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SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ 

n. 33.644.360/0001-85, neste ato representado(a) por seu Vice-Presidente, Sr(a). 

RAIMUNDO FERREIRA FILHO; 

E 

SINDICATO DO ESTAB DE SERV FUNERARIOS DO ESTADO DO RJ, CNPJ n. 

42.297.358/0001-78, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ANTONIO 

LOPES DE AMORIM; 

celebram o presente TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE 

TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de 

Trabalho no período de 22 de janeiro de 2013 a 12 de maio de 2013 e a data-base da 

categoria em 12 de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
O presente Termo Aditivo a Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) 

categoria(s) empregados no comércio, com abrangência territorial em Rio de 

Janeiro/RJ. 

 

 

 

Salários, Reajustes e Pagamento 

 

Outras normas referentes a salários, reajustes, pagamentos e critérios para 

cálculo 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - FINALIDADE 
 
O Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro e o Sindicato de 
Estabelecimentos Funerários do Estado do Rio de Janeiro, re-ratificam a Convenção Coletiva 
de Trabalho, transmitida no sistema mediador e registrada sob o nº RJ001787/2012 em 
31/08/2012, incluindo as cláusulas conforme redação abaixo: 

 

 

 



Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 

Auxílio Alimentação 

 

CLÁUSULA QUARTA - AJUDA ALIMENTAÇÃO 
 
Os empregados que trabalharem em jornada de 24x48, nesta jornada receberão da 
empresa uma ajuda alimentação, em espécie, no valor de R$ 10,00 (dez reais). 
  
Parágrafo Primeiro: Ficam isentas do pagamento do valor acima discriminado as 
empresas que forneçam diariamente e de forma mensal ticket’ s de empresas vinculadas 

ao PAT (programa de Alimentação do Trabalhador), inclusive pelo trabalho no horário 
especificado no caput desta cláusula, ficando assegurado ao empregado o recebimento de 
ticket’ s referentes a todos os dias úteis do mês; 
  
Parágrafo Segundo: Ficam isentas do pagamento do valor citado as empresas que 
optarem pelo fornecimento in natura, desde que cumprida uma dentre as condições a 

seguir: a) as empresas que possuam lanchonete e que já pratiquem normalmente o 
fornecimento de alimentação; b) as empresas que estejam equipadas com refeitório, 
comprometendo-se a manter a qualidade da alimentação; c) as empresas que não estejam 
equipadas com lanchonete ou refeitório poderão optar por firmar convênios com 
lanchonetes ou restaurantes próximos ao local de trabalho, comprometendo-se, da mesma 
forma, com o atendimento da finalidade do benefício; 
  

Parágrafo Terceiro: O benefício estabelecido nesta cláusula deverá ser quitado sob 
listagem, contendo a assinatura dos empregados e indicando a forma pela qual foi 
concedido; 
  
Parágrafo Quarto: A ajuda alimentação referida nesta cláusula tem caráter indenizatório, 
não integrando o salário para nenhum efeito, conforme Orientação Jurisprudencial nº 123 
da SDI-1 do Tribunal Superior do Trabalho. 

 

 

 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 

Duração e Horário 

 

CLÁUSULA QUINTA - JORNADA DE TRABALHO 
 
As empresas poderão utilizar o regime de trabalho dos empregados em escala de 24x48, 
(vinte e quatro horas trabalhadas por quarenta e oito de descanso), com dois intervalos de 
01:30 para alimentação e repouso. 

 

 

Faltas 

 

CLÁUSULA SEXTA - ABONO DE FALTAS 
 
As empresas não farão desconto nos salários dos empregados, de acordo com o artigo 473 
da CLT, quando deixarem de comparecer ao serviço, desde que apresentem documentos 
comprobatórios, nas situações seguintes: a) até dois dias consecutivos em caso de 
falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos, ou pessoa que, declarada em 

sua carteira profissional, viva sob dependência econômica; b) até três dias consecutivos em 
razão de casamento; c) por cinco dias em caso de nascimento de filho no decorrer da 
primeira semana. 

 



 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes) 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - PROVAS ESCOLARES 
 
Desde que comunicado no mínimo com 72 (setenta e duas) horas de antecedência e 
apresentado documento hábil pelo empregado estudante, a empresa abonará as horas 
ausentes do serviço por motivo de realização de provas escolares. 

 

 

 

Disposições Gerais 

 

Mecanismos de Solução de Conflitos 

 

CLÁUSULA OITAVA - DÚVIDAS E DIVERGÊNCIAS 
 
As dúvidas advindas em relação à presente Convenção Coletiva de Trabalho, no âmbito 
administrativo, bem como o exato cumprimento das normas ora estabelecidas, serão objeto 

de exame por comissão integrada por representantes das Entidades Sindicais convenentes. 

 

 

Descumprimento do Instrumento Coletivo 

 

CLÁUSULA NONA - PENALIDADE 
 
A infração a qualquer das cláusulas deste Instrumento, sujeitará a empresa infratora à 
multa equivalente a R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais). Na reincidência, o total deverá 
ser acrescido de 50% (cinqüenta 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 impugna-la. Na notificação deverá 
constar a indicação da empresa, estabelecimento e a cláusula infringida. 

 

 

Outras Disposições 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DEMAIS CLÁUSULAS 
 
Este Termo Aditivo não revoga qualquer disposição da Convenção Coletiva de Trabalho ora 

aditada, que permanece em plena vigência, prevalecendo, no entanto, as disposições do 
presente Termo Aditivo no que diz respeito as cláusulas e condições referidas neste 

Instrumento. 

 

 

 

RAIMUNDO FERREIRA FILHO 

Vice-Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO 



 

ANTONIO LOPES DE AMORIM 

Presidente 

SINDICATO DO ESTAB DE SERV FUNERARIOS DO ESTADO DO RJ 

 

 

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério do 

Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br .  

 

 


