
 

 

ANEXO I – FERIADOS (CLÁUSULAS NOVAS OU ALTERADAS) 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – CONDIÇÕES DE TRABALHO EM FERIADOS E 

DIAS SANTOS  

 

Quando houver situações de trabalho em feriados e dias santos isolados, as 

empresas que desejarem funcionar nestes dias deverão homologar Termos de 

Adesão à presente Convenção Coletiva de Trabalho nas formas estabelecidas 

nesta cláusula: 

Parágrafo Primeiro: As empresas que desejarem trabalhar nos dias de 

feriados deverão requerer aos Sindicatos convenentes a formalização do 

TERMO DE ADESÃO à presente Convenção; 

Parágrafo Segundo: Acompanhando o requerimento deverá a empresa 

encaminhar ao Sindicato Patronal e ao SECRJ, a seguinte documentação: 03 

vias do TERMO DE ADESÃO, devidamente assinadas pelos empregados que 

trabalharão no respectivo dia; xerox do contrato social da empresa não 

associada ao Sindicato Patronal; carta de preposto ou procuração, se o 

respectivo TERMO DE ADESÃO não estiver assinado pelo titular, sócio ou 

diretor da empresa; xerox das guias dos últimos recolhimentos das 

Contribuições Sindical, Negocial/Assistencial e Confederativa/Constitucional, 

tanto do Sindicato Patronal como do SECRJ; 

Parágrafo Terceiro: Após cada feriado as empresas deverão enviar aos 

Sindicatos convenentes o relatório comprovando quantos colaboradores 

trabalharam no referido feriado no prazo de até 05 (cinco) dias úteis após o 

feriado. Caso o número de empregados seja maior que o apontado no TERMO 

DE ADESÂO e este aumento enseje em um aumento da taxa pela abertura, a 

empresa terá 10 dias uteis para efetuar o pagamento da diferença da taxa. 

Caso o número de empregados seja menor que o apontado no TERMO DE 

ADESÂO e esta redução enseje em uma diminuição da taxa pela abertura a 

empresa poderá abater o valor desta diferença no próximo pagamento. 

 



 

 

Parágrafo Quarto: O varejista manterá obrigatoriamente uma via do TERMO 

DE ADESÃO no estabelecimento ao qual se refere; 

Parágrafo Quinto: As empresas que optarem por formalizar o TERMO DE 

ADESÃO a esta Convenção, abrangendo 03 (três) feriados, assumem o 

compromisso de proceder à atualização do cadastro dos empregados admitidos 

no período compreendido entre a data de formalização do TERMO DE ADESÃO 

e a data do feriado a ser trabalhado, devendo a dita atualização ser enviada ao 

SECRJ antes do feriado; 

Parágrafo Sexto: Constarão do Acordo Coletivo de Trabalho, dentre outras as 

condições mínimas a seguir discriminadas: 

a) Carga máxima de trabalho de 06 horas, vedada toda e qualquer prorrogação 

e respeitada a jornada máxima semanal de 40 horas; 

b) Pagamento das horas trabalhadas acrescidas do adicional de 100% (cem 

por cento); 

c) Para apuração do valor hora a ser acrescido de 100%, será considerado o 

divisor 200 (duzentos); 

d) Folga remunerada compensatória para cada dia de feriado trabalhado nos 

30 dias seguintes ao dia trabalhado, que não poderão ser concedidas a título 

de repouso semanal remunerado; 

e) Refeição nos termos previstos nesta CCT e ajuda transporte; 

Parágrafo Sexto: As empresas sindicalizadas associadas ao Sindicato Patronal 

terão o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre os referidos valores; 

Parágrafo Sétimo: O não cumprimento desta cláusula, bem como o 

descumprimento de quaisquer das Cláusulas aqui estabelecidas, pelas 

empresas abrangidas por este instrumento, sujeitará a empresa infratora uma 

multa em favor do Sindicato dos Empregados no Comércio do Rio de Janeiro, 

no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), por empregado e por infração; 



 

 

Parágrafo Oitavo: As horas dos dias estabelecidos nesta CCT, efetivamente 

trabalhadas, deverão ser pagas em título separado para a devida comprovação 

do seu montante, a fim de facilitar a fiscalização do Ministério do Trabalho, do 

SECRJ e do Sindicato Patronal; 

CLÁUSULA SEGUNDA – PROIBIÇÃO AOS FERIADOS 

 

Nos estabelecimentos que exerçam, simultaneamente, atividades de atacado e 

varejo ficam vedados qualquer tipo de trabalho, bem como a abertura dos 

estabelecimentos abrangidos por esta convenção, nos feriados. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DIVISOR 

 

Para apuração do valor hora pelo trabalho será considerado o divisor 180 

(cento e oitenta) para todos os empregados da categoria. 

 

CLÁUSULA QUARTA – AUTENTICAÇÃO DOS TERMOS DE ADESÃO  

 

Só terão validade os Termos de Adesão a esta Convenção com a devida 

autenticação pelos Sindicatos convenentes, observando-se:  

 

Parágrafo Primeiro: A empresa que desejar aderir 

às condições estabelecidas nesta Convenção deverá requerer ao Sindicato 

Patronal o Termo de Adesão que poderá ser através de meio eletrônico, com a 

antecedência mínima de 48 horas ao feriado a ser trabalhado;  

 

Parágrafo Segundo: Deverão ser colocadas  as  assinaturas  do empregador e 

dos empregados que trabalharão. O lojista colocará também o carimbo do 

CNPJ, tudo em 3 vias;  

 

Parágrafo Terceiro: No ato da formalização do Termo de Adesão, que poderá 

ser por meio eletrônico, a empresa apresentará a seguinte documentação: 3 

vias do Termo de Adesão; 3 vias do quadro de horário específico para 



 

 

os domingos; xerox  do Contrato Social da empresa não associada ao Sindicato 

Patronal; carta de preposto ou procuração, se o respectivo Termo de Adesão 

não estiver assinado pelo titular, sócio ou diretor da empresa e xerox  das  

guias  dos  últimos  recolhimentos  das  contribuições  sindical, 

confederativa/constitucional, extraordinária e negocial/assistencial, tanto do 

Sindicato Patronal como do SECRJ, ou confederativa/constitucional e 

negocial/assistencial, tanto do Sindicato Patronal como do SECRJ, ou certidão 

negativa de débito emitida pelos sindicatos convenentes;  

 

Parágrafo Quarto: A autenticação do SECRJ, prevista no caput desta 

cláusula, ficará subordinada à comprovação pela empresa requerente do 

cumprimento de Acordos  e/ou Convenções  Coletivas  de Trabalho 

anteriormente firmados. Ocorrendo penalidade, prevalecerão as  regras  neste 

sentido constantes do documento que origina a inadimplência;  

 

Parágrafo Quinto: O simples  protocolo de ingresso dos  documentos  junto a 

qualquer dos  Sindicatos convenentes não autoriza o trabalho aos feriados;  

 

Parágrafo Sexto: O lojista manterá obrigatoriamente uma das  vias  do Termo 

de Adesão no estabelecimento ao qual se refere;  

 

Parágrafo Sétimo: Em caso de descumprimento desta cláusula, a empresa 

pagará o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por trabalhador, revertidos 2/3 

para o Sindicato e 1/3 para o trabalhador que for alvo do descumprimento, 

sem prejuízo do pagamento da multa convencional prevista na cláusula de 

penalidade ao sindicato. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REPOSIÇÃO DE DESPESAS  

 

No ato da formalização do Termo de Adesão às condições ora contratadas, a 

empresa recolherá, por estabelecimento, para cada Sindicato convenente, para 

reposição de despesas, a importância abaixo estabelecida, através de recibos 

expedidos pelos mesmos: de 01 a 05 empregados: R$ 308,00; de 06 a 10 

empregados: R$ 465,00; de 11 a 20 empregados: R$ 540,00; de 21 a 30 



 

 

empregados: R$ 618,00; de 31 a 50 empregados: R$ 696,00; de 51 a 100 

empregados: R$ 1.005,00; de 101 a 200 empregados: R$ 1.313,00 e de 201 

em diante: R$ 1.545,00. 

 

 

MARCIO AYER CORREIA ANDRADE 

Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Legenda  

Fonte preta – Cláusulas já existentes sem alteração. 

Fonte vermelha – Cláusulas já existentes com alteração. 

Fonte verde – Cláusulas novas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO II – DOMINGOS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – ADICIONAL DE DOMINGOS 

Os empregados que efetivamente trabalharem nos domingos farão jus a um 

adicional de 70% (setenta por cento) sobre o valor das horas trabalhadas.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DIVISOR 

Para apuração do valor hora pelo trabalho será considerado o divisor 180 

(cento e oitenta) para todos os empregados da categoria. 

 

 

 

MARCIO AYER CORREIA ANDRADE 

Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Legenda  

Fonte preta – Cláusulas já existentes sem alteração. 

Fonte vermelha – Cláusulas já existentes com alteração. 

Fonte verde – Cláusulas novas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO III – BANCO DE HORAS 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – APLICAÇÃO DO BANCO DE HORAS  

Em qualquer situação referida na cláusula quarta, fica estabelecido que: 

A - o Regime de Banco de Horas só poderá ser aplicado para prorrogação da 
jornada de trabalho, não podendo ultrapassar o limite máximo de 10 (dez) 
horas diárias e de 56 (cinquenta e seis) horas semanais; 

B - nos cálculos de compensação, cada hora trabalhada em prorrogação da 
jornada de trabalho será computada como 1 (uma) hora de liberação;  

C - a compensação deverá ser completa no período máximo de 7 (sete) 
meses; 

D - no caso de haver crédito no final do período, a empresa obriga-se a quitar 
de imediato as horas extras trabalhadas, com o adicional de 50% (cinquenta 
por cento). 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DIVISOR 

Para apuração do valor hora pelo trabalho será considerado o divisor 180 

(cento e oitenta) para todos os empregados da categoria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – VALIDADE DOS TERMOS DE ADESÃO  

O Termo de Adesão às presentes condições para o trabalho em dias de 

domingos terá validade máxima de 12 (doze) meses.  

 

 

CLÁUSULA QUARTA – AUTENTICAÇÃO DO TERMO DE ADESÃO  

Só terão validade os Termos de Adesão a esta Convenção com a devida 

autenticação pelos Sindicatos convenentes. 

Parágrafo Único: A empresa que desejar aderir às condições estabelecidas 

nesta Convenção deverá comparecer ao Sindicato Patronal para retirar o 

impresso relativo ao Termo de Adesão, através de meio eletrônico, após 

devidamente preenchido pela empresa e instruído com os seguintes 

documentos, será ali protocolado: 



 

 

A - cópia do contrato social da empresa, dispensada nas renovações; B - carta 

de preposto ou procuração; C - quadro de empregados existentes no 

estabelecimento no mês em que aderir a esta Convenção; D - xerox das guias 

dos últimos recolhimentos das contribuições, ou certidão negativa de débito 

emitida pelos Sindicatos Convenentes; E - xerox das guias de recolhimento 

dos valores de reposição de despesas referidas na cláusula REPOSIÇÃO DE 

DESPESAS, para ambos os Sindicatos Convenentes. 

 

CLÁUSULA QUINTA – REPOSIÇÃO DE DESPESAS  

No ato da formalização do Termo de Adesão às condições ora contratadas, a 

empresa recolherá, por estabelecimento, para cada Sindicato convenente, para 

reposição de despesas, a importância abaixo estabelecida, através de recibos 

expedidos pelos mesmos: de 01 a 05 empregados: R$ 308,00; de 06 a 10 

empregados: R$ 465,00; de 11 a 20 empregados: R$ 540,00; de 21 a 30 

empregados: R$ 618,00; de 31 a 50 empregados: R$ 696,00; de 51 a 100 

empregados: R$ 1.005,00; de 101 a 200 empregados: R$ 1.313,00 e de 201 

em diante: R$ 1.545,00. 

 

CLÁUSULA SEXTA – ACOMPANHAMENTO E VERIFICAÇÃO  

O acompanhamento e a verificação do disposto nesta Convenção, no Termo de 

Adesão e na legislação que rege a matéria serão submetidos à comissão 

integrada por representantes das Entidades Sindicais convenentes. 

 

 

MARCIO AYER CORREIA ANDRADE 

Presidente 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DO RIO DE JANEIRO 

 

 

Legenda  

Fonte preta – Cláusulas já existentes sem alteração. 

Fonte vermelha – Cláusulas já existentes com alteração. 

Fonte verde – Cláusulas novas. 

 


