2021, 
proporcionalmente ao número de meses trabalhados, de acordo com a seguinte tabela: 
 

Admitidos no Período de: 

Multiplicar o Salário de Admissão por: 

Reajuste de 11% 
Salários até 

R$ 12.870,00 
Acima de R$ 12.870,00 

Até 15/05/2020 1,1100 1.416,00 

De 16/05/2020 a 15/06/2020 1,1031 1.327,00 

De 16/06/2020 a 15/07/2020 1,0963 1.239,00 

De 16/07/2020 a 15/08/2020 1,0894 1.150,00 

De 16/08/2020 a 15/09/2020 1,0825 1.062,00 

De 16/09/2020 a 15/10/2020 1,0756 973,00 
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Parágrafo único - O salário reajustado não poderá ser inferior ao salário de admissão, 
conforme previsto na cláusula “Salário de Admissão nas Empresas”. 
 
4ª COMPENSAÇÃO: Nos reajustamentos previstos nas cláusulas “Reajuste Salarial” e 
“Reajuste Salarial dos Empregados Admitidos de 01/05/2020 até 31/08/2021”, serão 
compensados, automaticamente, todos os aumentos, antecipações e abonos, espontâneos e 
compulsórios, concedidos pela empresa no período compreendido entre 01/05/2020 a 
31/08/2021, salvo os decorrentes de promoção, transferência de cargo, de função, de 
localidade e de estabelecimento, bem como, implemento de idade, equiparação salarial e 
término de aprendizagem. 
 
5ª SALÁRIOS DE ADMISSÃO NAS EMPRESAS: Fica estipulado salário de admissão no valor 
de R$ 1.640,55 (um mil seiscentos e quarenta reais e cinquenta e cinco centavos), a viger a 
partir de 01/09/2021, desde que cumprida integralmente a jornada legal de trabalho de 44 horas 
semanais, com base na Lei 12.790/2013:  
Parágrafo único - O descumprimento desta cláusula sujeitará o infrator a uma multa 
correspondente a R$ 727,46 (setecentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos) a favor 
do empregado prejudicado. 
 
6ª NÃO INCORPORAÇÃO DE ABONOS OU ANTECIPAÇÕES: Aos valores fixados na 
cláusula “Salário de Admissão nas Empresas” não serão incorporados abonos ou antecipações 
decorrentes de eventual legislação superveniente. 
 
7ª NÃO INCORPORAÇÃO DE CLÁUSULAS COMO DIREITO ADQUIRIDO: As garantias 
previstas nas cláusulas “Salários de Admissão nas Empresas” e “Não Incorporação de Abonos 
ou Antecipações”, não se constituirão, sob qualquer hipótese, em salários fixos ou parte fixa dos 
salários, não estando sujeitas aos reajustes previstos nas cláusulas “Reajuste Salarial” e 
“Reajuste Salarial dos Empregados Admitidos de 01/05/2020 até 31/08/2021”. 
 
8ª APRENDIZES: Os empregados que tenham completado curso de aprendizagem entre 
01/05/2020 até 31/08/2021, terão os reajustes das cláusulas anteriores calculados sobre o 
salário percebido no dia imediato ao do término do curso, observada a tabela de 
proporcionalidade prevista na cláusula “Reajuste Salarial dos Empregados Admitidos de 
01/05/2020 até 31/08/2021” e as demais cláusulas constantes deste Acordo. 
 
9ª REMUNERAÇÃO DE HORAS EXTRAS: As horas extras diárias serão remuneradas com o 
adicional de 60% (sessenta por cento), incidindo o percentual sobre o valor da hora normal. 
 
10ª ATESTADOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS: Serão reconhecidos os atestados e/ou 
declarações, médicos ou odontológicos, firmados por profissionais habilitados junto ao sindicato 

De 16/10/2020 a 15/11/2020 1,0688 885,00 

De 16/11/2020 a 15/12/2020 1,0619 796,00 

De 16/12/2020 a 15/01/2021 1,0550 708,00 

De 16/01/2021 a 15/02/2021 1,0481 619,00 

De 16/02/2021 a 15/03/2021 1,0413 531,00 

De 16/03/2021 a 15/04/2021 1,0344 442,00 

De 16/04/2021 a 15/05/2021 1,0275 354,00 

De 16/05/2021 a 15/06/2021 1,0206 265,00 

De 16/06/2021 a 15/07/2021 1,0138 177,00 

De 16/07/2021 a 15/08/2021 1,0069 88,00 

A partir de 16/08/2021 1,0000 0,00 
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profissional ou por médicos e/ou odontólogos dos órgãos de saúde estadual, municipal, rede 
privada ou profissionais particulares, desde que estes mantenham convênio com o órgão oficial 
competente da Previdência Social ou de Saúde. 
Parágrafo único - Os atestados médicos e/ou declarações deverão obedecer os requisitos 
previstos na Portaria MPAS 3.291/84, devendo constar, inclusive, o diagnóstico codificado, 
conforme o Código Internacional de Doenças (CID), nesse caso, com a concordância do 
empregado, bem como deverão ser apresentados à empresa em até 10 (dez) dias de sua 
emissão.  
 
11ª GARANTIA DE EMPREGO DO FUTURO APOSENTADO: Fica assegurado aos 
empregados em geral, sejam homens ou mulheres, em vias de aposentadoria, nos prazos 
mínimos legais, de conformidade com o previsto nos termos do artigo 188 do Decreto nº 
3.048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 4.729/03, garantia de emprego, como segue: 
 

TEMPO DE TRABALHO NA MESMA EMPRESA ESTABILIDADE 

20 anos ou mais 2 anos 

10 anos ou mais 1 ano 

5 anos ou mais 1 ano 

 
Parágrafo 1º - Para a concessão das garantias acima, o(a) empregado(a) deverá apresentar 
extrato de informações previdenciárias nos termos do artigo 130 do Decreto nº 6.722/08, no 
prazo máximo de 30 dias após a sua emissão, que ateste, respectivamente, os períodos de 2 
anos, 1 ano ou 6 meses restantes para a implementação do benefício. A contagem da 
estabilidade inicia-se a partir da apresentação dos comprovantes pelo empregado, limitada ao 
tempo que faltar para aposentar-se. 
Parágrafo 2º - A concessão prevista nesta cláusula ocorrerá uma única vez, podendo a 
obrigação ser substituída por uma indenização correspondente aos salários do período não 
cumprido ou não implementado da garantia, não se aplicando nas hipóteses de encerramento 
das atividades da empresa e dispensa por justa causa ou pedido de demissão. 
Parágrafo 3º - O empregado que deixar de apresentar o extrato de informações previdenciárias 
no prazo estipulado no parágrafo 1º ou de pleitear a aposentadoria na data em que adquirir 
essa condição, não fará jus à garantia de emprego e/ou indenização correspondente previstas 
no parágrafo anterior. 
Parágrafo 4º - Na hipótese de legislação superveniente que vier a alterar as condições para 
aposentadoria em vigor, obrigam-se os signatários a manter nova negociação. 
 
12ª GARANTIA DE EMPREGO AO EMPREGADO EM IDADE DE PRESTAR O SERVIÇO 
MILITAR: Fica assegurada estabilidade provisória ao empregado em idade de prestar serviço 
militar obrigatório, inclusive Tiro de Guerra, a partir da data do alistamento compulsório, desde 
que este seja realizado no período de 2 de janeiro até 28 de junho do ano em que o alistando 
complete 18 (dezoito) anos, até 60 (sessenta) dias após o término do serviço militar ou da 
dispensa de incorporação, o que primeiro ocorrer. 
Parágrafo único - Estarão excluídos da hipótese prevista no caput desta cláusula os 
refratários, omissos, desertores e facultativos. 
 
13ª GARANTIA DE EMPREGO À GESTANTE: Fica assegurado o emprego à gestante, desde 
a confirmação da gravidez até 90 (noventa) dias após o término da licença maternidade, salvo 
as hipóteses de dispensa por justa causa e pedido de demissão. 
Parágrafo único - A garantia prevista nesta cláusula poderá ser substituída por indenização 
correspondente aos salários ainda não implementados do período da garantia.  
 
 
14ª DIA DO COMERCIÁRIO:  Reconhece a empresa (NEC LATIN), expressamente, a terceira 
segunda-feira do mês de OUTUBRO como o DIA DO COMERCIÁRIO e por enquadrar-se na 
excepcionalidade do Decreto 27.048/49 poderá optar pelo trabalho neste dia. 
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Parágrafo primeiro: Será concedida ao empregado que trabalhar nesse dia, uma gratificação, 
a ser paga em dinheiro, de forma destacada no recibo salarial do mês, correspondente a 2 
(dois) dias da sua respectiva remuneração mensal auferida no mês de outubro. 
 
Parágrafo segundo: Fica facultado ao empregado, converter à gratificação em descanso, 
obedecida a proporcionalidade acima, dentro do prazo de 90 (noventa) dias.  
 
Parágrafo terceiro: A empresa deverá encaminhar para o e-mail convenções@secrj.org.br até 
o dia 05 de outubro, a listagem dos funcionários que irão trabalhar no referido dia. 
 
 
   
15ª COMPENSAÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO: A compensação da duração diária de 
trabalho, obedecidos os preceitos legais, fica autorizada, atendidas as seguintes regras: 
a) manifestação de vontade por escrito, por parte do empregado, assistido o menor pelo seu 
representante legal, em instrumento individual ou plúrimo, no qual conste o horário normal de 
trabalho e o período compensável das horas excedentes; 
b) não estarão sujeitas a acréscimo salarial as horas suplementares trabalhadas, limitadas a 2 
(duas) horas por dia, desde que compensadas dentro de 120 (cento e vinte) dias, contados a 
partir da data-base, ficando vedado o acúmulo individual de saldo de horas extras superior a 
100 (cem) horas, nesse mesmo período, assegurada a possibilidade de transferência para o 
quadrimestre posterior, do saldo máximo, positivo ou negativo, de até 20 (vinte) horas.   
c) as horas não compensadas no primeiro período de 120 dias, poderão ser compensadas de 
forma excepcional no prazo máximo de 30 dias após o término do primeiro período, mediante a 
concordância expressa do empregado, sob pena da multa prevista no presente acordo coletivo 
de trabalho. 
d) as horas extras trabalhadas, não compensadas no prazo acima previsto, ficarão sujeitas à 
incidência do adicional de 60% (sessenta por cento) sobre o valor da hora normal, conforme 
cláusula “Remuneração de Horas Extras”; 
e) as regras constantes desta cláusula serão aplicáveis, no caso do menor, ao trabalho em 
horário diurno, isto é, até as 22h00min (vinte e duas) horas, obedecido, porém, o disposto no 
inciso I do artigo 413 da CLT; 
f) para o controle das horas extras e respectivas compensações, ficam os empregadores 
obrigados a fornecer aos empregados, até o 5º (quinto) dia do mês subsequente ao trabalhado, 
comprovantes individualizados onde conste o montante das horas extras laboradas no mês, 
além do saldo eventualmente existente para compensação e o prazo limite para tal; 
g) na rescisão contratual, quando da apuração final da compensação de horário, fica vedado 
descontar do empregado o valor equivalente às eventuais horas não trabalhadas; 
h) a ausência de acordo individual ou plúrimo, o descumprimento habitual do limite diário de 
horas suplementares trabalhadas e a falta do fornecimento de comprovante, previstos 
respectivamente nas alíneas “a”, “b” e “e” desta cláusula, implicará na suspensão do direito à 
compensação de horas; 
i) as condições previstas nos Acordos Coletivos de Trabalho de Banco de Horas, enquanto 
vigentes, prevalecerão sobre as disposições previstas nesta cláusula;  
j) a suspensão do direito à compensação prevista na alínea “g” obrigará as entidades sindicais 
assistentes, em conjunto com o sindicato profissional, à convocação das empresas objetivando 
a regularização da situação, sob pena da proibição da utilização do sistema de compensação 
até final vigência desta norma, sem prejuízo das demais penalidades legais e convencionais. 
 
16ª TRABALHO AOS DOMINGOS - Na forma da Lei 605/49 e de seu Decreto Regulamentador 
nº 27.049, c/c. artigo 6º da Lei 10.101, de 19.12.2000, alterada pela Lei nº 11.603/07, observada 
a Orientação Jurisprudencial (OJ) n° 410 da SBDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), 
bem como pela legislação municipal aplicável, fica autorizado o trabalho aos domingos, desde 
que atendidas as seguintes regras:  
a) trabalho em domingos alternados, ou seja, a cada domingo trabalhado segue-se outro 
domingo, necessariamente, de descanso; 

mailto:convenções@secrj.org.br
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b) adoção do sistema 2X2, ou seja, a cada dois domingos trabalhados corresponderá o mesmo 
número de domingos de descanso; 
c) ressarcimento de despesas com transporte, de ida e volta, sem nenhum ônus ou desconto 
para o empregado; 
d) jornada remunerada com abono de 50%, com natureza indenizatória;  
e) Carga horária máxima de trabalho de 7horas e 20 minutos; 
Parágrafo 1º - Serão nulos de pleno direito, não tendo eficácia ou validade, acordos individuais 
ou plúrimos celebrados em condições inferiores às aqui estabelecidas. 
Parágrafo 3º - O disposto nesta cláusula não desobriga a empresa a satisfazer as demais 
exigências dos poderes públicos em relação à abertura de seu estabelecimento. 
 
17ª FOLGAS ESPECIFICAS: Fica vedado o trabalho nos Feriados, Natal (25/12) e Ano Novo 
(01/01). 
 
18ª CONTRATO DE EXPERIÊNCIA: Fica vedada a celebração de contrato de experiência 
quando o empregado for readmitido para o exercício da mesma função na empresa. 
 
19ª AVISO PRÉVIO: Em observância à Lei n° 12.506, de 11 de outubro de 2011, publicada no 
DOU de 14 de outubro de 2011, ficam definidas as seguintes regras para a concessão do Aviso 
Prévio Proporcional: 
a) O direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço somente é assegurado nas 
rescisões de contrato de trabalho ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506, de 11 de 
outubro de 2011; 
b) O empregado demitido sem justa causa fará jus ao acréscimo de 3 (três) dias para cada ano 
completo de serviço prestado na mesma empresa, até o limite máximo de 90 (noventa) dias, 
conforme previsão da Lei 11.506/2011;  
c) em se tratando de aviso prévio trabalhado, os dias excedentes de 30 (trinta) serão pagos a 
título de indenização, respeitadas a projeção e as incidências do décimo terceiro salário, férias 
e FGTS, bem como a integração do tempo de serviço para todos os efeitos;  
d) recaindo o término do aviso prévio proporcional nos trinta dias que antecedem a data base, 
faz jus o empregado dispensado à indenização prevista na Lei 7.238/84. 
e) ocorrendo a dispensa após a data base, considerando-se a projeção do aviso prévio, de 
acordo com a Súmula 182 do Tribunal Superior do Trabalho (TST), o empregado somente fará 
jus à percepção da diferença decorrente da aplicação do novo percentual de correção salarial. 
f) as mesmas disposições previstas nas alíneas “a” e “b” desta cláusula devem ser aplicadas na 
hipótese de término de contrato de trabalho em razão da despedida indireta. 
g) o não cumprimento do aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de 
descontar os salários correspondentes até o limite de 30 dias. 
h) ocorrendo pedido de demissão, aplicam-se tão-somente as disposições previstas nos artigos 
487 a 491 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 
i) os prazos previstos nas letras “a” e “b”, do § 6º, do artigo 477 da CLT, terão por base o aviso 
prévio de 30 dias.  
 
20ª VEDAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL DURANTE O AVISO PRÉVIO: Durante o 
prazo de aviso prévio, dado por qualquer das partes, salvo o caso de reversão ao cargo efetivo 
por exercentes de cargo de confiança, ficam vedadas alterações nas condições de trabalho, 
inclusive transferência de local de trabalho, sob pena de rescisão imediata do contrato, 
respondendo o empregador pelo pagamento do restante do aviso prévio. 
 
21ª DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO: Fica dispensado do cumprimento do 
aviso prévio o empregado que comprovar a obtenção de novo emprego. 
 
22ª CARTA DE REFERÊNCIA: A empresa fornecerá ao desligado “carta de referência”, por 
ocasião da rescisão contratual, desde que seja solicitado e não tenha sido o mesmo dispensado 
com alegação de justa causa, devidamente comprovada. 
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23ª FORNECIMENTO DE UNIFORMES: Quando o uso de uniformes, equipamentos de 
segurança, macacões especiais, for exigido pelas empresas, ficam estas obrigadas a fornecê-
los gratuitamente aos empregados, salvo injustificado extravio ou mau uso. 
Parágrafo único – Considera-se uniforme adotado pela empresa, tanto as peças exigidas por 
esta, quanto aquelas que, apenas sugeridas, obedeçam a qualquer critério de padronização. 
 
24ª FÉRIAS: As empresas comunicarão aos seus empregados a data de início do período de 
gozo de férias, com 30 (trinta) dias de antecedência. 
Parágrafo 1º - O início das férias, individuais ou coletivas, não poderá coincidir com sábados, 
domingos ou dias já compensados, sendo vedada sua concessão no período de 2 (dois) dias 
que antecedem aos feriados ou dias de repouso semanal remunerado. 
Parágrafo 2º - O pagamento da remuneração correspondente ao período de férias será 
efetuado até 2 (dois) dias antes do respectivo início, nos termos do artigo 145 da CLT, 
oportunidade em que, também, será pago o abono de que trata o inciso XVII, do artigo 7º da 
Constituição Federal. 
 
25ª FÉRIAS EM DEZEMBRO: Na hipótese de férias concedidas no mês de dezembro, em 
período compreendendo Natal e Ano Novo e recaindo esses dias entre segunda e sexta-feira, 
os empregados farão jus ao acréscimo de 2 (dois) dias em suas férias. 
 
26ª COINCIDÊNCIA DAS FÉRIAS COM CASAMENTO: Fica facultado ao empregado gozar 
férias no período coincidente com a data de seu casamento, devendo ser comunicada à 
empresa com 30 (trinta) dias de antecedência.  
 
27ª ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO: A empresa se obriga ao pagamento do adiantamento 
de 50% (cinqüenta por cento) do 13º salário, desde que requerido por ocasião do aviso de 
férias. 
 
28ª COMPLEMENTAÇÃO DO DECIMO TERCEIRO SALÁRIO - Ao empregado afastado pela 
previdência por período igual ou superior a 180 (cento e oitenta) dias, será garantido durante o 
primeiro ano de afastamento, a complementação do décimo terceiro salário, mediante 
pagamento da diferença entre o valor mensal do benefício previdenciário e o da remuneração 
do mês imediatamente anterior ao do afastamento. 
 
29ª ASSISTÊNCIA JURÍDICA: A empresa proporcionará assistência jurídica integral ao 
empregado que for indiciado em inquérito criminal ou responder a ação penal por ato praticado 
no desempenho normal das suas funções e na defesa do patrimônio da empresa. 
 
30ª ABONO DE FALTA AOS PAIS COMERCIÁRIOS: A comerciária ou o comerciário que 
deixar de comparecer ao serviço para atender enfermidade de seus filhos menores de 18 
(dezoito) anos, ou inválidos/incapazes, independente de idade, comprovado nos termos da 
cláusula “Atestados Médico e Odontológicos”, terão suas faltas abonadas até o limite máximo 
de 15 (quinze) dias, durante o período de vigência do presente instrumento normativo. 
Parágrafo 1° - Em caso de internação, o prazo limite para abono de faltas será estendido até a 
alta médica. 
Parágrafo 2° - Caso mãe e pai trabalhem na mesma empresa, este benefício será concedido a 
um ou outro, alternativamente, obedecidas as condições estabelecidas no caput desta cláusula.  
 
31ª ABONO DE FALTA AO COMERCIÁRIO ESTUDANTE: O empregado, desde que 
comprove estar matriculado em curso regular fundamental, médio, técnico ou superior poderá 
deixar de comparecer ao serviço para prestar exames finais quando estes coincidirem com o 
horário de trabalho, ficando abonadas suas faltas. A mesma condição fica garantida nos casos 
de prestação de exames vestibulares e ENEM, desde que em ambas as hipóteses haja, com 
antecedência de 5 (cinco) dias, comunicação à empresa, sendo indispensável comprovação 
posterior. 
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32ª ABONO DE FALTA – TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO: A empresa não poderá 
descontar os dias de eventuais faltas de seus empregados que se utilizam de meios de 
transportes públicos coletivos, quando impossibilitados de comparecerem ao trabalho em razão 
de sua não disponibilidade. 
 
33ª SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO: Enquanto perdurar a substituição que não tenha caráter 
meramente eventual, o empregado substituto fará jus ao salário contratual do substituído. 
 
34ª ADIANTAMENTO DE SALÁRIO: A empresa concederá até o dia 20 de cada mês um 
adiantamento de salário aos empregados de, no mínimo, 40% (quarenta por cento).  
 
35ª MORA SALARIAL: A empresa que não efetuar o pagamento de salários de seus 
empregados até o 5º dia do mês ficará sujeita a multa prevista na cláusula de multa 
convencional. 
 
36ª COMPROVANTES DE PAGAMENTO DOS SALÁRIOS: A empresa fica obrigada a fornecer 
comprovantes de pagamento dos salários e respectivos depósitos do FGTS, aos empregados, 
com discriminação das importâncias pagas e descontos efetuados, contendo a identificação da 
empresa e do empregado. 

 
37ª FALECIMENTO DE SOGRO OU SOGRA, GENRO OU NORA: No caso de falecimento de 
sogro ou sogra, genro ou nora, o empregado poderá deixar de comparecer ao serviço nos dias 
do falecimento e do sepultamento, sem prejuízo do salário.  
 
38ª AUXÍLIO FUNERAL: Na ocorrência de falecimento do empregado, a empresa indenizará o 
beneficiário com valor equivalente a um salário de admissão, para auxiliar nas despesas com o 
funeral. 
Parágrafo único - A empresa que mantem seguro para a cobertura de despesas com funeral 
em condições mais benéficas, ficam dispensadas da concessão da indenização prevista no 
caput desta cláusula. 
 
39ª AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO: Os descontos efetuados nas verbas salariais e/ou 
indenizatórias do empregado, desde que por ele autorizados por escrito, serão válidos de pleno 
direito. 
Parágrafo 1° - Os descontos objetos desta cláusula compreendem os previstos no artigo 462 
da CLT e os referentes a seguro de vida em grupo, assistência médica e/ou odontológica, 
seguro saúde, mensalidades de grêmios associativos ou recreativos dos empregados, 
cooperativas de crédito mútuo e de consumo, e da mensalidade sindical desde que o objeto dos 
descontos tenha direta ou indiretamente beneficiado o empregado e/ou seus dependentes. 
Parágrafo 2° - Fica vedado o desconto, de uma única vez, dos valores relativos a plano de 
saúde do empregado, quando do retorno do INSS, devendo os pagamentos serem efetuados 
nos respectivos vencimentos, mês a mês, cujo valor somado aos demais descontos salariais 
eventualmente existentes, não poderá ultrapassar o limite máximo de 30% do valor de sua 
remuneração, aplicando-se o mesmo critério às prestações relativas a compras do empregado 
que se desligar ou for dispensado do seu quadro funcional, devendo os pagamentos ser 
efetuados nos respectivos vencimentos. 
 

40ª MULTA: A infração a qualquer das cláusulas deste instrumento sujeitará a empresa infratora à 
multa equivalente a R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais). Na reincidência, o total deverá 
ser acrescido de 50% (cinquenta por cento). As importâncias reverterão em favor do Sindicato dos 
Empregados no Comércio do Rio de Janeiro. 

Parágrafo Único: Verificado o descumprimento a qualquer das cláusulas aqui contratadas, o 
representante credenciado do SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE 
JANEIRO notificará a empresa da correspondente aplicação da penalidade. A empresa terá 10 
(dez) dias para o cumprimento da notificação ou impugná-la. Na notificação deverá constar a 
indicação da empresa, estabelecimento e a cláusula infringida. 
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41ª TERCEIRIZAÇÃO: A empresa acordante só poderá terceirizar atividade-meio, vedada, 
expressamente, para qualquer atividade-fim, a utilização de mão-de-obra terceirizada.  
Parágrafo único - Não é considerada atividade-fim a desempenhada pelos promotores de 
venda, assim entendidos os profissionais a serviço de empresas fornecedoras ou de 
prestadoras de serviços, cujas atribuições estejam limitadas à promoção, manuseio e 
recolocação dos produtos da empresa empregadora ou contratante nos locais a ele destinados 
na loja. 
 
42ª PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES NOS LUCROS OU RESULTADOS: A 
empresa, na medida de suas possibilidades e critério de administração, se desejar negociar 
com seus empregados a participação nos lucros ou resultados, na forma prevista na Lei 
10.101/2000, deverá valer-se da assessoria a entidade laboral para oferecer orientação e apoio 
na implantação do programa.    
 
43ª COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO DOENÇA, ACIDENTE DE TRABALHO OU 
INVALIDEZ TEMPORÁRIA: A empresa garantirá aos seus empregados que estejam 
percebendo auxílio doença, acidente do trabalho ou auxílio por incapacidade temporária do 
INSS o salário integral, conforme abaixo:  
a) Contratos por prazo indeterminado: pelo período máximo de 12 (doze) meses;  
b) Contratos por prazo determinado: durante a vigência do contrato de trabalho, não 
extrapolando o período máximo de 12 (doze) meses. 
 
44ª GARANTIA DE EMPREGO - RETORNO DO AUXÍLIO DOENÇA: Ao comerciário que 
retorna ao trabalho em razão de afastamento por doença, fica assegurada a manutenção de 
seu contrato de trabalho pelo período de 30 (trinta) dias, a partir da alta previdenciária, facultada 
às empresas a conversão da garantia em indenização. 
 
45ª GARANTIA DE EMPREGO - RETORNO DAS FÉRIAS: O empregado que retornar de 
férias não poderá ser dispensado antes de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia de 
trabalho, facultada às empresas a conversão da garantia em indenização. 
 
46ª ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA: A empresa disponibilizará assistência 
médica e odontológica aos seus empregados, através de convênio médico com empresa 
idônea, não sendo considerado cobrança a eventual participação pecuniária, anuída pelo 
empregado, em fator moderador, conforme previsto na legislação que regulamenta a matéria. 
 
47ª SEGURO DE VIDA: A empresa manterá seguro de vida a todos os empregados, permitida 
a participação pecuniária pelo empregado, mediante autorização prévia e por escrito do 
empregado, nos termos da Súmula 342 do TST.   
 
Parágrafo único - Ficam ressalvadas as condições já existentes mais favoráveis relacionadas 
às disposições previstas nesta cláusula.  
 
48ª AUXÍLIO-REFEIÇÃO ou AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO: A critério de escolha por parte do 
empregado, a empresa concederá aos empregados auxílio refeição ou auxílio alimentação, a no 
valor de R$ 33,28 (trinta e três reais e vinte e oito centavos), por dia de trabalho, sob a forma de 
ticket refeição ou vale-alimentação, facultado o seu pagamento em dinheiro, permitido o 
desconto de R$ 1,00 por mês, desde que a empresa esteja inscrita no PAT, caso não esteja 
inscrita no PAT a empresa nada descontará do empregado. 
Parágrafo 1º - O auxílio refeição ou alimentação será concedido, de forma antecipada e com 
periodicidade mensal, até o primeiro dia útil do mês em que o benefício é devido, à razão do 
número de dias a serem trabalhados no mês, inclusive nos períodos de gozo de férias e até o 
15º (décimo quinto) dia nos afastamentos por doença ou acidente de trabalho. Nos casos de 
admissão e de retorno ao trabalho do empregado, no curso do mês, o auxílio será devido 
proporcionalmente aos dias trabalhados. Em qualquer situação não caberá restituição dos 
tíquetes já recebidos.  
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Parágrafo 2º - A empresa poderá conceder, alternativamente, refeição aos empregados em 
refeitório próprio, se houver. 
Parágrafo 3º - Ficam ressalvadas as condições já existentes mais favoráveis relacionadas às 
disposições previstas nesta cláusula. 
 
49ª ISONOMIA: As entidades subscritoras deste Acordo Coletivo de Trabalho reconhecem e 
incentivam a igualdade de oportunidades para todos no acesso à relação de emprego ou sua 
manutenção, independente de sexo, origem, cor, estado civil ou situação familiar, idade ou 
crença. 
 
50ª AMAMENTAÇÃO: Para amamentar o próprio filho até que este complete 6 (seis) meses de 
idade, a mulher terá direito durante a jornada de trabalho a dois descansos especiais de 45 
(quarenta e cinco) minutos cada, podendo os referidos descansos serem consecutivos, tanto no 
início quanto no final da jornada de trabalho, à critério da mãe comerciária, desde que haja, com 
antecedência de 5 (cinco) dias, comunicação à empresa.  
 
51ª CIPA - COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO: A 
empresa fica obrigada a liberar os empregados cipeiros, 1 (uma) vez por semestre, para 
participarem de reuniões no Sindicato Profissional. 
 
52ª PCMSO – PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL: Com o 
objetivo de promoção e preservação da saúde do trabalhador, a empresa que admitir 
empregados deverá realizar exames médicos, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 7, 
do Ministério do Trabalho e Emprego, a saber:  
a) Admissional; 
b) Demissional; 
c) De retorno ao trabalho; 
d) De mudança de função; 
e) Periódicos 
 
53ª QUADRO DE AVISOS: A empresa afixará em quadro mantido em local visível e de fácil 
acesso a todos os empregados, avisos e comunicados do Sindicato Profissional, desde que não 
contenham propagandas e conteúdos de cunho político ou partidário, ou expressões ofensivas 
ao empregador e às autoridades constituídas.  
 
54ª LICENÇA MATERNIDADE: Caso a empresa tenha aderido ao Programa Empresa Cidadã, 
a duração da licença maternidade de 120 (cento e vinte) dias poderá ser prorrogada por mais 
60 (sessenta) dias mediante solicitação da empregada, apresentada por escrito, ate o final do 
primeiro mês após o parto, nos termos da Lei n 11.770/2008. 
Parágrafo 1º - A prorrogação será garantida na mesma proporção, também à empregada que 
adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança; 
Parágrafo 2º - Durante o período de prorrogação da licença-maternidade, a empregada terá 
direito à sua remuneração integral, nos mesmos moldes devidos no período de percepção do 
salário-maternidade pago pelo regime geral de previdência social. 
 
55ª LICENÇA PATERNIDADE ESPECIAL: No caso de falecimento da mãe durante o parto ou 
na licença maternidade, será garantido ao pai comerciário, uma licença especial 
correspondente ao período da licença maternidade integral ou proporcional ao tempo que faltar 
para completar o período da licença maternidade concedido pela empresa, sem prejuízo de sua 
remuneração. 
 
56ª AUXÍLIO CRECHE: A empresa que não mantenha creche própria ou conveniada, 
reembolsará seus empregados importância limitada a R$ 409,50 (quatrocentos e nove reais e 
cinquenta centavos) na vigência do contrato de trabalho, para cada filho com até 18 (dezoito) 
meses de idade, para auxiliar nas despesas realizadas e comprovadas, mensalmente, com a 
permanência destes em creches ou instituições análogas de sua livre escolha. 
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Parágrafo 1° - A concessão da vantagem contida nesta cláusula está em conformidade com os 
incisos XXV e XXVI do artigo 7º da Constituição Federal, e, atende, também, ao disposto nos 
§§ 1º e 2º do Artigo 389 da CLT e à Portaria nº 3.296, do Ministério do Trabalho (DOU de 
05.09.1986), com as alterações introduzidas pela Portaria MTb nº 670, de 20.08.97 (D.O.U de 
21.08.97). Os reembolsos aqui previstos atendem, também, os requisitos exigidos pelo 
Regulamento da Previdência Social (Decreto Lei nº 3.048, de 06.05.99, na redação dada pelo 
Decreto 3265, de 29.11.99) em seu artigo 214, parágrafo 9º, incisos XXIII e XXIV. 
Parágrafo 2° - Ficam ressalvadas as situações já existentes mais favoráveis relacionadas às 
disposições previstas nesta cláusula.  
 
57ª CONTROLE ELETRÔNICO ALTERNATIVO DE JORNADA DE TRABALHO - Fica a 
empresa autorizada a adotar sistemas eletrônicos alternativos de controle de jornada de trabalho, 
conforme previsão da Portaria 373, de 25 de fevereiro de 2011, do Ministério do Trabalho e 
Emprego, observado o seguinte: 
Parágrafo 1º - A adoção de sistema alternativo que melhor atenda ao sistema de controle de 
jornada da empresa deve cumprir as exigências que se seguem: 
I - estar disponível no local de trabalho; 
II - permitir a identificação de empregador e empregado;  
III - possibilitar, através da central de dados, a extração eletrônica e impressa do registro das 
marcações realizadas pelo empregado. 
Parágrafo 2º - Fica a empresa desobrigadas de utilizar mecanismo impressor em bobina de 
papel, integrado ao relógio de ponto. 
Parágrafo 3º - A empresa disponibilizará para todos os seus empregados, mensalmente, cópia de 
seu registro de ponto. 
Parágrafo 4º - O sistema alternativo eletrônico de controle de jornada de trabalho não deve 
admitir:  
I - restrições à marcação do ponto; 
II - marcação automática do ponto; 
III - exigência de autorização previa para marcação de sobrejornada; e, 
IV - a alteração ou eliminação dos dados registrados pelo empregado. 
 
58ª PREVALÊNCIA DE CONDIÇÕES JÁ EXISTENTES: As cláusulas estabelecidas neste 
Instrumento não prevalecerão nos casos de condições mais favoráveis já concedidas pela 
empresa aos seus empregados, que deverão ser mantidas. 
 
59ª ABRANGÊNCIA: O presente instrumento normativo se aplica exclusivamente à empresa 
acordante e aos seus respectivos empregados. 
 
60ª PRORROGAÇÃO, REVISÃO, DENÚNCIA, OU REVOGAÇÃO TOTAL OU PARCIAL: Nos 
casos de prorrogação, revisão, denúncia, ou revogação total ou parcial deste acordo, serão 
observadas as disposições constantes do artigo 615 da Consolidação das Leis do Trabalho. 
 
61ª DA PREVALÊNCIA DO ACORDO COLETIVO DE TRABALHO - As partes ratificam que as 
cláusulas presentes neste instrumento prevalecem sobre as demais cláusulas da convenção 
coletiva vigente da categoria comerciária prevalecendo, em caso de dúvidas, a disposição mais 
favorável ao trabalhador. 
 

62ª CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL DOS EMPREGADOS  

Os empregados abrangidos por este instrumento coletivo que compõem a base territorial do 
Município do Rio de Janeiro e beneficiários das condições previstas neste instrumento coletivo em 
virtude dos trabalhos realizados em feriados e dias santos isolados e dia santo (Corpus Christi), 
além das demais garantias, com fundamento no art. 513, alínea “e”, da CLT, destinarão ao 
Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, a título de contribuição negocial, a 
importância de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) mensais nos vencimentos adiante estabelecidos. 
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Parágrafo primeiro – A contribuição acima mencionada tem por finalidade repor os gastos 
despendidos pela entidade laboral com a promoção da campanha salarial, bem como a garantia e 
manutenção dos direitos coletivos bem como, da prestação de serviços assistenciais em favor dos 
comerciários; 

Parágrafo segundo – As parcelas serão descontadas dos empregados em folha de pagamento, 
nas condições adiante estabelecidas, nos meses de maio de 2021(inclusive) a abril de 
2022(inclusive) e recolhidas ao Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro através 
de guias próprias ou boleto emitido pelo SECRJ até o dia 05 do mês subsequente ao desconto, ou 
primeiro dia útil subsequente; 

Parágrafo terceiro – A contribuição, regular, prévia e expressamente aprovada em assembleias 
soberanas do Sindicato Laboral, realizadas em 26/04/2020 e 15/04/2021, é dirigida a todos os 
comerciários beneficiários deste instrumento, e não se realizará relativamente aos que dela 
discordarem, o que deverão fazê-lo por documento escrito (carta de próprio punho). Em razão da 
pandemia, a carta deverá ser enviada por correspondência ao sindicato laboral, com aviso de 
recebimento (AR) destacando o emitente, tudo conforme entendimento manifestado pelo 
Ministério Público do Trabalho, em Nota Técnica de nº 01/2018, da Coordenadoria Nacional de 
Promoção da Liberdade Sindical – CONALIS, e dos termos do acordo homologado pelo Tribunal 
Superior do Trabalho nos autos do processo nº 1000356-60.2017.5.00.0000.  

Parágrafo quarto – O prazo para manifestação contrária ao desconto é de 15 dias corridos, 
contados da data do depósito do pedido de registro do presente instrumento coletivo, na 
Superintendência Regional do Trabalho, ou de 15 dias corridos, contados da data de admissão 
caso tenha ocorrido após o depósito para registro. 

Parágrafo quinto – O empregado enviará para a empresa cópia da carta de oposição com o 
comprovante de “AR” demonstrando que a oposição foi feita dentro do prazo acordado. As 
empresas não efetuarão o desconto da taxa caso a oposição chegue em tempo hábil de retirar o 
desconto da folha do mês. 

 
Parágrafo sexto - O Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro enviará paras as 
empresas a relação definitiva de empregados que apresentaram carta de oposição até 30 dias 
após o término do período para oposição. 

Parágrafo sétimo – Caberá ao Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro 
divulgar, por meio de mídia do SECRJ e publicação em jornal de grande circulação, a data limite 
para oposição. 

Parágrafo oitavo – Não sofrerão desconto os comerciários já associados ao Sindicato Laboral no 
momento da assinatura da presente Convenção, e os novos, a partir do mês em que se 
associarem; 

Parágrafo nono – Os recolhimentos de que trata esta cláusula ficam sujeitos à multa de 2% (dois 
por cento), além de juros de mora de 1% (um por cento) por cada mês de atraso, a ser paga pelo 
empregador. 

Parágrafo décimo – Em havendo ação judicial (individual, plúrima ou coletiva) ou processo 
administrativo proposto em face do empregador em que se tenha por objeto, por pedidos 
individuais ou cumulativos, a restituição, aos empregados, dos valores previstos no caput da 
presente Cláusula ou o seu não pagamento a futuro, caso o empregado obtenha êxito em decisão 
final irrecorrível ou mediante acordo judicial, fica o SEC-RJ obrigado a restituir à empregadora a(s) 
parcela(s) da contribuição negocial cobrada(s) do empregado, inclusive, caso aplicável, custas 
judiciais, juros, atualização monetária e sucumbência, todos proporcionais ao valor a ser pago 
pelo SECRJ, e desde que cumpridas as condições estabelecidas nos parágrafos seguintes. 

Parágrafo décimo primeiro – Na hipótese de o SECRJ não ser incluído no polo passivo da ação, 
na forma preconizada no §5º, do art. 611-A, da CLT, ou do processo administrativo, deverá o 
empregador notificar o SECRJ para que esse possa exercer seu direito de defesa. 

Parágrafo décimo segundo – A Notificação de Demanda mencionada no parágrafo anterior 
deverá ser enviada: (a) antes de completada metade do período disponível para a apresentação 
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de defesa ou medida cabível;  ou (b) que seja garantido ao Sindicato o prazo de  três (3) dias para 
apresentação da Defesa, caso o prazo seja de 5 (cinco) dias ou menos. 

Parágrafo décimo terceiro – A Notificação de Demanda conterá informações detalhadas sobre o 
processo, incluindo o número do processo e os valores envolvidos. 

Parágrafo décimo quarto – Se o empregador não proceder a notificação de acordo com a forma 
e prazos previstos acima, a responsabilidade do SECRJ não mais subsistirá em relação ao 
processo respectivo, devendo a empresa assumir sozinha as consequências da demanda. 

Parágrafo décimo quinto – No que tange especificamente a judicialização de demandas que 
versem sobre a contribuição negocial, o empregador poderá firmar acordo judicial ou 
extrajudicial mediante participação do SECRJ. 

Parágrafo décimo sexto – Havendo rejeição, pelo Juízo, do ingresso do SEC-RJ nas ações 
judiciais relativas às devoluções de contribuições sindicais, o empregador notificará o Sindicato 
em até 30 (trinta) dias do efetivo desembolso, apresentando planilha de despesa, cópia da 
decisão que determina o pagamento e seu comprovante, devendo o reembolso da despesa ser 
efetuado pelo SEC-RJ em até 30 (trinta) dias corridos, pelo meio de pagamento indicado na 
notificação. 

Parágrafo décimo sétimo – O empregador se obriga a fornecer todas e quaisquer informações 
ou materiais pertinentes à defesa solicitados pelo SECRJ. 

Parágrafo décimo oitavo – Os empregados admitidos após a data-base, por serem 
recepcionados pelos benefícios e garantias previstos neste instrumento coletivo, bem como pelos 
serviços assistenciais prestados pela entidade laboral, deverão contribuir de maneira proporcional, 
ou seja, com as cotas que venham a vencer a partir de 30 dias contados da sua admissão, de 
acordo com o estabelecido nos §2º e §3° desta mesma cláusula. 

Parágrafo décimo nono – O cumprimento do previsto nos parágrafos décimo a décimo quarto só 
serão válidos se as notificações e os documentos forem entregues na sede central do SECRJ. 

Parágrafo vigésimo – A correspondência desautorizando a cobrança da contribuição deve ser 
encaminhada pelo Correio com Aviso de Recebimento (AR) e deverá conter as seguintes 
informações: 

-       Carta de próprio punho desautorizando o desconto; 

-       Nome completo, RG, CPF e telefone de contato do empregado; 

-       Nome, CNPJ e Endereço completo com CEP da Empresa; 

-       Deverá ser anexada à correspondência uma cópia de um documento oficial com foto de 
empregado. 

Parágrafo vigésimo primeiro – A correspondência deve ser enviada individualmente pelo 
comerciário para um o endereço a seguir: 

1) Sede Central – Rua André Cavalcanti, 33, Bairro de Fátima/RJ – CEP: 20.231-050. 

Parágrafo vigésimo segundo – Se enviada mais de uma carta de oposição por envelope, 
apenas a primeira será considerada. 

Parágrafo vigésimo terceiro – O envio de cartas de oposição pela empresa, em conjunto ou 
separadamente, será considerada prática antissindical e implicará na invalidade da(s) carta(s) de 
oposição. 

 
 
63ª DA REPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA  
 
Pelo presente Acordo Coletivo de Trabalho, de acordo com as condições ora contratadas, a 
empresa recolherá, para o Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, a 
importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), através de boleto para custeio de Edital de AGE e 
Assembleia Virtual. 
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64ª FORO COMPETENTE: As dúvidas e controvérsias oriundas do descumprimento das 
cláusulas contidas no presente acordo serão dirimidas pela Justiça do Trabalho. 
 
 
 
Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 2021. 
 
 
 
Pelo Sindicato ................................                    Pela NEC LATIN AMERICA S.A. 
                                                       

 
 
 
 

 
 
Vagner Jesus Pedrosa  
CPF/MF n° 297.425.818-27 
 
 
 
Ana Maria Ferraz do A. Ravaglia Duarte  
CPF/MF n.º 049.785.098-44 
 
 

                                                   


