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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2021/2022

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000284/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 15/02/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR001199/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.100850/2022-96
DATA DO PROTOCOLO: 28/01/2022

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

TERMOS ADITIVO(S) VINCULADO(S)
Processo n°: 13041102103202292e Registro n°: RJ000331/2022

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

A D G DE JESUS TRANSPORTES LTDA., CNPJ n. 05.014.171/0001-93, neste ato representado(a) por seu
Sócio, Sr(a). PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD;
 
PROGRESSO ARMAZENS E LOGISTICA EIRELI, CNPJ n. 13.647.980/0001-60, neste ato representado(a)
por seu Sócio, Sr(a). PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD;
 
PROGRESSO SERVICOS PORTUARIOS E TRANSPORTE LTDA, CNPJ n. 41.487.278/0001-12, neste ato
representado(a) por seu Sócio, Sr(a). PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD;
 
PROGRESSO TRANSPORTES LOGISTICOS E ARMAZENS LTDA, CNPJ n. 41.492.799/0001-68, neste
ato representado(a) por seu Sócio, Sr(a). PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD;
 
PROGRESSO TRUCK SERVICES LTDA, CNPJ n. 41.490.230/0001-63, neste ato representado(a) por seu
Sócio, Sr(a). PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD;
 
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 dezembro de
2021 a 30 de novembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de dezembro.

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 Itaguaí/RJ.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - AVARIAS E DEMAIS PREJUÍZOS
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Fica autorizado o abatimento de avarias e demais prejuízos materiais ocasionados pelo empregado em
detrimento da empresa, independentemente de qualquer previsão no contrato de trabalho ou termo
confeccionado em apartado quando da rescisão contratual, ou, em folha de pagamento, no mês
subsequente a comprovação do dano. O mesmo ocorrerá nos casos de incidência de multas de trânsito que
poderão ser descontadas no mês subsequente ao da ciência pela empresa da respectiva aplicação.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E/OU RESULTADOS

CLÁUSULA QUARTA - ABONO PECUNIÁRIO

Em atenção às previsões contidas na Cláusula Décima Quarta da CCT da categoria (Da Assistência Social
dos Trabalhadores), o Sindicato Laboral, na contínua busca da melhor qualidade de trabalho aos
empregados do setor, negociou, neste biênio, a concessão de abono pecuniário a ser pago pelas empresas
empregadoras, na importância mínima de R$ 623,17 (seiscentos e vinte e três reais e dezessete centavos).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O pagamento do abono pecuniário, por ser benefício decorrente apenas de
negociação em norma coletiva de trabalho, será devido exclusivamente aos empregados que optarem pela
ativa participação negocial, independente de sua associação sindical, mediante adesão aos termos da
Cláusula Vigésima Oitava do presente Instrumento, através de formulario proprio disponível no site do
Sindicato Laboral ( www.rodoviariosni.org.br/sindicato/acordos-convencoes ) 

PARÁGRAFO SEGUNDO: As empresas efetuarão o pagamento do abono aos empregados aderentes
voluntariamente à Contribuição para Custeio da Negociação Coletiva, transmitindo semestralmente ao
Sindicato Laboral as informações de pagamento do abono e de adesão dos empregados interessados, bem
como as demais comprovações previstas na mencionada Cláusula Vigésima Oitava do presente
instrumento.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Aos empregados aderentes, o pagamento poderá ser feito em parcela única até
o mês de fevereiro de 2022 ou parcelado em até 8 (oito) vezes, com seus vencimentos a partir do mês de
fevereiro/2022. 

PARÁGRAFO QUARTO - O abono pecuniário será pago em espécie juntamente com os salarios dos meses
de referência indicados nas alternativas do caput desta Cláusula.

PARAGRAFO QUINTO - Os critérios de proporcionalidade previstos no Termo Aditivo da CCT 2020/2022
permancecerão vigentes.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO

CLÁUSULA QUINTA - EXAME TOXICOLÓGICO

Os empregados que, após terem sido contratados pela empresa e que, no prazo de até 90 dias pedirem
demissão, terão o valor equivalente ao exame toxicológico descontado da respectiva rescisão contratual,
visando o ressarcimento à empresa contratante pelo investimento realizado;

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA SEXTA - MENOR APRENDIZ E DEFICIENTES FÍSICOS

http://www.rodoviariosni.org.br/sindicato/acordos-convencoes
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Para fins de contratação de menor aprendiz e de deficientes físicos, dada a peculiaridade da atividade
empresarial, os percentuais devidos terão como base de cálculo o número de empregados contratados para
o exercício de função no setor administrativo, não sendo computados para todos os fins de direito, o número
de profissionais existentes nos demais setores empresariais.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

CLÁUSULA SÉTIMA - COMISSÕES ENTRE EMPRESA E SEUS EMPREGADOS

Poderão ser estipuladas comissões entre a empresa e seus empregados, sem que tais valores integrem o
salário ainda que restem descritos no recibo de pagamento salarial. Para todos os fins de direito, as
comissões não terão caráter e natureza salarial, não incidindo reflexos sobre esses valores.

CLÁUSULA OITAVA - OUTRAS NORMAS DE PESSOAL

As empregadas que pedirem demissão ou forem dispensadas de forma imotivada, terão o prazo de 30 dias
a contar da rescisão contratual para comunicar a empresa (de forma escrita) sobre o fato de estar em
estado gravídico e assim, requerer sua reintegração a função. Ultrapassado o referido período, a empresa
restará isenta de reintegrá-la ao cargo, bem como de lhe prestar qualquer auxilio pecuniário e indenização
substitutiva.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS
PRORROGAÇÃO/REDUÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA NONA - DA ANOTAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO

O controle do tempo destinado ao intervalo intrajornada ficará desobrigado dada a inviabilidade do
deslocamento dos empregados à lugar pré-fixado para tanto, tendo em vista a vasta extensão da área de
atuação que, portanto, para todos os fins de direito se equipara ao exercício de atividade externa, sendo
certo que a pré anotação existente nos cartões ponto prevalecerá.

PARÁGRAFO PRIMEIRO– Dado o grande lapso temporal diário em que os empregados permanecem sem
atividades propriamente ditas, em função das filas suportadas para a execução posterior do trabalho, o
tempo de espera para carregamento/descarregamento dos caminhões, poderá ser computado para
abatimento dotempo destinado a refeição e descanso, sendo admitido assim, o intervalo fracionado para
totalização da hora intervalar ou a sua redução para 30 minutos consecutivos, sendo os 30 minutos
faltantes pagos em folha de pagamento de forma indenizatória e, portanto, sem reflexos. Caso exista a
necessidade de que o período destinado a refeição e descanso seja integralmente trabalhado, a hora será
paga em folha de pagamento com o acréscimo de 50%, sem reflexos, dada a natureza indenizatória de tal
verba.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os agregados não serão considerados empregados para todos os fins de
direito, não fazendo jus aos direitos previstos na CCT da categoria.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Para os efeitos desta Cláusula, são considerados trabalhadores exercentes
deatividade externa, todas as categorias e funções que exercerem a respectiva atividade em área portuária,
dada a grande extensão territorial local.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA JORNADA DE TRABALHO EM ESCALA 5X1, 6X2 OU 4X4
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Dada a peculiaridade da área de atuação das atividades objeto do presente termo, e a viabilização das
atividades exercidas pela empresa, fica permitido o exercício do trabalho em escala 5X1, respeitada a
jornada ordinária de 7h20 dia ficando autorizada a sua prorrogaçãono limite de até 4 horas, nos termos da
CCT da respectiva categoria.

 

3.1–Fica permitido que, a critério do empregador conjuntamente com o empregado, a escala 6x2 possa
ocorrer livremente, tendo em vista as reinvindicações recorrentes dos colaboradores que, almejam ter dessa
maneira, maior disponibilidade temporal para a família e consequentemente, melhor qualidade de vida, o
que, conforme cediço, permite que a  prestação de serviços se dê de forma mais produtiva, efetiva e
satisfatória para ambas as partes, com média de prestação de serviços de 7h35 horas dia ou pelos motivos
já apresentados, escala 4x4, com prestação de serviços de 12 horas/dia (das 08h00 às 20h00 por 2 dias e
das 20h00 às 08h00 nos demais);

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A EMPRESA fica autorizada a compensar as horas extraordinárias
trabalhadas,assim como o trabalho em dia de folga e feriado das seguintes formas:

I – Redução de horas de trabalho em outros dias;

II – Folga previamente programada pela EMPRESA, ou ainda;

III – Folga eventual, sem prévia divulgação, nos dias em que houver redução no volume de
cargas,principalmente as segundas, terças ou quartas-feiras ou após os feriados.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – As horas extras laboradas e não compensadas serão pagas dentro do período
de 12 meses com osadicionais previstos pela CCT e serão apuradas nos termos do resultado do registro
feito pelos empregados, com exceção do intervalo intrajornada que se presume gozado.

COMPENSAÇÃO DE JORNADA

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - BANCO DE HORAS

Face a variação da demanda de trabalho e na forma da adequação e aproveitamento do potencial de mão
de obra as partes, de comum acordo e emconformidade com o art. 59, parágrafos 2º e 3º, e Art. 235-C, e
parágrafo 13 da Consolidação das Leis doTrabalho, e com a redação dada pelo Art. 6º, da Lei nº 9.601/98
c/c com o Art. 7o, inciso XIII, daConstituição Federal de 1.988, SUM-85, Item V, e Art. 611-A, da CLT,
instituem o BANCO DE HORAS emtodos os setores da EMPRESA, para compensação de horas extras
para a categoria dos empregados aquirepresentados em suas bases territoriais comuns.

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO– O BANCO DE HORAS funcionará no sistema de crédito e débito, e
acompensação será na proporção de uma hora de trabalho por uma hora de compensação. O acréscimo
desalário correspondente às horas suplementares será dispensado, quando o excesso de horas de um dia
forcompensado pela correspondente diminuição em outro dia, na forma disposto no § 13, do Art. 235-C,
daCLT. As horas compensadas não terão reflexos no RSR, Férias, Aviso Prévio, FGTS, Décimo
TerceiroSalário, e em qualquer outra verba salarial ou indenizatória, não se caracterizando estas como
laborextraordinário, não incidindo qualquer adicional sobre as mesmas quando efetivamente compensadas.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO– O prazo estipulado para compensação dos créditos e débitos existentes
noBANCO DE HORAS será de 12 meses.

 

PARÁGRAFO TERCEIRO– Em qualquer situação referida, fica estabelecido que:
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INCISO I– o Regime de BANCO DE HORAS só poderá ser aplicado para prorrogação da jornada
detrabalho, que não ultrapasse o limite máximo definidos na SEÇÃO IV-A, da CLT;

INCISO II– no caso de haver crédito mensalmente, as EMPRESAS se comprometem a antecipar, na
folhade pagamento do mês subsequente, a quantidade mínima de 20% (vinte por cento) do saldo positivo
dashoras extras acumuladas.

INCISO III– no caso de haver crédito no final do período, as EMPRESAS se obrigam a quitar, na folha
depagamento do mês subsequente, o saldo positivo das horas extras acumuladas do período.

 

PARÁGRAFO QUARTO– Na hipótese de o empregado solicitar demissão antes do fechamento do
períodoprevisto no Parágrafo Segundo, será contabilizado o total de horas trabalhadas, deduzido o total de
horascompensadas, antecipadas ou pagas, e se houver débito de horas do empregado para com a
EMPRESA,

as horas não trabalhadas não serão descontadas das verbas que o empregado tiver direito na rescisão.
Noentanto, se houver crédito a favor do empregado, as horas não compensadas serão computadas e
pagas.

 

PARÁGRAFO QUINTO– Havendo rescisão do contrato por iniciativa da EMPRESA, antes do fechamentodo
período previsto no Parágrafo Segundo, será contabilizado o total de horas trabalhadas e o total dehoras
compensadas, antecipadas ou pagas. Se houver débito de horas do empregado para com aEMPRESA, as
horas não trabalhadas serão abonadas, sem qualquer desconto nas verbas a que oempregado tiver direito
na rescisão, se houver crédito a favor do empregado, as horas não compensadasserão remuneradas.

 

PARÁGRAFO SEXTO– A EMPRESA deverá instituir sistema de controle individual das horas
efetivamentetrabalhadas, a fim de comprovar a compensação, antecipação e pagamento de jornada
trabalhada, com exceção do período intervalar que se presumirá, efetivamente, gozado ou quitado de forma
indenizatória.

 

PARÁGRAFO SÉTIMO– O regime de BANCO DE HORAS poderá ser aplicado tanto para antecipação
dehoras de trabalho, com liberação posterior, quanto para liberação de horas com reposição posterior,
emface desta modalidade a EMPRESA se compromete a antecipar as horas extras feitas que ultrapassarem
aquantidade mensal de 50hs (cinquenta horas) extras, e serão registradas no BANCO DE HORAS, e
emdecorrência do critério estabelecido neste Parágrafo, deverá ser discriminado no contracheque ou
recibode pagamento do empregado como: "HORAS EXTRAS DE BANCO DE HORAS".

 

PARÁGRAFO OITAVO – A majoração do valor do RSR (Repouso Semanal Remunerado), em razão
daintegração das horas extras prestadas, não repercute no cálculo das férias, da gratificação natalina,
doaviso prévio e do FGTS, sob pena de caracterização de “bis in idem”, conforme disposição contida noOJ-
SDI1-394.

 

PARÁGRAFO NONO – Aprestação de horas extras habituais não descaracteriza o acordo de
compensaçãode jornada e o banco de horas, aqui pactuado, conforme disposição expressa no Parágrafo
Único, do Art.59-B, da CLT.

DISPOSIÇÕES GERAIS
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO

A presente Proposta de Termo de Acordo abrangerá todos os empregados da empresaA D G DE JESUS
TRANSPORTES LTDA.que exercerem as atividades em área portuária, dadas as peculiaridades locais e da
prestação de serviços em especial no tocante aos motoristas em qualquer que seja o respectivo
enquadramento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - OBJETIVO GERAL DO ACORDO COLETIVO

A elaboração da presente minuta de Acordo, tem como principal objetivo:

a)    A valorização da relação prevista legalmente entre entidade Sindical, empregados e empresa;

b)   A formalização das necessidades empresariais para o fim de sua manutenção no ramo de atividade
proposto e a permissão do Sindicato, como órgão representante da classe ora abarcada de adequações
práticas que viabilizem a continuidade do negócio mantendo o respeito aos direitos de seus empregados e
evitando-se assim o desemprego;

c)    Fortalecer a parceria entre o empregado e a empresa, garantindo assim, o desenvolvimento contínuo
não só da sociedade, bem como, de todos os seus colaboradores;

d)   - Definir como possível a prestação de serviços na área portuária em escala de trabalho 5x1, tendo em
vista ser esta uma das exigências firmadas pela empresa (SepetibaTecon) contratantedos serviços
executados pela ora manifestante (ADG de Jesus Transportes) através de seus empregados;

e)    Permitir que a critério do empregador conjuntamente com o empregado, a escala 6x2 possa ocorrer
livremente, tendo em vista as reinvindicações recorrentes dos colaboradores que, almejam ter dessa
maneira, maior disponibilidade temporal para a família e consequentemente, melhor qualidade de vida, o
que, conforme cediço, permite que a  prestação de serviços se dê de forma mais produtiva, efetiva e
satisfatória para ambas as partes, ou pelos motivos já apresentados, escala 4x4, com prestação de serviços
de 12 horas/dia de trabalho (das 08h00 às 20h00 por 2 dias e das 20h00 às 08h00 nos demais);

f)     Permitir o fracionamento do intervalo intrajornada;

g)   Permitir que o tempo à disposição do empregado quando da prestação de serviços que por ausência de
demanda de trabalho, quer por permanência em demoradas filas conte como tempo para refeição e
descanso;

h)   Pelo fato do exercício das atividades se dar em área portuária de grande extensão territorial e dado a tal
fato, por analogia tratar-se de trabalho externo, seja excluída a obrigação da anotação de ponto no tocante
ao intervalo intrajornada.

i)     Permitir que empregados que rescindirem o contrato de trabalho dentro do prazo de até 03 meses
tenham o valor do exame toxicológico descontado na respectiva rescisão restituindo a empresa pelo
investimento inicialmente feito;

j)     Seja dada autorização para abatimentos em folhas de pagamento dos valores equivalentes as avarias
e prejuízos causados por dolo ou culpa;

k)    Permitir que o percentual de incidência para contratação de menores aprendizes e deficientes físicos,
se limite ao número de funcionários do setor administrativo da empresa.

l)     Permissão para descontar em folha de pagamento os valores correspondentes as multas de trânsito;

m)  Determinar que o tempo para a ex colaboradora informar a empresa estado gravídico se limite a 30
dias, a contar da rescisão contratual entre as partes, sendo que tal comunicação deverá ser feita por escrito
e a reintegração feita no prazo de 72 horas a contar da ciência do teor do noticiado. Ultrapassados os 30
dias referidos, não caberá a gestante o direito a reintegração ou a indenização substitutiva. 
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n)   Agregados não manterão vinculo de emprego com a empresa, bem como não terão direito a qualquer
verba rescisória.

o)   Presunção do gozo do intervalo intrajornada pela pré anotação existente nos cartões ponto,
possibilidade de redução do intervalo com o remanescente pago em folha de pagamento sem
reflexos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO

Aplica-se a todos os empregados das empresas acordantes, as demais disposições contidas na Convenção
Coletiva e Termo Aditivo firmados entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Nova
Iguaçu e o SINDICARGA.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PREVALÊNCIA DO PRESENTE ACORDO

Em face do disposto no inciso XXVI, do artigo 7º, da Constituição Federal, e do princípio do
conglobamento,as partes pactuam expressamente com o disposto no artigo 620 da Consolidação das Leis
do Trabalho,para prevalecer as Cláusulas pactuadas no Acordo Coletivo de Trabalho.

}

CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU

PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD
SÓCIO

A D G DE JESUS TRANSPORTES LTDA.

PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD
SÓCIO

PROGRESSO ARMAZENS E LOGISTICA EIRELI

PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD
SÓCIO

PROGRESSO SERVICOS PORTUARIOS E TRANSPORTE LTDA

PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD
SÓCIO

PROGRESSO TRANSPORTES LOGISTICOS E ARMAZENS LTDA

PAULO ROBERTO GIACOMETTI GAUDARD
SÓCIO

PROGRESSO TRUCK SERVICES LTDA

ANEXOS
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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/MR001199_20222022_01_26T15_29_47.pdf

