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SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU, CNPJ n. 
30.830.319/0001-05, neste ato representado(a) por seu ;
 
E 

MGL TRANSPORTE TERRESTRE LTDA, CNPJ n. 35.578.494/0001-70, neste ato representado(a)
por seu e por seu ;
 
L G MIRANDA TRANSPORTES TERRESTRE, CNPJ n. 13.751.779/0001-29, neste ato 
representado(a) por seu e por seu ;
 
JAQUELINE JOSEFA BARROS DE MIRANDA, CNPJ n. 29.604.765/0001-12, neste ato 
representado(a) por seu e por seu ;
 
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 maio de 
2020 a 30 de abril de 2022 e a data-base da categoria em 01º de maio. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), 
abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários - 2º 
Grupo do Plano da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres, e 
bem como os condutores de veículos rodoviários de carga em geral, carga de bebidas, 
carga de minérios em geral, trabalhadores nas empresas de transporte de passageiro, 
inclusive os trabalhadores da limpeza, ajudantes e carregadores de veículos, trabalhadores 
em escritórios das empresas de transportes rodoviários e os trabalhadores das empresas 
em transporte por fretamento, cobradores em ônibus, lavadores de carros, fiscais, 
despachantes, bilheteiros, com abrangência territorial em São João de Meriti/RJ. 

Disposições Gerais 

Aplicação do Instrumento Coletivo 



CLÁUSULA TERCEIRA - APLICAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA 
CATEGORIA 

As partes resolvem acordar o que se segue, mediante as cláusulas pactuadas e aprovadas em 
Assembléia Geral dos trabalhadores interessados, realizada no dia 03/07/2021.      

 

1 – Em razão de ação de fiscalização deflagrada a pedido do Ministério Publico do Trabalho, em 
especial do não cumprimento integral das cláusulas da CCT 2020/2022 as empresas em questão 
reconhecem o não cumprimento da CCT firmada com o Sindicarga, e se comprometem a partir da 
presente data, de cumprir integramente todas as cláusulas do Instrumento Coletivo, seja em 
relação aos seus trabalhadores, bem como em relação a Entidade Sindical ora signatária do 
presente.

 

2 – No que tange aos seus Trabalhadores, as Empresas se comprometem de imediato a 
regularizar todos os direitos contemplados no Instrumento Coletivo referido.

 

3 – Em relação a Entidade Sindical, as Empresas  reconhecem como devidas as contribuições 
contempladas no Instrumento Coletivo e se compromete em regularizar no prazo de 30 dias a 
contar da assinatura do presente termo a respectiva dívida, em seu montante total.

 

4 – O presente acordo obriga ao cumprimento futuro das obigações que, no momento, são objetos 
de negociação entre os Sindicatos laboral e da categoria econômica, bem como as demais 
cláusulas integrantes da CCT 2020/2022.

 

5 – O não cumprimento do que aqui ajustado, seja por impontualidade ou mesmo por 
inadimplemento de qualquer parcela, sujeitará a empresa, além do vencimento antecipado da 
dívida, em sua parte remanescente, a uma multa no importe de 30% (trinta por cento) sobre o valor
devido. 

 

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 
Presidente 

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA
IGUACU 



JAQUELINE JOSEFA BARROS DE MIRANDA 
Sócio 

MGL TRANSPORTE TERRESTRE LTDA 

LEANDRO GOMES DE MIRANDA 
Sócio 
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JAQUELINE JOSEFA BARROS DE MIRANDA 
Sócio 

L G MIRANDA TRANSPORTES TERRESTRE 

LEANDRO GOMES DE MIRANDA 
Sócio 

L G MIRANDA TRANSPORTES TERRESTRE 

JAQUELINE JOSEFA BARROS DE MIRANDA 
Sócio 

JAQUELINE JOSEFA BARROS DE MIRANDA 

LEANDRO GOMES DE MIRANDA 
Sócio 

JAQUELINE JOSEFA BARROS DE MIRANDA 

ANEXOS 
ANEXO I - ATA 

Anexo (PDF)

    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia 
na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR041929_20212021_08_19T09_36_33.pdf

