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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 

JR LOPES TRANSPORTES E LOCACAO LTDA , CNPJ n. 08.713.089/0001-45, neste ato representado(a) 
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 2021 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. 

Jornada de Trabalho  Duração, Distribuição, Controle, Faltas �

Outras disposições sobre jornada 

CLÁUSULA TERCEIRA - JORNADA DE MOTORISTA E AJUDANTE EM VIAGENS LONGAS 

Nas viagens de longa distância, consideradas como tais aquelas que o motorista profissional empregado 
permanece fora da base da empresa, matriz ou filial e de sua residência por mais de 24 (vinte e quatro) 
horas, o repouso diário pode ser feito no veículo ou em alojamento do empregador, do contratante do 
transporte, do embarcador ou do destinatário ou em outro local que ofereça condições adequadas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Na hipótese de a viagem de longa distância possuir duração superior a 7 (sete) 
dias, o repouso semanal será de 24 (vinte e quatro) horas por semana ou fração trabalhada, sem prejuízo do



intervalo de repouso diário de 11 (onze) horas, totalizando 35 (trinta e cinco) horas, usufruído no retorno do 
motorista à base (matriz ou filial) ou ao seu domicílio, salvo se a empresa oferecer condições adequadas 
para o efetivo gozo do referido repouso.

PARÁGRAFO SEGUNDO - O motorista empregado, em viagem de longa distância, que ficar com o veículo 
parado após o cumprimento da jornada normal ou das horas extraordinárias, fica dispensado do serviço, 
exceto se for expressamente autorizada a sua permanência junto ao veículo pelo empregador, hipótese em 
que o tempo será considerado de espera.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos termos do §§1º e 2º do art. 235-D da CLT, será permitido o fracionamento 
do repouso semanal em 2 (dois) períodos, sendo um destes de, no mínimo, 30 (trinta) horas ininterruptas, a 
serem cumpridos na mesma semana e em continuidade a um período de repouso diário, os quais serão 
usufruídos no retorno da viagem ficando autorizada a cumulatividade de até 03 (três) descansos 
consecutivos.

PARÁGRAFO QUARTO - Nos casos em que o empregador adotar 2 (dois) motoristas trabalhando no 
mesmo veículo, o tempo de repouso poderá ser feito com o veículo em movimento, assegurado o repouso 
mínimo de 6 (seis) horas consecutivas fora do veículo em alojamento externo ou, se na cabine leito, com o 
veículo estacionado, a cada 72 (setenta e duas) horas, nos termos do art. 235-D, § 5º, CLT.

PARÁGRAFO QUINTO - Nos casos em que o motorista tenha que acompanhar o veículo transportado por 
qualquer meio onde ele siga embarcado e em que o veículo disponha de cabine leito ou a embarcação 
disponha de alojamento para gozo do intervalo de repouso diário previsto no § 3o do art. 235-C, esse tempo 
será considerado como tempo de descanso.

PARÁGRAFO SEXTO - Para o transporte de cargas vivas, perecíveis e especiais em longa distância ou em 
território estrangeiro poderão ser aplicadas regras conforme a especificidade da operação de transporte 
realizada, cujas condições de trabalho serão fixadas em convenção ou acordo coletivo de modo a assegurar 
as adequadas condições de viagem e entrega ao destino final.’ (NR)

PARÁGRAFO SÉTIMO - Em caso de alteração da Lei 13.103/15 que prevê a jornada de trabalho do 
motorista, as partes convenentes deste termo se comprometem a rever a presente cláusula, ajustando-a as 
novas previsões legais.

PARÁGRAFO OITAVO - A jornada diária de trabalho do MOTORISTA DE CAMINHÃO E AJUDANTE  será 
de 07:20 (sete horas e vinte minutos), admitindo-se a sua prorrogação, excepcionalmente e em caráter 
eventual, por 4 (quatro) horas extraordinárias, de acordo com a Lei 13.103 de 02/03/2015, sendo as duas 
primeiras horas acrescidas do adicional de 50% (cinquenta por cento) e as duas últimas horas com adicional
de 100% (Cem por cento), desde que não concedidas a correspondente folga compensatória ou redução de 
jornada.

Relações Sindicais 

Contribuições Sindicais 

CLÁUSULA QUARTA - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA 

De acordo com a deliberação e concordância dos trabalhadores, associados e não associados, em 
assembleia regularmente convocada e realizada e de acordo com edital ou boletim 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$ 7,00 (sete reais), por mês, a partir do mês de agosto de 2021, 
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 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, obrigando a empresa a remessa do comprovante 
do referido depositodo 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 QUINTA - DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL LABORAL 

A empresa descontará 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 
setembro de 2021, 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 outubro de 2021, 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 sttrni@hotmail.com). 

Paragrafo 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 se 
tratar de apropriação indébita.

Disposições Gerais 

Aplicação do Instrumento Coletivo 

CLÁUSULA SEXTA - CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 

Aplica-se a todos os empregados da empresa, as demais disposições contidas na Convenção Coletiva 
firmada entre o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Nova Iguaçu e o SINDICARGA.

mailto:sttrni@hotmail.com).


CLAUDIO MONTEIRO DA SILVA 
Vice-Presidente 

SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA
IGUACU 

RAFAEL PEREIRA LOPES 
Sócio 

JR LOPES TRANSPORTES E LOCACAO 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. 
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