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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2022/2023

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ002715/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 16/11/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR053671/2022
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.115314/2022-95
DATA DO PROTOCOLO: 08/11/2022

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

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

SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA, CNPJ n. 27.881.408/0001-76, neste ato representado(a) por seu
Diretor, Sr(a). MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIANA DRUMMOND e por seu Diretor, Sr(a). MARIO
JOSE DOS SANTOS VIANA;
 
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 02 de abril de 2022 a 01º
de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01º de abril.

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 Belford Roxo/RJ, Engenheiro
Paulo de Frontin/RJ, Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ, Mendes/RJ, Mesquita/RJ, Miguel Pereira/RJ,
Nilópolis/RJ, Nova Iguaçu/RJ, Paracambi/RJ, Paty do Alferes/RJ, Rio das Flores/RJ, São João de
Meriti/RJ, Seropédica/RJ e Vassouras/RJ.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO
PISO SALARIAL

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL

Fixação dos pisos salariais das categorias abaixo, a partir de 01 de abril de 2022, para todas as empresas
comerciais:

MOTORISTA "A" UTILITÁRIO ATÉ 1,5 TON R$ 1.780,14

MOTORISTA "B" CAMINHÃO - R$ 2.350,15

MOTORISTA “C” CARRETA - R$ 2.842,82

MECÂNICO - R$ 2.350,15

AJUDANTE - R$ 1.487,05
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: Para os demais empregados da categoria não abrangidos pelos pisos salariais acima,
será concedido um reajuste de 10% (dez por cento).

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os pisos salariais são retroativos a abril/2022, devendo as empresas efeturarem o
pagamento da diferença salarial.

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA QUARTA - DAS ANTECIPAÇÕES E NOVOS REAJUSTES

Acordam as partes que havendo antecipações e reajustes salariais, por força de Termo Aditivo a presente
CONVENÇÃO COLETIVA, ou por força de Lei, esses serão aplicados sobre os pisos salariais constantes da
cláusula terceira.

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS

CLÁUSULA QUINTA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO

As empresas fornecerão, a todos os empregados da categoria, comprovante de pagamento (contracheque)
contendo a discriminação da respectiva remuneração e dos descontos efetivados.

DESCONTOS SALARIAIS

CLÁUSULA SEXTA - DA CULPA OU DOLO DO EMPREGADO

Os descontos salariais em caso de acidente de trânsito, furto, roubo, quebra de veículos e avaria de carga, só serão
admitidos se resultar configurada a culpa ou dolo do empregado, sendo que as despesas com a obtenção dos
Boletins de Ocorrência serão suportadas pelas empresas.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS
13º SALÁRIO

CLÁUSULA SÉTIMA - DO 13º SALÁRIO, FÉRIAS E REPOUSO REMUNERADO

No cálculo do 13º salário, férias e repouso remunerado, serão consideradas as horas extras, comissões, prêmios,
adicionais noturnos, de insalubridade e de periculosidade, bem como quaisquer outras verbas habitualmente pagas.

CLÁUSULA OITAVA - ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO

As empresas pagarão aos empregados da categoria, que contem com mais de 01 (um) ano de serviço, o
adiantamento da 1ª parcela do 13º salário, coincidente com o pagamento das férias, desde que o empregado
requeira, até o dia 31 de janeiro de cada ano.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA NONA - DO TÍQUETE REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO

Empresas que fornecem refeição no local, a todos os empregados, poderão descontar o valor de R$ 34,00 (trinta e
quatro reais) em folha, institui o PAT (Programa de Alimentação do Trabalhador) conforme lei vigente.

AUXÍLIO TRANSPORTE
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CLÁUSULA DÉCIMA - VALE TRANSPORTE

As empresas fornecerão aos empregados da categoria o respectivo vale transporte, de acordo com a lei vigente.

AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - AUXÍLIO DOENÇA

Fica assegurada a garantia no emprego por 30 dias ao empregado que retorne ao trabalho, após a cessação do
benefício pelo INSS.

SEGURO DE VIDA

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - SEGURO OBRIGATÓRIO

Aos profissionais motoristas empregados, referidos no artigo 2º, parágrafo único da Lei nº
12.619 de 30 de abril de 2012, é assegurado o benefício do seguro obrigatório, custeado pelo
empregador, destinado à cobertura dos riscos pessoais inerentes às suas atividades, no valor
mínimo correspondente a 10 (dez) vezes o piso salarial de sua categoria.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES
AVISO PRÉVIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DISPENSA DO CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO

Fica o empregado dispensado do cumprimento do Aviso Prévio, no momento que o mesmo comprovar a obtenção
de nova colocação, desonerando a empresa neste caso, do pagamento dos dias restantes, não trabalhados.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE
CONTRATAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANOTAÇÃO DE DADOS NA CTPS

As empresas cuidarão para que nas Carteiras Profissionais sejam anotados os cargos efetivos dos seus
empregados, respeitadas as estruturas de cargos e salários existentes nas mesmas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORNECIMENTO DO AAS

As empresas, desde que solicitadas por escrito e com antecedência mínima de 05 (cinco) dias, fornecerão aos seus
empregados o Atestado de Afastamento  e Salários, para a obtenção de benefícios previdenciários.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES
ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA APOSENTADORIA
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As empresas assegurarão aos empregados que estiverem comprovadamente a 01 (um) ano da aquisição do direito
a aposentadoria e que contem com 05 (cinco) anos de serviço na mesma empresa, o emprego ou o salário durante
o período que faltar para se aposentarem, excetuando-se os casos de demissão por justa causa, de extinção do
estabelecimento ou por motivo de força maior, devidamente comprovado.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
UNIFORME

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - FORNECIMENTO DE UNIFORMES

As empresas, que exigirem uso do uniforme, terão que fornecê-los, gratuitamente, em número de 03 (três)
anualmente.

RELAÇÕES SINDICAIS
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA

De acordo com a deliberação e concordância dos trabalhadores, associados e não associados, em assembléia
regularmente convocada e realizada e de acordo com edital de convocação específico, com fundamento nos
princípios invocados na Nota Técnica nº 1, de 27/04/2018, da CONALIS/MPT, e da tese nº 18, da Comissão 3,
aprovada pela CONAMAT, será descontado de todos empregados, beneficiados pelo presente instrumento, a título
de contribuição negocial, em favor da entidade profissional convenente, o valor de R$ 8,00 (oito reais), por mês, a
partir da assinatura desta norma junto ao Ministério do Trabalho,devendo tal recolhimento ser feito através de
deposito bancário, identificado,(Banco do Brasil, Agência 5798-3, CC 1551- 2, CNPJ 30.830.319/0001-05) cuja
destinação será custear a negociação coletiva de trabalho, os serviços jurídicos na área trabalhista, homologações e
conferencia de cálculos trabalhistas e cálculos para aposentadorias.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As importâncias correspondentes a este desconto serão recolhidas à entidade sindical
no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o desconto, facultada ao sindicato, em caso de dúvidas, requerer a
comprovação do referido pagamento acompanhada da relação nominal dos contribuintes e respectivos valores
descontados.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O não recolhimento no prazo mencionado acarretará à empresa uma multa de 10%
(dez por cento) sobre o total que deveria ter sido recolhido, independente de outras cominações legais, por se tratar
de apropriação indébita.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL

As empresas descontarão de todos os empregados representados pelo Sindicato Laboral, conforme
aprovado em assembléia da categoria , o valor correspondente a 01 (um) dia de salário reajustado do mês
de outubro de 2022, a titulo de contribuiçao assistencial, mediante desconto em folha de pagamento,
conforme aprovação da Assembléia Geral , ficando sob a responsabilidade da empresa o repasse de tais
valores ate 10 de novembro de 2022, devendo tal recolhimento ser feito diretamente no Sindicato dos
Rodoviários de Nova Iguaçu, ou através de depósito bancário (Banco do Brasil, Agência 5798-3, CC 1551-2,
CNPJ 30.830.319/0001-05 - O envio do comprovante de depósito e relação nominal dos trabalhadores com
o respectivo desconto deverá ser enviado através do e-mail financeiro@rodoviariosni.org.br)

PARÁGRAFO PRIMEIRO: É concedido aos empregados o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do efetivo
desconto, para discordarem, por escrito, do mesmo. A discordância só terá valor legal, quando feita de
próprio punho pelo empregado e por este protocolada no sindicato profissional.

PARÁGRAFO SEGUNDO:  O não recolhimento no prazo mencionadao acarretará a empresa uma multa de
10% (dez por cento) sobre o total que deveria ser recolhido, independente de outras cominações legais, por
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se tratar de apropriação indébita.

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: 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 STTRNI 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 STTRNI, e desde que cumpridas as condições
estabelecidas nos parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de o STTRNI 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
STTRNI para que esse possa exercer seu direito de defesa.

PARÁGRAFO QUARTO:  A Notificação de Demanda mencionada no parágrafo anterior deverá ser enviada:
(a) antes de completada metade do período disponível para a apresentação 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.

 ARÁGRAFO QUINTO: A Notificação de Demanda conterá informações detalhadas sobre o processo,
incluindo o número do processo e os valores envolvidos.

PARÁGRAFO SEXTO: Se o empregador não proceder a notificação de acordo com a forma e prazos
previstos acima, a responsabilidade do STTRNI não mais subsistirá em relação ao processo respectivo,
devendo a empresa assumir sozinha as consequências da demanda.

PARÁGRAFO SÉTIMO: 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
STTRNI.

PARÁGRAFO OITAVO: Havendo rejeição, pelo Juízo, do ingresso do STTRNI 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 STTRNI em até 30 (trinta) dias corridos,
pelo meio de pagamento indicado na notificação.

PARÁGRAFO NONO: O empregador se obriga a fornecer todas e quaisquer informações ou materiais
pertinentes à defesa solicitados pelo STTRNI.

DISPOSIÇÕES GERAIS
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA VIGÉSIMA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS

Fica estabelecida uma multa de dez por cento do salário do motorista,por trabalhador atingido em caso de
descumprimento de  quaisquer cláusulas da  presente  Convenção, com  a limitação de que trata o artigo 412 do
Código Civil, revertendo-se a mesma em favor da parte a quem a infringência prejudicar, excetuando-se as
cláusulas já contempladas com multa.

OUTRAS DISPOSIÇÕES

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DIALOGO ENTRE AS PARTES

As entidades acordantes se comprometem a manter contato constante e diálogo franco, para a superação de
conflitos durante a vigência deste acordo, que se originem de agravo às disposições do presente pacto ou de sua
indevida interpretação.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DIA DO RODOVIÁRIO

As empresas reconhecem o dia 25 de julho como o DIA DO RODOVIÁRIO, ficando assegurada aos
empregados que trabalham nesse dia a remuneração em dobro.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A empresa estará compensando este feriado, sempre na 3º segunda-feira de
outubto, dia em que os demais funcionários da empresa estarão em liberados devido ao feriado do
comércio .

}

CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA
VICE-PRESIDENTE

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU

MARIA DE FATIMA DOS SANTOS VIANA DRUMMOND
DIRETOR

SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA

MARIO JOSE DOS SANTOS VIANA
DIRETOR

SUPERMERCADOS VIANENSE LTDA

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/MR053671_20222022_10_25T14_44_33.pdf

