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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 Presidente, Sr(a). 
JOAQUIM GRACIANO DA SILVA; 
E 
SINDICATO DA IND DE MIN DE BRITA DO EST RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 
27.084.524/0001-64, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). ROGERIO 
MOREIRA VIEIRA; 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as 
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE  
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 
1º de maio de 2012 a 31 de março de 2013 e a data-base da categoria em 1º de abril. 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) de 
Condutores de Veículos Rodoviários (inclusive ajudantes e carregadores, 
trocadores e lavadores urbanos de passageiros, cabos aéreos e trolleyleus) - 
compreendida no 2º grupo, do plano da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Transportes Terrestres, com abrangência territorial em 
Itaguaí/RJ, Mangaratiba/RJ, Mendes/RJ, Miguel Pereira/RJ, Nilópolis/RJ, Nova 
Iguaçu/RJ, Paracambi/RJ, São João de Meriti/RJ e Vassouras/RJ. 
 
 

 
Salários, Reajustes e Pagamento 

 
Piso Salarial 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
As empresas pagarão aos seus empregados rodoviários, a partir de 1º de maio  de dois 
mil e doze, os pisos salariais abaixo, em obediência as peculiaridades, extensão e 
complexidade de cada função, a saber: 
 
MOTORISTA DE CARRETA   R$ 1.688,00  
MOTORISTA DE CAMINHÃO B R$ 1.407,00  
MOTORISTA DE CAVALO MECÂNICO  R$ 1.391,00  
MOTORISTA DE CAMINHÃO TRUCK E TOCO    R$ 1.159,00  



MECÂNICO    R$ 1.408,00  
 
Paragrafo Único: Para os demais empregados não abrangidos por Pisos Salariais e 
pertencentes a categoria dos rodoviários, será devido  o percentual de 9% (nove por 
cento) sobre o salário fixado na última convenção coletiva. 
 
 

Pagamento de Salário � Formas e Prazos 
 

CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO EM BANCO  
 
Sempre que os salários forem pagos através de bancos, serão assegurados aos 
trabalhadores, intervalo remunerado a critério da empresa, para que o mesmo receba 
seu ganho, sendo que esse intervalo não corresponderá ao destinado a descanso e 
refeição do empregado. 
 
 

Descontos Salariais 
 

CLÁUSULA QUINTA - DA CULPA OU DOLO DO EMPREGADO  
 

Os descontos salariais, em caso de multas de trânsito, furto, roubo, quebra de veículo 
e avarias de cargas só serão admitidos, se resultar provada a culpa do empregado. 

 
 

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

 
CLÁUSULA SEXTA - ADIANTAMENTO QUINZENAL  
 

As empresas fornecerão vale de adiantamento de 40% (quarenta por cento), do salário 
nominal contratual, até 15 (quinze) dias após o pagamento do salário mensal 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPROVANTE DE PAGAMENTO E CÓPIA DO 
CONTRATO DE TRABALHO  
 
As empresas fornecerão aos seus empregados cópia do contrato de trabalho (se 
admitidos na vigência da presente Convenção) e comprovantes de pagamento, 
discriminando as verbas pagas, com especificação de quantidade, valor, verbas, 
descontos e depósitos para o FGTS.  
 
Paragrafo Primeiro: O empregado que for advertido, suspenso ou demitido por justa 
causa, deverá ser avisado, por escrito, colocando o seu ciente na segunda via do aviso, 
no qual constarão as razões determinantes da advertência, suspensão ou dispensa.   
Paragrafo Segundo: As empresas cuidarão para que nas carteiras profissionais, sejam 
anotados os cargos e salários existentes nas mesmas, com o necessário conhecimento 



enviado ao Sindicato laboral. 
 
 

 
Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros 

 
13º Salário 

 
CLÁUSULA OITAVA - 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO  
 

Juntamente com as férias, as empresas poderão pagar a seus 
empregados 50% (cinqüenta por cento) do décimo terceiro a t ítulo de 
adiantamento, inclusive no mês de janeiro, dependendo de opção do 
empregado. 

 
CLÁUSULA NONA - CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 
FÉRIAS 
 

No cálculo de décimo terceiro salário, das férias e do repouso 
remunerado, serão consideradas as horas extras, comissões, prêmios, 
adicional noturno, de insalubridade e periculosidade, bem como 
quaisquer outras verbas habitualmente pagas.  

 
 

Outras Gratificações 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIA DO RODOVIÁRIO  
 
Fica estabelecido o dia vinte e cinco de julho, como "DIA DO RODOVIÁRIO", 
assegurando aos que trabalharem neste dia, os direitos previstos para o trabalho em 
dia de feriado 
 

Adicional de Tempo de Serviço 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ADICIONAL POR TEMPO DE 
SERVIÇO 
 
As empresas pagarão aos seus empregados a quantia equivalente a 03% (três por 
cento) do seu salário base por cada 05 (cinco) anos de efetivo serviço, contado da data 
de sua admissão. 
 
 

Adicional Noturno 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - ADICIONAL NOTURNO  
 



O trabalho noturno, prestado na empresa obedecerá aos seguintes critérios de 
remuneração: das 22:00 horas às 24:00 horas, 20% (vinte por cento) e das 24:00 às 
05:00 horas, 35% (trinta e cinco por cento). 

 
 

Participação nos Lucros e/ou Resultados 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E 
RESULTADOS 
 
As empresas se comprometem a elaborar e implantar um plano de metas e prêmios, 
para ser acordado junto ao Sindicato Laboral e a uma comissão dos empregados da 
empresa, a ser eleita pelos próprios empregados, com base na Lei 10.101, de 19.12.00, 
publicada no DO em 20.12.00. Enquanto não forem colocadas em pratica as regras do 
plano de metas, as empresas ficam obrigadas a pagar o percentual de 3% (três por 
cento) mensais sobre os salários dos dias trabalhados pelos empregados, a título de  
participação de resultados, podendo esse percentual ser acumulado e pago 
semestralmente. 
 
 

Auxílio Alimentação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - REFEIÇÕES / CESTA BÁSICA  
 
As empresas fornecerão a seus empregados, obrigatoriamente, uma refeição 
subsidiada que consistirá, por opção da empresa, em uma das alternativas seguintes: 
a) almoço servido no local de trabalho; ou 
b)  cestas básicas para os trabalhadores, no valor mínimo de R$ 275,00; ou 
c)   ticket refeição ou alimentação no valor de R$ 13,00 (treze reais) por dia de efetivo 
trabalho. 
 
 
Parágrafo Primeiro - As empresas subsidiarão o fornecimento da refeição, em 
qualquer das hipóteses previstas, em no mínimo 99% (noventa e nove por cento) do 
respectivo valor, em atendimento às normas do Programa de Alimentação do 
Trabalhador-PAT, podendo se beneficiar do incentivo fiscal previsto na Lei Federal nº 
6.321/76. 
Parágrafo Segundo - As empresas procederão ao desconto da participação do 
empregado no mês seguinte ao fornecimento, podendo descontar os dias de falta 
injustificada, férias, licenças e afastamentos.  No cumprimento do disposto nesta 
cláusula as empresas poderão criar normatização própria que estimule a assiduidade 
do trabalhador, vedada quaisquer normas que venham a inviabilizar o seu objetivo 
social.  
Parágrafo Terceiro - A concessão do presente benefício não terá natureza salarial e 
não se integrará na remuneração do empregado, nos termos da Lei Federal nº 6321/76, 
regulamentada pela Lei nº 78676/76. 
Parágrafo Quarto - Ficam ressalvadas as condições mais favoráveis já concedidas 
pelas empresas aos seus empregados.   



 
 

Auxílio Transporte 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - VALE TRANSPORTE  
 
As empresas concederão aos seus empregados o respectivo vale-transporte, de acordo 
com a legislação vigente. 
 
Parágrafo Primeiro: Poderão as empresas fazer a antecipação em espécie da parcela de 
sua responsabilidade correspondente ao vale transporte instituído pelas Leis 7.418/85. 
7.619/87 e regulamentada pelo decreto 95.247/87. 
  
Parágrafo Segundo: O benefício concedido na forma prevista no parágrafo primeiro, 
terá caráter meramente ressarcitório, não tendo natureza salarial nem se incorporando 
à remuneração para qualquer efeito, e portanto não se constituindo base de incidência 
de contribuição previdenciária ou do FGTS. 
 
 

Auxílio Educação 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO EDUCAÇÃO  
 
As empresas concederão o salário educação, de acordo com a legislação vigente. 
 

Auxílio Saúde 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PLANO DE SAÚDE  
 

As empresas se comprometem a estudar a viabilidade de implantar plano de saúde 
para seus empregados e dependentes de direito. 

 
 

Auxílio Morte/Funeral 
 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO FUNERAL  
 

Na ocorrência de morte do trabalhador(a), em virtude de acidente de trabalho nas 
dependências da empresa, esta se obrigará a arcar com o ônus decorrente do enterro e 
demais despesas pertinentes ao mesmo, pagável à funerária ou reembolsando à 
família, até o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

 
 

Seguro de Vida 
 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - SEGURO DE VIDA  



 
As empresas farão em favor de seus empregados e tendo como beneficiários aqueles, 
legalmente identificados junto à Previdência Social, um Seguro de Vida e Acidentes 
Pessoais em grupo, observadas as seguintes coberturas mínimas: 
1.R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de morte do empregado, por qualquer causa, 
independente do local ocorrido; 

2.R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de invalidez permanente (total ou parcial) 
do empregado(a) causado por acidente, independente do local ocorrido, atestado por 
médico devidamente qualificado, discriminando, detalhadamente, no laudo médico, as 
seqüelas definitivas, mencionando o grau ou porcentagem, respectivamente, da 
invalidez deixada pelo acidente. 

3.R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em caso de invalidez total e permanente por doença 
adquirida no exercício profissional, na forma dos regulamentos da SUSEP. 

Parágrafo Primeiro - as indenizações deverão ser processadas e pagas aos 
beneficiários do seguro, em prazo não superior a 30 (trinta) dias após a entrega da 
documentação completa exigida pela seguradora. 
  
Parágrafo Segundo - as coberturas e as indenizações por morte e/ou por invalidez, 
previstas nos incisos I, II e III do caput desta cláusula, não serão acumuláveis, sendo 
que o pagamento de uma exclui o pagamento de outras.  
  
Parágrafo Terceiro - a partir do valor mínimo estipulado e das demais condições 
constantes desta cláusula, ficam as empresas livres para pactuarem com seus 
empregados outros valores, critérios e condições para concessão do seguro, bem como 
a existência ou não de subsídio por parte da empresa e a efetivação ou não de 
desconto no salário do trabalhador, o qual deverá, se for o caso, incidir apenas na 
parcela que exceder ao limite acima. 
  
Parágrafo Quarto - o não cumprimento ao disposto na presente cláusula, 
principalmente na falta da contratação do seguro para seus empregados, implicará em 
responsabilidade da Empresa para com a liquidação de valores iguais. 
  
Parágrafo Quinto - além da indenização prevista no inciso I do caput ocorrendo a 
morte do empregado por qualquer causa, independente do local ocorrido, os 
beneficiários do seguro deverão receber do empregador 4 (quatro) cestas de alimentos 
com valor equivalente a R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco  reais) cada, em prazo 
não superior a 5 (cinco) dias da data de comunicação do óbito. 
 
 

 
Contrato de Trabalho � Admissão, Demissão, Modalidades 

 
Desligamento/Demissão 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE 
CONTRATO  
 



As empresas efetuarão as homologações das rescisões de contrato de trabalho,  no 
sindicato da categoria laboral. 
 
 

Aviso Prévio 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - DISPENSA DO CUMPRIMENT O DE 
AVISO PRÉVIO  
 

Fica dispensado do cumprimento do aviso prévio, o empregado despedido no 
momento em que este comprovar a obtenção de nova colocação, desonerando a 
empresa do pagamento dos dias restantes, não trabalhados 

 
 

Mão-de-Obra Feminina 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - TRABALHO DA MULHER  
 

Fica assegurado o acesso da mulher ao trabalho, independentemente de 
sua idade. 

 
 

Outras normas referentes a admissão, demissão e modalidades de contratação 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CARTA DE REFERÊNCIA  
 

Quando solicitado, comprometem-se as empresas a fornecer ao ex-empregado carta de 
referência, quando a dispensa tenha ocorrido sem justa causa ou por pedido de 
demissão. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - EXERCÍCIO NA MESMA FUNÇÃ O 
 
Ao empregado admitido para exercer a mesma função do outro cujo contrato de 
trabalho tenha sido rescindido, exceto por justa causa, será garantido, ressalvada as 
vantagens pessoais, o menor salário da função ou o salário normativo para ela 
existente.  
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - FORNECIMENTO DE RELAÇÃO DOS 
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO E P.P.P.  
 
As empresas fornecerão aos seus empregados, por ocasião da aposentadoria ou da 
rescisão do contrato de trabalho,a relação dos salários de contribuição para a 
Previdência Social e o Perfil Profissiográfico Previdenciário, no prazo máximo de 
30(trinta) dias 
 



 
Relações de Trabalho � Condições de Trabalho, Normas de Pessoal e 

Estabilidades 
 

Estabilidade Acidentados/Portadores Doença Profissional 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - EMPREGADO ACIDENTADO  
 
O empregado que sofrer acidente de trabalho, terá garantia pelo prazo de doze meses à 
manutenção do seu contrato de trabalho na empresa, após a cessação do auxílio 
doença acidentário, em conformidade com o art. 118 da Lei 8.213 de 24 julho de 
1991. 
 
Parágrafo Único: Comprometem-se, as empresas a encaminhar ao sindicato, no prazo 
de 7 (sete) dias úteis, uma cópia da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) de 
cada sinistro. 
 
 

Estabilidade Portadores Doença Não Profissional 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - AUXÍLIO DOENÇA - GARANTI A DE 
EMPREGO 
 

Fica assegurada à garantia de emprego por 60 (sessenta) dias ao 
empregado que retorne ao trabalho após cessação do beneficio do INSS. 

 
 

Estabilidade Aposentadoria 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - DA APOSENTADORIA  
 
As empresas assegurarão aos empregados que estiverem comprovadamente há um ano 
da aquisição do direito a aposentadoria, e que trabalhem a dez anos na mesma 
empresa, o emprego ou salário durante o período que faltar para se aposentarem, 
excetuando-se os casos de demissões por justa causa, de extinção do estabelecimento 
ou motivo de força maior comprovada. Adquirido o direito a aposentadoria, extingue-
se a garantia. 
 
Parágrafo Único: A garantia da presente cláusula poderá ser substituída pelo 
reembolso ao empregado das doze contribuições faltantes ao INSS, correspondentes 
ao período anual necessário para que se complete o tempo de aposentadoria, com base 
na última remuneração resultante do último salário reajustado, desde que se efetue o 
pagamento no prazo máximo de quinze dias a contar da data da rescisão contratual. 
 
 

Outras normas de pessoal 
 

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - DESCONTOS / MULTAS  



 
As empresas serão obrigadas a fornecer aos seus empregados o número do processo 
referente ao recurso impetrado, bem como o resultado final de seu julgamento, no que 
se refere a multas.  
 
 

 
Jornada de Trabalho � Duração, Distribuição, Controle, Faltas 

 
Compensação de Jornada 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO  
 
Fica instituído o banco de horas, com eleição do módulo semestral, autorizada a 
compensação de jornadas, podendo o excesso de um dia ser compensado pela redução 
ou inexistência de trabalho em outro, de maneira que não se exceda, no período de 
seis meses, à soma das jornadas semanais de trabalho previstas para tal lapso de 
tempo, como permite o art. 59, parágrafo 2º e 3º da CLT, consoante a nova redação 
emprestada a esse dispositivo legal por Medida Provisória e pela Lei 9.601, de 
21/01/98. 
     
Parágrafo Primeiro: Havendo necessidade imperiosa decorrente de fato não previsível, 
poderão os empregados laborarem em jornada extraordinária, quando serão devidas as 
duas primeiras horas extras, com adicional de 50% e as demais com adicional de 
100%. 
Parágrafo Segundo: Para efeito do cômputo da jornada extraordinária, será 
considerado como uma hora as frações de hora superiores a 30 minutos e como 30 
minutos as frações inferiores a esse tempo, que resultem no cômputo da jornada diária 
de trabalho. 
Parágrafo Terceiro: O eventual trabalho prestado em domingos e feriados será 
remunerado com adicional de 100% sobre a hora normal. 
Parágrafo Quarto: As partes se ajustam no sentido de que entre duas jornadas de 
trabalho haverá, necessariamente, um período mínimo de onze horas consecutivas 
para descanso do empregado. 
Parágrafo Quinto: Todo o tempo que o trabalhador estiver a disposição ou executando 
ordens, será computado como de serviço e remunerado na base do salário normal por 
hora ou fração. 
 
 

Jornadas Especiais (mulheres, menores, estudantes) 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - ABONO DE FALTAS DE 
ESTUDANTE 
 

O empregado estudante, cursando em estabelecimento de ensino oficial autorizado ou 
reconhecido pelo Governo, terá abonada a falta para prestação de exames escolares, 
desde que avise seu empregador no mínimo setenta e duas horas antes, sujeitando-se a 
comprovação posterior. 



 
 

 
Férias e Licenças 

 
Duração e Concessão de Férias 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PARCELAMENTO DO GOZO D E 
FÉRIAS 
 
Os empregados, de comum acordo com as empresas e observados os ditames legais, 
poderão parcelar o gozo de suas férias em dois períodos de quinze dias ou de dez dias. 
 
 

 
Saúde e Segurança do Trabalhador 

 
Uniforme 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - FORNECIMENTO DE UNIFO RMES 
 
Os uniformes de trabalho, quando de uso obrigatório ou exigido pelas empresas, serão 
fornecidos gratuitamente, fixando-se a quantidade de quatro por ano. A não 
conservação do aludido vestuário implicará em concessão de uniformes excedentes, 
mediante o respectivo desconto no salário. 
 
 

Insalubridade 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - INSALUBRIDADE  
 
A base de cálculo do adicional será pelo salário mínimo federal no grau definido no 
PGR de cada empresa, emitido em laudo por entidade credenciada. 
 

CIPA � composição, eleição, atribuições, garantias aos cipeiros 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - ELEIÇÃO DA CIPA  
 

As empresas comunicarão ao Sindicato a data da realização da eleição 
da CIPA, enviando o Edital  de Convocação a entidade profissional 
dentro de 48 horas, após a divulgação interna do mesmo. 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - REPRESENTANTE DA CIPA  
 
Os representantes dos empregados, eleitos para a CIPA, não poderão sofrer despedida 
arbitrária, entendendo-se como tal, a que não resultar de motivo disciplinar, técnico, 
econômico ou financeiro, devendo estender-se a presente garantia pelo prazo legal 
 



Aceitação de Atestados Médicos 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - ATESTADOS MÉDICOS E 
ODONTOLÓGICOS  
 
A empresa aceitarão os atestados médicos e odontológicos da entidade sindical, 
inclusive conveniados, fornecidos aos empregados sindicalizados, que tenha por 
finalidade a justificação da ausência ao trabalho motivada por incapacidade laboral. 
 
 

Outras Normas de Proteção ao Acidentado ou Doente 
 

CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - SOCORRO  
 

As empresas transportarão com urgência para locais apropriados, os empregados em 
caso de acidente,  mal súbito ou parto, desde que ocorram durante o trabalho ou em 
decorrência desde, quando o empregado estiver fora de sua base.  

 
 

 
Relações Sindicais 

 
Sindicalização (campanhas e contratação de sindicalizados) 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - SINDICALIZAÇÃO  
 

As empresas possibil i tarão a entidade sindical profissional  a 
realização de trabalho de sindicalização uma vez por ano. O local de 
realização será acordado entre as partes. 

 
 

Liberação de Empregados para Atividades Sindicais 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - LIBERAÇÃO DE DIRIGENTES  
 

As empresas liberarão da prestação de serviços, sem prejuízo da remuneração mensal 
nem dos direitos trabalhistas, previdenciários ou benefícios oferecidos pelas empresas 
em igualdades de condições com seus colegas de trabalho, como se em efetivo 
exercício estivesse, um dirigente por empresa, efetivo, que atue na base territorial do 
órgão de classe. O dirigente liberado deverá dedicar-se, exclusivamente, as atividades 
sindicais de interesse da categoria, ou no exercício de função de representação, para 
qual tenha sido designado. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - LIBERAÇÃO PARA 



PARTICIPAR DE CURSOS 
 
As empresas comprometem-se a liberar da prestação de serviço, sem prejuízo da 
remuneração, no máximo de dois dias por ano, os empregados solicitados pela 
diretoria, em número máximo de cinco, para participarem de congressos ou eventos da 
categoria, desde  que previamente requisitados por escrito e com antecedência mínima 
de quinze dias. 
 
 

Contribuições Sindicais 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - CONTRIBUIÇÃO 
ASSISTENCIAL  
 

As empresas descontarão de seus empregados associados ou não, a titulo de  
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL, 1(um) dia de trabalho reajustado, que deverá ser 
recolhido ao Sindicato de Trabalhadores até o dia 30 de outubro de 2012. 

 
 

Direito de Oposição ao Desconto de Contribuições Sindicais 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - OPOSIÇÃO AO DESCON TO 
DA CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 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. 
 
      O não recolhimento implicará em multa de 10% (dez por cento), além de correção 
monetária, juros de mora e honorários advocatícios se necessário. 
 
 

Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa 
 

CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - QUADRO DE AVISO  
 

 As empresas colocarão a disposição do Sindicato Profissional, quadro de avisos no 
local de trabalho, para afixação de comunicados oficiais da categoria, desde que não 
contenham matéria político-partidária, ou ofensiva a quem quer que seja. 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - SUBSTITUTO PROCESSUA L  
 
As empresas reconhecem a legitimidade da entidade sindical para ajuizar ação de 
cumprimento, artigo oitavo, inciso terceiro da Constituição Federal e Parágrafo Único 



do Artigo 872 da CLT, com vistas ao cumprimento das vantagens constantes deste 
instrumento normativo, independentemente de outorga de procuração dos 
empregados, bem como da juntada de relação nominal dos mesmos. 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - DIALOGO ENTRE AS PART ES 
 

As partes acordantes comprometem-se a manter contato constante e diálogo franco 
para a superação de conflitos durante a vigência desta Convenção, que se originem de 
mal-ferimento das disposições, objeto do presente pacto ou de sua indevida 
interpretação 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - MENSALIDADES 
ASSOCIATIVAS  
 
As empresas, mediante autorização firmada pelo empregado afiançado, descontarão a 
favor do sindicato dos trabalhadores, as mensalidades devidas em decorrência de sua 
condição de associado, com recolhimento aos cofres da entidade, no prazo máximo de 
05 (cinco) dias após o desconto, devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% 
(dez por cento), além das demais penalidades cabíveis. 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - RELAÇÃO DE EMPREGADO S 
 

Ficam as empresas obrigadas a remeter ao sindicato profissional uma vez por ano, a 
relação dos empregados pertencentes a categoria. O descumprimento da presente 
cláusula dará direito ao sindicato profissional de pleitear multa equivalente a 10% 
(dez por cento) do piso salarial de motorista de caminhão, por empregado existente na 
empresa, na data base, desde que previamente solicitada, a empresa não a forneça. 

 
 

 
Disposições Gerais 

 
Descumprimento do Instrumento Coletivo 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - MULTA PELO 
DESCUMPRIMENTO  
 
O não cumprimento de quaisquer das cláusulas da presente Convenção implicará no 
pagamento de multa equivalente a dez por cento do piso salarial do motorista de 
carreta, com a limitação de que trata o artigo 412, do Código Civil Brasileiro, 
revertendo-se a mesma em favor da parte a quem a infringência prejudicar, 
excetuando-se as cláusulas já contempladas com multa específica. 
 
 
 

JOAQUIM GRACIANO DA SILVA 



Presidente 
SINDICATO DOS TRAB EM TRANSPORTES RODOV DE NOVA IGUACU 

 
ROGERIO MOREIRA VIEIRA 

Presidente 
SINDICATO DA IND DE MIN DE BRITA DO EST RIO DE JANEIRO 

 
 

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

 

 


