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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RJ000509/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 22/04/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR014631/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 13041.106946/2020-04
DATA DO PROTOCOLO: 16/04/2020

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 13041.112833/2019-04
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 19/12/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTONOMOS E EM EMPRESAS DE
ASSESSORAMENTO, PERICIAS, INFORMACOES E PESQUISAS, INTERMUNICIPAL DO ESTADO DO
RJ, CNPJ n. 36.482.693/0001-43, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO
BARCELOS DOS SANTOS;
 
E 

SINDICATO EMPR SERVS CONTABEIS ASS PER INF PESQ EST RJ, CNPJ n. 31.248.933/0001-26, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). RENATO MANSUR;
 
celebram o presente TERMO ADITIVO DE CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as
condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º
de agosto de 2019 a 31 de julho de 2020 e a data-base da categoria em 01º de agosto. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) DOS
EMPREGADOS DE AGENTES AUTONOMOS E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS,
INFORMAÇÕES E PESQUISAS, EMPREGADOS DAS EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A
TERCEIROS, COLOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE MÃO DE OBRA, TRABALHO TEMPORÁRIO,
LEITURA DE MEDIDORES E ENTREGA DE AVISOS, com abrangência territorial em Aperibé/RJ,
Araruama/RJ, Areal/RJ, Armação dos Búzios/RJ, Arraial do Cabo/RJ, Belford Roxo/RJ, Bom
Jardim/RJ, Bom Jesus do Itabapoana/RJ, Cabo Frio/RJ, Cachoeiras de Macacu/RJ, Cambuci/RJ,
Campos dos Goytacazes/RJ, Cantagalo/RJ, Carapebus/RJ, Cardoso Moreira/RJ, Carmo/RJ, Casimiro
de Abreu/RJ, Comendador Levy Gasparian/RJ, Conceição de Macabu/RJ, Cordeiro/RJ, Duas
Barras/RJ, Duque de Caxias/RJ, Iguaba Grande/RJ, Itaboraí/RJ, Itaguaí/RJ, Italva/RJ, Itaocara/RJ,
Itaperuna/RJ, Japeri/RJ, Laje do Muriaé/RJ, Macaé/RJ, Macuco/RJ, Magé/RJ, Mangaratiba/RJ,
Maricá/RJ, Mesquita/RJ, Miracema/RJ, Natividade/RJ, Nilópolis/RJ, Niterói/RJ, Nova Friburgo/RJ,
Nova Iguaçu/RJ, Paracambi/RJ, Petrópolis/RJ, Porciúncula/RJ, Queimados/RJ, Quissamã/RJ, Rio
Bonito/RJ, Rio das Ostras/RJ, Santa Maria Madalena/RJ, Santo Antônio de Pádua/RJ, São Fidélis/RJ,
São Francisco de Itabapoana/RJ, São Gonçalo/RJ, São João da Barra/RJ, São João de Meriti/RJ, São
José de Ubá/RJ, São José do Vale do Rio Preto/RJ, São Pedro da Aldeia/RJ, São Sebastião do
Alto/RJ, Sapucaia/RJ, Saquarema/RJ, Seropédica/RJ, Silva Jardim/RJ, Sumidouro/RJ, Tanguá/RJ,
Teresópolis/RJ, Trajano de Moraes/RJ e Varre-Sai/RJ. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA TERCEIRA - REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO COM REDUÇÃO PROPORCIONAL
DE SALÁRIO 
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Em razão da grave crise causada pelo coronavírus (COVID-19) e com objetivo de preservar os postos de
trabalho; garantir a continuidade das atividades laborais e empresariais fica estabelecida a possibilidade de
redução de jornada de trabalho com proporcional redução do salário dos seus empregados, nos
percentuais de 25%, 50% e 70%, de acordo com a Medida Provisória 936,enquanto perdurar apandemia
do COVID-19, observando as regras prevista no artigo 7º da referida Medida Provisória, a fim de atender o
artigo 7º, inciso VI, da Constituição da República Federativa do Brasil.

 

Parágrafo Primeiro – As empresas que optarem por efetuar a redução salarial prevista no caput deste
artigo, deverão observar as regras estabelecidas na Medida Provisória nº 936/2020, a fim que o trabalhador
faça jus ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda, previsto no artigo 5º da referida
medida provisória.

 

Parágrafo Segundo – Conforme descrito na Medida Provisória nº 936/2020, fica registrado que o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao empregado que esteja em gozo:

 

a)          Aposentadoria, de qualquer espécie, bem como os demais Benefícios de prestação continuada do
Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto
no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

 

b)          do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e

 

c)        da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990.

 

Parágrafo Terceiro – A redução que trata o caput desta cláusula terá prazo máximo de 90 dias.

 

Parágrafo Quarto – As Empresas se comprometem a divulgar o presente termo aditivo.

 

 
 

CLÁUSULA QUARTA - ALTERAÇÃO DA FORMA DE REMUNERAÇÃO 

As empresas ficam autorizadas a alterar a forma de remuneração dos contratos de trabalho dos seus empregados
de mensalista para horista, comissionista ou comissionista misto.

 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO TEMPÓRÁRIA DO CONTRATO DE TRABALHO 

Com fundamento no artigo 11 da Medida Provisória 936/2020 e em razão da grave crise causada pelo
coronavírus (COVID-19); as empresas poderão suspender temporariamente o contrato de trabalho de
seus empregados, pelo prazo máximo de sessenta dias, que poderão ser fracionados em até dois
períodos de trinta dias.

Parágrafo Primeiro – As empresas deverão observar as regras estabelecidas na Medida Provisória nº
936/2020, a fim que o trabalhador faça jus ao Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da
Renda, previsto no artigo 5º da referida medida provisória, sob pena de ficarem responsáveis pelo
referido pagamento.
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Parágrafo Segundo – Conforme descrito na Medida Provisória nº 936/2020, fica registrado que o Benefício
Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda não será devido ao empregado que esteja em
gozo:

a)    Aposentadoria, de qualquer espécie, bem como os demais Benefícios de prestação continuada do
Regime Geral de Previdência Social ou dos Regimes Próprios de Previdência Social, ressalvado o disposto
no parágrafo único do art. 124 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991;

b)   do seguro-desemprego, em qualquer de suas modalidades; e

c)    da bolsa de qualificação profissional de que trata o art. 2º-A da Lei n° 7.998, de 1990.

Parágrafo Terceiro – Durante o período de suspensão temporária do contrato, os empregados farão jus a
todos os benefícios concedidos pelo empregador aos seus empregados; e ficarão autorizados a recolher
para o Regime Geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo.

Parágrafo Quarto – Os contratos de trabalho serão restabelecidos no prazo de dois dias corridos,
contados:

a)           Da cessação do estado de calamidade pública;

b)           Da data estabelecida no acordo individual como termo de encerramento do período e suspensão
pactuado; ou

c)           Da data de comunicação do empregador que informe ao empregado sobre a sua decisão de
antecipar o fim do período de suspensão pactuado.

 

Parágrafo Quinto – Se durante o período de suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado
mantiver as atividades de trabalho, ainda que parcialmente, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou
trabalho à distância, ficará descaracterizada a suspensão temporária do contrato de trabalho, e o
empregador estará sujeito ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a
todo o período, bem como às penalidades previstas na legislação em vigente;

 

Parágrafo Sexto – As empresas que tiverem auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a
R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderão suspender o contrato de trabalho
de seus empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de trinta por cento do
valor do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado,
observado o disposto no caput e no art. 9º.

 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA SEXTA - TICKET REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO 

As empresas concederão cesta básica ou ticket alimentação reduzido, no valor de R$ 130,00, ainda que o
empegado preste serviços fora de suas dependências, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19.

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

CLÁUSULA SÉTIMA - RESCISÃO CONTRATUAL 

Nos casos de extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá liberar as guias necessárias para
levantamento do FGTS e habilitação para o recebimento do seguro desemprego de imediato e poderá
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efetuar o pagamento das verbas rescisórias da seguinte forma:

 

I – Em parcela única quando o valor liquido for de até R$ 2.000,00;

 

II        - Em até 04 parcelas quando o valor liquido for de R$ 2.001,00 até R$ 5.000,00; III – Em até 06
parcelas quando o valor liquido for superior a R$ 5.000,00;

 

Parágrafo Primeiro – Quando ocorre o parcelado, o valor da 1ª parcela não poderá ser inferior a 25% das
verbas rescisórias.

 

Parágrafo Segundo – O pagamento das verbas rescisórias ou da 1ª parcela, deverá ser realizado em até 10
(dez) dias contados a partir do término do contrato.

 

OUTROS GRUPOS ESPECÍFICOS 

CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE TELETRABALHO 

As empresas poderão, ainda, quando possível, alterar o regime de trabalho de seus empregados de
presencial para teletrabalho, enquanto perdurar a pandemia do COVID-19, bem como determinar seu
retorno ao regime de trabalho presencial, no prazo de 48 horas, observadas, ainda, as regras estebelecidas
nos artigos 4º e 5º da Medida Provisória 927/2020.

 

Parágrafo único – O fornecimento do material necessário e as despesas decorrentes do regime de
teletrabalho serão negociadas entre empregador e empregado, através acordo escrito, observadas as
peculiaridades da prestação de serviços e da necessidade do empregado para prestar o serviço.

 
 

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

POLÍTICAS DE MANUTENÇÃO DO EMPREGO 

CLÁUSULA NONA - DA GARANTIA NO EMPREGO 

Fica reconhecida a garantia provisória no emprego aos empregados que forem aplicadas a Redução da
jornada de trabalho e de salário, bem como, aos empregados que receberem o Benefício Emergencial de
Preservação do Emprego e da Renda, de que trata o art. 5º, em decorrência da suspensão temporária do
contrato de trabalho de que trata a referida Medida Provisória, nos seguintes termos:

 

Parágrafo Primeiro - Durante o período acordado de redução da jornada de trabalho e de salário; e
durante o período acordado para suspensão temporária do contrato de trabalho; e

 

Parágrafo Segundo – E após o restabelecimento da jornada de trabalho e de salário, por período
equivalente ao acordado para a redução. E ainda, após o encerramento da suspensão temporária do
contrato de trabalho, por período equivalente ao período de suspensão do contrato de trabalho.
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Parágrafo Terceiro – A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no
emprego previsto no caput sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas
na legislação em vigor, de indenização equivalentes a 100% do salário a que o empregado teria direito no
período de garantia provisória no emprego.

 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO BANCO DE HORAS 

As empresas ficam autorizadas, durante o estado de calamidade pública a interrupção das atividades pelo
empregador e a constituição de regime especial de compensação de jornada, por meio de banco de horas,
em favor do empregador ou do empregado, para a compensação no prazo de até dezoito meses, contado
da data de encerramento do estado de calamidade pública, na forma do artigo 14 da Medida Provisória
927/2020.

 

Parágrafo Primeiro - A compensação de tempo para recuperação do períodointerrompido poderá ser feita
mediante prorrogação de jornada em até duas horas, que não poderá exceder dez horas diárias.

 

Parágrafo Segundo - A compensação do saldo de horas poderá ser determinadapelo empregador
independentemente de convenção coletiva ou acordo individual ou coletivo.

 

Parágrafo Terceiro – A empresa poderá descontar, no caso do desligamento doempregado a pedido ou por
iniciativa da empresa, no caso das horas negativas seja ao seu favor ou pagará o saldo por ventura não
compensado pelo empregado até a data do desligamento.

 

FÉRIAS E LICENÇAS 
FÉRIAS COLETIVAS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FÉRIAS 

Durante o estado de calamidade pública a, o empregador poderá antecipar férias, ainda que o período
aquisitivo a elas relativo não tenha transcorrido, desde que informado ao empregado sobre a antecipação
de suas férias com antecedência de, no mínimo, quarenta e oito horas, por escrito ou por meio eletrônico,
com a indicação do período a ser gozado pelo empregado, conforme artigos 6º, 7º, 8º, 9º e 10º da Medida
Provisória 927/2020.

 

As empresas poderão conceder férias coletivas aos seus empregados ou parte deles, notificando-os em até
48 horas de antecedência, sem a necessidade de notificáção prévia aos órgãos fiscalizadores, ante a
pandemia do COVID-19, conforme artigos 11º e 12º da Medida Provisória 927/2020.

 

Parágrafo primeiro – o pagamento das férias poderá ocorrer ao final das férias coletivas.

 

Parágrafo segundo - o pagamento do terço constitucional poderá ocorrer ao final das férias coletivas ou nos
prazos previstos em lei para o pagamento do décimo terceiro salário.
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Parágrafo terceiro – A empresa poderá descontar, no caso do desligamento do empregado a pedido ou por
iniciativa da empresa, no caso das ferias concedidas adiantadas em que o período aquisitivo ainda não
tenha transcorrido até a data do desligamento.

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA APLICAÇÃO DO PRESENTE INSTRUMENTO 

Salvo disposição em contrário, as empresas que possuírem acordo coletivo de trabalho deverão observar as
cláusulas previstas neste instrumento em relação a redução da jornada de trabalho e consequente redução salarial.

 

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS PRÓVISÓRIAS 927 

As empresas poderão aplicar ainda as regras previstas nas Medidas Provisórias 927, especialmente, no
que se refere aos feriados não religiosos.

 

 

EDUARDO BARCELOS DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS DE AGENTES AUTONOMOS E EM EMPRESAS DE ASSESSORAMENTO, PERICIAS,
INFORMACOES E PESQUISAS, INTERMUNICIPAL DO ESTADO DO RJ 

RENATO MANSUR 
PRESIDENTE 

SINDICATO EMPR SERVS CONTABEIS ASS PER INF PESQ EST RJ 

ANEXOS
ANEXO I - ATA DA AGE

Anexo (PDF)

 

ANEXO II - OFÍCIO CIRCULAR SEI Nº 1022/2020/ME

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/MR014631_20202020_04_03T15_27_11.PDF
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR014631_20202020_04_16T11_24_21.pdf

