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SIND DOS TRAB REFRIG TEC EM LAVAD E AR COND E TRAB NAS OFIC DE VEIC AUTOM E CICLOM 
E NO COM DE PECA DE REFRIG E DE VEIC AUTOM E CICLOM DO ESTADO CEARA, CNPJ n. 
00.765.796/0001-73, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). AGENOR LOPES DA SILVA;

E 

J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA., CNPJ n. 04.185.877/0016-31, neste ato representado(a) por seu 
Gerente, Sr(a). RENATO MORAIS PEREIRA;

J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA., CNPJ n. 04.185.877/0008-21, neste ato representado(a) por seu 
Gerente, Sr(a). RENATO MORAIS PEREIRA;

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 1º de janeiro de 2008 a 
31 de dezembro de 2008 e a data-base da categoria em 1º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) TRAB. NO COMERCIO DE PEÇAS E SERV. PARA VEÍCULOS AUTOM. E CICLOMOTORES 
E REFRIGERAÇÃO, com abrangência territorial em Fortaleza/CE e Juazeiro do Norte/CE. 

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

CLÁUSULA TERCEIRA - PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS 

Este Programa visa possibilitar aos empregados da Empresa J.S. o recebimento de Participação nos 
Resultados – PPR, como incentivo à qualidade e produtividade, na forma deste instrumento e ainda, 
nos termos do artigo 7º, inciso XI, da Constituição Federal e da Lei nº. 10.101 de 19.12.2000, além de:

a) Fortalecer a parceria entre os empregados e a Empresa;

b) Reconhecer o esforço individual e da equipe na construção dos resultados;

c) Estimular o interesse dos empregados na gestão e nos destinos da Empresa;

d) Fomentar os negócios e os resultados da Empresa

Parágrafo Primeiro – O pagamento do PPR aqui estabelecido não integra, não substitui e nem 
complementa a remuneração do empregado para qualquer fim e, não se lhe aplica o principio da 
habitualidade. O PPR será um elemento motivacional do corpo Funcional da empresa, com vistas à 
superação das metas da organização e do desempenho dos empregados.
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Parágrafo Segundo – O empregado fará jus ao recebimento do valor da PR, no caso de efetivo labor 
prestado e dos resultados alcançados durante cada um dos 02 (dois) períodos de apuração, assim 
compreendidos: De 01.01.2008 a 30.06.2008 e de 01.07.2008 a 31.12.2008.

Parágrafo Terceiro - O empregado afastado do trabalho nas situações descritas abaixo, durante cada 
período de apuração do PPR, conforme o parágrafo segundo desta cláusula, tem sua participação 
regulada da seguinte forma:

a) O empregado afastado, com amparo no artigo 473 da Consolidação de Leis do Trabalho – CLT e 
por Acidente de Trabalho, Licença Maternidade ou Licença para Tratamento de Saúde, faz jus ao 
pagamento da participação nos resultados, proporcionalmente ao período efetivamente trabalhado e 
aos resultados alcançados em cada período. Porém, aquele que ficou em gozo dos benefícios acima 
durante todo o período de apuração, não terá direito a participação nos resultados.

b) O empregado desligado da Empresa J.S., por rescisão do contrato de trabalho sem justa causa ou 
por pedido de demissão, fará jus ao pagamento da participação nos resultados, proporcionalmente 
aos dias efetivamente trabalhados e aos resultados alcançados no período. Considera-se para todos 
os efeitos como mês, a parcela superior a 15 (quinze) dias de trabalho efetivo, excluindo-se aqui a 
extensão do aviso prévio, se indenizado ou dispensado a pedido.

Parágrafo Quarto – Na hipótese de admissão após o início do período de apuração, o empregado faz 
jus ao pagamento da participação nos resultados, proporcionalmente ao período efetivamente 
trabalhado e aos resultados alcançados nesse período, sendo 1/12 (um doze avos) para cada mês 
trabalhado, e considerando que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será havida como mês 
integral.

Parágrafo Quinto –– A Participação nos Resultados da J.S. será composta de metas de 
desempenho, com a contrapartida da participação dos trabalhadores nos resultados, obedecendo aos 
planos setoriais da Empresa.

CLÁUSULA QUARTA - FORMA DE PAGAMENTO 

A Participação nos Resultados da J.S. Distribuidora de Peças Ltda. com periodicidade de um ano, 
referente a 2008, será composta de metas de desempenho, fixadas semestralmente, com a 
contrapartida da participação dos trabalhadores nos resultados, obedecendo aos planos setoriais da 
Empresa.

Parágrafo Primeiro – Os períodos para os pagamentos serão feitos da seguinte forma:

a) Referente ao primeiro semestre de 2008 será feito até o dia 30 de junho de 2008;
b) Referente ao segundo semestre de 2008 será feito até o dia 30 de dezembro de 2008, ou 06 

(seis) meses após o primeiro pagamento.

Parágrafo Segundo – O valor da meta anual de vendas a ser atingida pelos colaboradores do quadro 
de funcionários da JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
04.185.877/0008-21, é de R$: 12.000,000,00 (doze milhões de reais), e a JS DISTRIBUIDORA DE 
PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 04.185.877/0016-31, é de R$: 870.000,00 (oitocentos e 
setenta mil reais). 

Parágrafo Terceiro - Para efeito de pagamento das participações dos resultados, a meta anual será 
dividida em partes iguais para os dois semestres. Apuram-se, semestralmente, os resultados 
alcançados e confronta com o plano de metas de vendas e com o plano de metas de cobrança do 
semestre e paga a título de participação do Programa de Participação de Resultados -PPR.

Parágrafo Quarto – Quanto aos planos setoriais da empresa JS Distribuidora de Peças, citados no 

caput desta Cláusula, serão assim distribuídos:

1) COMPOSIÇÃO DE METAS DE DESEMPENHO – SETOR COMERCIAL

a) Vendedores
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Categoria Metas Índice Limite

Intervalo semestral % R$:

I A PARTIR DE 420.000,00 0.0408 17.200,00

H 420.001,00 550.000,00 0,0406 22.400,00

G 550.001,00 690.000,00 0,0358 24.700,00

F 690.001,00 1.020.000,00 0.0288 29.400,00

E 1.020.006,00 1.440.000,00 0.0286 39.000,00

D 1.440.006,00 1.800.000,00 0.0284 45.000,00

C 1.800.006,00 2.160.000,00 0,0282 50.000,00

B 2.160.006,00 2.400.000,00 0.0280 53.000,00

A 2.400.001,00 3.000.000,00 0,0278 55.000,00

Pelo esforço e interesse na construção do resultado geral, a participação do vendedor será fruto de 
sua venda individual apurada semestralmente em 2008, conforme parágrafo segundo da cláusula 
sétima deste ACT. O valor da participação será o resultado da multiplicação do índice pelo valor 
apurado de sua venda semestral situada na faixa que se enquadrar no Quadro de Metas semestral de 
Vendas abaixo:

Quadro de Metas Semestral de vendas

b) Coordenador de Vendas

A participação do coordenador será o resultado da multiplicação do índice de 0,00390 pelo valor 
alcançado da meta geral do semestre, tolerando-se uma margem de 20% (vinte por cento), limitando-
se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$: 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos 
reais) e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

c) Coordenador de PAV (Ponto Avançado de Vendas) 

A participação do coordenador de PAV (Ponto Avançado de Vendas) será o resultado da multiplicação 
do índice de 0,05450 sobre o valor alcançado da meta geral do semestre, tolerando-se uma margem 
de 20% (vinte por cento), limitando-se ao valor Máximo de participação dos resultados em R$ 
21.000,00 (vinte e um mil reais) e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção 
Coletiva vigente.

d) Promotores de vendas

A participação dos promotores será o resultado da multiplicação do índice de 0,001561 pelo valor 
alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% (vinte por 
cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$: 14.000,00(quatorze mil 
reais) e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

e) Auxiliares de Vendas

A participação dos Auxiliares de Vendas será o resultado da multiplicação do índice de 0,000361 pelo 
valor alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% (vinte 
por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$: 4.000,00(quatro mil 
reais) para cada auxiliar e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva 
vigente.

2) COMPOSIÇÃO DE METAS DE DESEMPENHO – SETORES ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

a) GERENTE

Página 3 de 10Mediador - Extrato Acordo Coletivo

23/06/2020http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/Resumo/ResumoVisualizar?nrSolicitacao...



A participação do Gerente será o resultado da multiplicação do índice de 0,008200 pelo valor 
alcançado da meta geral do semestre, tolerando-se uma margem de 20% (vinte por cento), limitando-
se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$: 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais) e 
tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

b) Coordenadores Administrativos

A participação dos Coordenadores Administrativos será o resultado da multiplicação do índice de 
0,001561 pelo valor alcançado do objetivo geral do semestre, tolerando-se uma margem de variação 
de até 20% (vinte por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 
18.000,00(dezoito mil reais) para cada e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção 
Coletiva vigente.

c) Encarregados de Contas a Pagar / Depto.de Pessoal 

A participação dos Encarregados das Contas a Pagar e do Depto.de Pessoal será o resultado da 
multiplicação do índice de 0,000831 pelo valor alcançado do objetivo geral do semestre, tolerando-se 
uma margem de variação de até 20% (vinte por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação 
dos resultados em R$ 12.000,00(doze mil reais) para cada Encarregado e tendo como valor mínimo o 
piso salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

c) Auxiliares Administrativos

 A participação dos Auxiliares Administrativos será o resultado da multiplicação do índice de 0.000100

pelo valor alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% 
(vinte por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 1.000,00(Um mil 
reais) para cada Auxiliar e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva 
vigente.

d) Auxiliares de Compras

A participação dos Auxiliares de compras será o resultado da multiplicação do índice de 0.000431 pelo 
valor alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% (vinte 
por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 3.700,00 (Três mil e 
setecentos reais) para cada Auxiliar e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção 
Coletiva vigente.

e) Operadores de Caixa

A participação dos Operadores de Caixa será o resultado da multiplicação do índice de 0.000100 pelo 
valor alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% (vinte 
por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 1.000,00(Um Mil reais) 
para cada Auxiliar e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

03 – SETOR COBRANÇAS COMPOSIÇÃO DE METAS DE DESEMPENHO

POSIÇÃO DOS VENCIDOS ÍNDICE LIMITE
A 170.000,00 140.000,00 0.009788 1.600,00
B 139.999,00 120.000,00 0.028050 4.000,00
C 119.999,00 90.000,00 0.043050 5.500,00
D 89.999,00 60.000,00 0.070734 6.500,00

a) COBRADOR 
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Objetivando reduzir ao máximo os valores de inadimplência refletida nos vencidos da carteira de 
contas a receber, a participação do cobrador será fruto do desempenho do setor de cobranças. 
Através de uma média semestral, apura-se o saldo de vencidos em 30/06/2008 e 30/12/2008, 
constante do relatório “Resumo por Natureza e Forma de Cobrança” no ícone “Diversos” de contas a 
receber do modulo RELSISFIN do Sistema Operacional NBS. O valor da participação será fruto da 
multiplicação do valor encontrado pela média semestral dos vencidos pelo índice cuja média se 
enquadrar em uma das faixas do quadro acima.  

c) AUXILIAR DE COBRANÇA 

Objetivando reduzir ao máximo os valores de inadimplência refletida nos vencidos da carteira de 
contas a receber, a participação do cobrador júnior será fruto do desempenho do setor de cobranças.  
Através de uma média semestral, apura-se o saldo de vencidos em 30/06/2008 e 28/12/08, constante 
do relatório “Resumo por Natureza e Forma de Cobrança” no ícone “Diversos” de contas a receber do 
modulo RELSISFIN do Sistema Operacional NBS. O valor da participação será fruto de 40% da 
multiplicação do valor encontrado pela média semestral dos vencidos pelo índice cuja média se 
enquadrar em uma das faixas do quadro acima.  

4) COMPOSIÇÃO DE METAS – SETORES DE ESTOQUES E EXPEDIÇÃO

a) Coordenadores de Estoque

A participação dos Coordenadores Administrativos será o resultado da multiplicação do índice de 
0,000600 pelo valor alcançado do objetivo geral do semestre, tolerando-se uma margem de variação 
de até 20% (vinte por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para cada Coordenador e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme 
Convenção Coletiva vigente.

b) Estoquistas Sênior

A participação dos estoquistas será o resultado da multiplicação do índice de 0.000311 pelo valor 
alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até20% (vinte por 
cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 1.900,00(Um mil e 
novecentos reais) para cada estoquista e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme 
Convenção Coletiva vigente.

c) Estoquistas Junior

A participação dos Auxiliares Administrativos será o resultado da multiplicação do índice de 0.000161

pelo valor alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% 
(vinte por cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 1.000,00(Um mil 
reais) para cada Auxiliar e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva 
vigente.

d) Auxiliares de Estoques

A participação dos Auxiliares Administrativos será o resultado da multiplicação do índice de 0.000050

pelo valor alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% 
(vinte por cento), limitando-se ao valor minimo do piso Maximo de participação dos resultados o  piso 
salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

e) Motoristas 
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A participação dos Motoristas será o resultado da multiplicação do índice de 0.000301 pelo valor 
alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% (vinte por 
cento), limitando-se ao valor Maximo de participação dos resultados em R$ 2.000,00(dois mil reais) 
para cada motorista e tendo como valor mínimo o piso salarial conforme Convenção Coletiva vigente.

f) Moto boy

A participação dos motos boy será o resultado da multiplicação do índice de 0.000060 pelo valor 
alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até20% (vinte por 
cento), limitando-se ao valor minimo do piso Maximo de participação dos resultados o piso salarial 
conforme Convenção Coletiva vigente.

4) COMPOSIÇÃO DE METAS – SETOR DE SERVIÇOS GERAIS

d) Auxiliar de Limpeza

A participação do auxiliar de limpeza será o resultado da multiplicação do índice de 0.0001 pelo valor 
alcançado do objetivo geral do período, tolerando-se uma margem de variação de até 20% (vinte por 
cento), limitando-se ao valor minimo do piso Maximo de participação dos resultados o piso salarial 
conforme Convenção Coletiva vigente.

AUXÍLIO TRANSPORTE 

CLÁUSULA QUINTA - VALE-TRANSPORTE 

A empresa J. S. concederá o vale-transporte, em cumprimento às disposições da Lei nº. 7.418, de 16 
de dezembro de 1985, com a redação dada pela Lei nº 7619, de 30 de setembro de 1987, 
regulamentada pelo Decreto nº. 95.247, de 16 de novembro de 1987, e, ainda, em conformidade com 
a decisão do C. TST no Processo TST-AA-366.360/97.4 (AC. SDC), publicada no DJU 07.08.98, 
seção 1, p. 314.

Parágrafo primeiro – Caberá ao empregado, anualmente no mês de janeiro, solicitar a concessão do 
vale-transporte, conforme especificam as legislações elencadas no “caput” desta cláusula, 
responsabilizando-se civil e criminalmente por qualquer declaração irregular. 

Parágrafo segundo – Caberá ao empregado comunicar por escrito e de imediato ao ocorrido, à 
Empresa, as alterações nas condições declaradas no início de cada ano

AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - AUXÍLIO PARA A FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE ESTUDANTES 

A empresa J. S. incentivará seus empregados a concluírem a graduação em curso superior, bem 
como a pós-graduação, como parte do Programa de Apoio à Capacitação Profissional, conforme 
regulamentação a ser disposta em Instruções normativas Internas, conforme abaixo:

a) O empregado deverá contar com, no mínimo, dois anos de contrato de trabalho contínuo 
vigente com a empresa;

b) A instituição de ensino superior deve estar entre as 03 (três) de melhor conceito na região, 
pelos critérios do MEC;

c) O empregado deverá manter a Média Mínima de Nota Superior a 7,0 (sete) ou conceito 
equivalente. Caso o empregado não atinja essa média, perderá o direito do benefício para o 
próximo semestre/ano;

d) Os pagamentos deverão ser feitos mensalmente pela empresa e os Comprovantes de 
Pagamento “originais” devidamente quitados pelo banco ou pela instituição de ensino, deverão 
permanecer na pasta do empregado, após devidamente contabilizados. Caso o mesmo 
solicite, a empresa poderá conceder uma cópia desse comprovante;

e) Pagamento pela empresa de 100% do valor da mensalidade, bem como do valor da matrícula;
f) Nenhum tipo de livro ou material didático está contemplado no benefício;
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g) As áreas de concentração abrangidas para concessão do benefício são: Economia, 
Administração, Contabilidade, Informática e Marketing;

h) Os Cursos de tecnólogos ou seqüenciais de nível superior para as mesmas áreas também 
serão aceitos;

i) Não será admitida nenhuma concessão que não esteja prevista neste documento;

Parágrafo primeiro – Objetivando complementar o objetivo do artigo 473 da CLT, no seu inciso VII, a 
Empresa J.S. abonará as faltas decorrentes de exames ou provas ou exames obrigatórios que 
coincidirem com o horário de trabalho, a serem realizados em cursos oficiais e reconhecidos pelo 
Ministério da Educação. Tais ocorrências deverão ser comunicadas previamente e por escrito, contra 
recibo, ao empregador, no prazo de 72 (setenta e duas) horas e, após, façam comprovação através de 
atestado expedido pelo respectivo estabelecimento de ensino dentro de 72 (setenta e duas) horas. 
Unicamente, para essa finalidade, incluem-se também os empregados cursando o ensino fundamental 
e o ensino médio, incluindo-se, nestes casos, os cursos para exame supletivo.

Parágrafo segundo – O pagamento estipulado no “caput” desta cláusula não tem caráter 
remuneratório e, conseqüentemente, em face de sua natureza jurídica, não se incorporará em 
hipótese alguma ao salário dos empregados, e sobre a mesma não haverá incidência de quaisquer 
encargos fiscais e trabalhistas.

Parágrafo terceiro - As horas em que o empregado beneficiado por esta cláusula estiver em aula, não são consideradas 

horas extraordinárias, bem como aquelas que, por convite da empresa ou solicitação do próprio empregado, o mesmo 

estiver em cursos de complementação profissional ou capacitação, uma vez que o benefício ora implantado propicia 

vantagens adicionais ao profissional, sem condicionantes de nenhuma espécie.  

AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA COMPLEMENTAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA 

A Empresa J.S. Distribuidora de Peças Ltda., suplementará o auxílio-doença pago pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS, em razão de afastamentos de qualquer natureza e pelo prazo de 
até 350 (trezentos e cinqüenta) dias, a partir do 16° dia de afastamento, pela diferença entre o valor 
líquido das verbas salariais dos últimos 06 (seis) meses do empregado e o valor do benefício pago 
pelo INSS.

Parágrafo Primeiro – Ao empregado, que ainda não faça jus ao auxílio-doença, no que se refere ao 
período de carência de 12 (doze) contribuições mensais, a Empresa J.S. pagará o salário-base até 
que seja atingido o período de contribuição necessário.

Parágrafo Segundo – A Empresa J.S. suplementará o Abono Anual pago pelo INSS no valor 
correspondente à diferença entre a Gratificação de Natal devida ao empregado, como se este não 
tivesse gozado licença para tratamento de saúde e/ou por acidente de trabalho, e a soma do Abono 
Anual pago pelo INSS, em qualquer caso, incluindo o empregado que não tenha o tempo de carência 
necessário para o recebimento do beneficio previdenciário.

Parágrafo Terceiro – Os pagamentos da suplementação do auxílio-doença e da suplementação do 
Abono Anual serão efetuados nas mesmas datas determinadas para os pagamentos de remuneração 
mensal e Gratificação de Natal dos demais empregados, respectivamente, e não terão natureza 
salarial para nenhum fim, conforme a Lei nº. 8.213/91. 

Parágrafo Quarto – Não sendo conhecido o valor básico da Previdência Social, a complementação 
deverá ser paga em valores estimados. Se ocorrerem diferenças, a maior ou a menor, deverão ser 
compensadas no pagamento do mês imediatamente posterior.

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA OITAVA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO 

A J.S. manterá apólice de seguro de vida em grupo para seus empregados, custeando 100% (cem por 
cento) do prêmio aos empregados que optarem pela adesão à referida apólice, até o valor equivalente 
a 50 (cinqüenta) remunerações, desde que tal valor não exceda o limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco 
mil reais), sem natureza salarial para qualquer fim.
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Parágrafo Primeiro – A exclusivo critério do empregado, manifestado expressamente no momento de 
firmar o termo de opção pelo benefício e autorização de desconto nas verbas salariais 
correspondentes, fica assegurada a opção pela complementação do prêmio da apólice de seguro para 
até 50 (cinqüenta) remunerações, ficando a cargo do empregado o custo da parcela que exceder ao 
limite previsto no “caput” desta cláusula. 
Parágrafo Segundo – No caso de falecimento de empregado titular, a empresa, através da 
seguradora contratada, concederá ao dependente legal judicialmente nomeado, o valor de  R$ 
3.000,00 (três mil reais) a título de Auxílio-Funeral.

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

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

CLÁUSULA NONA - DAS MULTAS DE DE TRÂNSITO 

A empresa define com seus empregados um termo de responsabilidade sobre a utilização e 
conservação dos veículos a estes entregues para a realização de suas tarefas, bem como para 
manter controle idôneo de utilização do veículo pelo trabalhador.

§ 1° - Acaso verificada a existência de negligência, dolo, imperícia ou imprudência do empregado pela 
utilização do veículo e verificando-se a existência de multas de trânsito, deverá ser o mesmo 
notificado em tempo hábil, para poder, juntamente ou separadamente com a empresa, apresentar 
defesa junto ao órgão próprio.

§ 2° - Deverá proceder a empresa ao auxilio a seu empregado, para que este possa proceder à 
emissão de defesa administrativa junto ao órgão próprio, fornecendo os documentos necessários para 
a elucidação de ato que repute de interesse do empregador ou de força maior.

§ 3° - Fica desde já estabelecido que a empresa poderá, como proprietária do veículo, igualmente 
interpor recurso administrativo da multa. Entretanto, nos casos em que não caiba defesa ou naqueles 
que foram julgados improcedentes, verificada a responsabilidade do empregado, o mesmo arcará com 
o pagamento da multa, a teor do artigo 462 da CLT, e em conformidade com a Emenda Constitucional 
nº. 45.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO HORÁRIO FLEXÍVEL 

A empresa J.S. poderá programar políticas de flexibilidade no horário de trabalho, visando à melhoria 
da qualidade de vida de seus empregados. Estas políticas somente serão implantadas se e quando 
em conformidade com os interesses da Empresa e dos empregados. Estas políticas poderão ser 
aplicadas em áreas específicas da empresa, de forma individual e sem que haja a obrigatoriedade de 
aplicação em todas as áreas.

Parágrafo Primeiro – A Empresa se compromete a manter mecanismos seguros para controlar os 
horários e carga horária praticados por cada empregado de forma a que não haja prejuízos para as 
partes envolvidas.

Parágrafo Segundo – No caso de prorrogação de horário de entrada e posterior prorrogação de 
horário de saída, não se poderá exceder o limite de 02 (duas) horas por dia de trabalho.

RELAÇÕES SINDICAIS 
ACESSO DO SINDICATO AO LOCAL DE TRABALHO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - NEGOCIAÇÃO PERMANENTE 
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A J.S. assegura à entidade sindical signatária do presente ACT o direito de utilização dos quadros de 
avisos de suas dependências para comunicações oficiais de interesse dos empregados vedadas à 
divulgação de matéria político-partidária ou ofensiva a quem quer que seja.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA 

A empresa JS Distribuidora de Peças se compromete, após decurso de prazo de 20 dias do 
pagamento semestral da participação nos resultados a seus funcionários, a enviar ao s sindicatos 
signatários, cópia dos holerites dos funcionários o qual conste o pagamento da contribuição em 
testilha. 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E ABRANGÊNCIA 

O presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO terá duração por prazo determinado de 01(um) ano, 
iniciando-se a partir de 1º de janeiro de 2008 e seu termino em 31 de dezembro de 2008, com 
aplicação na base territorial do SINDICATO.

Parágrafo primeiro – O acordo terá vigência de um ano, sendo que a apuração e o pagamento da 
Participação dos Resultados serão feitos semestralmente.

Parágrafo segundo – O presente acordo abrange os empregados contratados a tempo indeterminado 
com contrato vigente em 01/01/2008 e os que vierem a ser contratados no período de vigência 
definido no “caput” desta cláusula, ressalvando-se as exclusões previstas na cláusula 2ª. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PREVALÊNCIA DESTE ACORDO 

As condições pactuadas e previstas neste instrumento não terão prevalência sobre quaisquer outras 
condições similares previstas em acordo coletivo, convenção coletiva da categoria, leis ou medidas 
provisórias, regulamentos e/ou outras normas, ficando portanto acrescidos aos direitos e garantias 
conquistados anteriormente ou futuramente. 
Por representar a livre manifestação da vontade das partes, devidamente credenciadas para este fim, 
firmam o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO no sistema Mediador do MTE. Ficando 
acordado e certo que, para os fins de quanto preceitua o art. 625 da CLT, as eventuais controvérsias 
resultantes da aplicação de suas clausulas, serão dirimidas pela Justiça do Trabalho

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ACORDO COLETIVO DE 
TRABALHO 

Em caso de descumprimento do presente Acordo Coletivo de Trabalho, por qualquer das partes 
abrangidas por este pacto laboral, as mesmas negociarão a solução antes de adotarem qualquer 
outro procedimento.

§ 1º - Em não se chegando a acordo, estabelece-se à parte infratora a multa de R$ 471,47 
(Quatrocentos e Setenta e um reais e quarenta centavos) por cláusula descumprida, reversível em 
favor da parte prejudicada.

§ 2º - Não havendo a negociação prevista no caput desta Cláusula, resguarda-se ao empregado que 
se sentir prejudicado, o direito de ajuizar causas, caso em que não se aplicará o disposto no parágrafo 
primeiro.
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OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS EXCLUSÕES 

Ficam excluídos deste acordo:

a) Os trabalhadores registrados em qualquer modalidade de contrato por prazo determinado;
b) Os empregados afastados em decorrência de suspensão do contrato de trabalho, inclusive 

licença não remunerada;

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA COMPENSAÇÃO FUTURA 

Os Valores pagos em cumprimento ao disposto no presente acordo, serão compensados, caso a 
empresa seja obrigada ao pagamento de qualquer parcela a este título em decorrência de legislação, 
medida provisória, ou decisão judicial superveniente.  

AGENOR LOPES DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DOS TRAB REFRIG TEC EM LAVAD E AR COND E TRAB NAS OFIC DE VEIC AUTOM E CICLOM E NO COM DE 
PECA DE REFRIG E DE VEIC AUTOM E CICLOM DO ESTADO CEARA 

RENATO MORAIS PEREIRA 
GERENTE 

J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. 

RENATO MORAIS PEREIRA 
GERENTE 

J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA. 
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