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SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CONCESSIONARIAS E DISTRDE VEICULOS PECAS E 
ACESSORIOS E CONSORCIO DE AUTOM NO RN, CNPJ n. 01.930.156/0001-34, neste ato 
representado(a) por seu ; 
  
E  
 
SIND DO COM VAREJ DE PECAS E AC PARA VEIC DO E DO RN, CNPJ n. 24.365.678/0001-36, neste 
ato representado(a) por seu ; 
  
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 01º de junho de 
2021 a 31 de maio de 2022 e a data-base da categoria em 01º de junho.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Empregados no comércio de 
peças e acessórios para veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos do 
Estado Rio Grande do Norte, com abrangência territorial em Acari/RN, Afonso Bezerra/RN, Água 
Nova/RN, Alexandria/RN, Almino Afonso/RN, Alto do Rodrigues/RN, Angicos/RN, Antônio 
Martins/RN, Apodi/RN, Areia Branca/RN, Arês/RN, Augusto Severo/RN, Baía Formosa/RN, 
Baraúna/RN, Barcelona/RN, Bento Fernandes/RN, Bodó/RN, Bom Jesus/RN, Brejinho/RN, Caiçara do 
Norte/RN, Caiçara do Rio do Vento/RN, Caicó/RN, Campo Redondo/RN, Canguaretama/RN, 
Caraúbas/RN, Carnaúba dos Dantas/RN, Carnaubais/RN, Ceará-Mirim/RN, Cerro Corá/RN, Coronel 
Ezequiel/RN, Coronel João Pessoa/RN, Cruzeta/RN, Currais Novos/RN, Doutor Severiano/RN, 
Encanto/RN, Equador/RN, Espírito Santo/RN, Extremoz/RN, Felipe Guerra/RN, Fernando Pedroza/RN, 
Florânia/RN, Francisco Dantas/RN, Frutuoso Gomes/RN, Galinhos/RN, Goianinha/RN, Governador 
Dix-Sept Rosado/RN, Grossos/RN, Guamaré/RN, Ielmo Marinho/RN, Ipanguaçu/RN, Ipueira/RN, 
Itajá/RN, Itaú/RN, Jaçanã/RN, Jandaíra/RN, Janduís/RN, Januário Cicco/RN, Japi/RN, Jardim de 
Angicos/RN, Jardim de Piranhas/RN, Jardim do Seridó/RN, João Câmara/RN, João Dias/RN, José da 
Penha/RN, Jucurutu/RN, Lagoa d'Anta/RN, Lagoa de Pedras/RN, Lagoa de Velhos/RN, Lagoa 
Nova/RN, Lagoa Salgada/RN, Lajes Pintadas/RN, Lajes/RN, Lucrécia/RN, Luís Gomes/RN, 
Macaíba/RN, Macau/RN, Major Sales/RN, Marcelino Vieira/RN, Martins/RN, Maxaranguape/RN, 
Messias Targino/RN, Montanhas/RN, Monte Alegre/RN, Monte das Gameleiras/RN, Natal/RN, Nísia 
Floresta/RN, Nova Cruz/RN, Olho d'Água do Borges/RN, Ouro Branco/RN, Paraná/RN, Paraú/RN, 
Parazinho/RN, Parelhas/RN, Parnamirim/RN, Passa e Fica/RN, Passagem/RN, Patu/RN, Pau dos 
Ferros/RN, Pedra Grande/RN, Pedra Preta/RN, Pedro Avelino/RN, Pedro Velho/RN, Pendências/RN, 
Pilões/RN, Poço Branco/RN, Portalegre/RN, Porto do Mangue/RN, Pureza/RN, Rafael Fernandes/RN, 
Rafael Godeiro/RN, Riacho da Cruz/RN, Riacho de Santana/RN, Riachuelo/RN, Rio do Fogo/RN, 
Rodolfo Fernandes/RN, Ruy Barbosa/RN, Santa Cruz/RN, Santa Maria/RN, Santana do Matos/RN, 
Santana do Seridó/RN, Santo Antônio/RN, São Bento do Norte/RN, São Bento do Trairí/RN, São 
Fernando/RN, São Francisco do Oeste/RN, São Gonçalo do Amarante/RN, São João do Sabugi/RN, 



São José de Mipibu/RN, São José do Campestre/RN, São José do Seridó/RN, São Miguel do 
Gostoso/RN, São Miguel/RN, São Paulo do Potengi/RN, São Pedro/RN, São Rafael/RN, São Tomé/RN, 
São Vicente/RN, Senador Elói de Souza/RN, Senador Georgino Avelino/RN, Serra Caiada/RN, Serra 
de São Bento/RN, Serra do Mel/RN, Serra Negra do Norte/RN, Serrinha dos Pintos/RN, Serrinha/RN, 
Severiano Melo/RN, Sítio Novo/RN, Taboleiro Grande/RN, Taipu/RN, Tangará/RN, Tenente 
Ananias/RN, Tenente Laurentino Cruz/RN, Tibau do Sul/RN, Tibau/RN, Timbaúba dos Batistas/RN, 
Touros/RN, Triunfo Potiguar/RN, Umarizal/RN, Upanema/RN, Várzea/RN, Venha-Ver/RN, Vera 
Cruz/RN, Viçosa/RN e Vila Flor/RN.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Piso Salarial  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL  
 
 

Objetivando dar tratamento diferenciado e favorecido às microempresas (ME’s) e empresas de pequeno 
porte (EPP’s), fica instituído o Regime Especial de Piso Salarial – REPIS, que se regerá pelas normas a 
seguir estabelecidas: 

§ 1º - Considera-se, para os efeitos desta Cláusula, a pessoa jurídica enquadrada na Lei Complementar nº 
123/2006 e suas alterações posteriores. 

§ 2º - Para adesão ao REPIS, as empresas enquadradas na forma do Caput e § 1º desta Cláusula deverão 
requerer a expedição do respectivo Certificado de Adesão ao REPIS, que se obterá por intermédio de 
acesso ao site da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte 
– FECOMERCIO RN (www.fecomerciorn.com.br),mediante utilização de formulário eletrônico que deverá 
ser preenchido com os dados da empresa e conter as seguintes informações, sob responsabilidade: 

a)      Razão social: cartão de inscrição no CNPJ com indicativo de ser microempresa ou empresa de 
pequeno porte; número de inscrição no registro de empresas – NIRE; capital social registrado na Junta 
Comercial do Estado; faturamento anual; número de empregados; código nacional de atividades 
econômicas – CNAE; endereço completo; identificação dos sócios com suas participações no capital da 
empresa e dos contabilistas responsáveis;   

b)      Comprovação de pagamento da Taxa Negocial Convencional (TNC), no valor e forma estabelecido na 
Cláusula Quarta desta Convenção Coletiva de Trabalho, a ser paga através de guia própria, que também 
será obtida no site da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do 
Norte – FECOMERCIO RN (www.fecomerciorn.com.br). 

§ 3º Constatado o cumprimento, pela microempresa ou empresa de pequeno porte interessada, de todos os 
pré-requisitos estabelecidos na CCT, o Certificado de Adesão ao REPIS será expedido pela 
FECOMERCIO-RN por meio eletrônico, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados a partir da 
data de recebimento da solicitação, devidamente acompanhada da documentação exigida; 

§ 4º Se constatada a ausência de qualquer informação ou mesmo irregularidade no pedido do Certificado 
de Adesão ao REPIS, a empresa deverá ser comunicada para que regularize a situação no prazo máximo 
de 05 (cinco) dias úteis; 

§ 5º - A falsidade de qualquer informação ou declaração por parte da empresa interessada, uma vez 
constatada, ocasionará o seu desenquadramento do REPIS, sendo imputado à mesma o pagamento de 
diferenças salariais existentes, provenientes da aplicação indevida do piso salarial diferenciado previsto 
nesta CCT, além de eventuais penalidades previstas na CLT; 



§ 6º - Atendidos todos os requisitos, as empresas requerentes terão expedidos os seus Certificados de 
Adesão ao REPIS, por intermédio da FECOMERCIO-RN, que terá a validade correspondente à vigência da 
CCT, que é o dia 31 de maio de 2021; 

§ 7º - Ficará disponível para o Sindicato Laboral signatário da presente CCT, no site da FECOMERCIO-RN, 
a relação das empresas que aderiram ao REPIS e receberam os seus Certificados de Adesão, com a 
respectiva quantidade de colaboradores, para fins de controle e acompanhamento; 

§ 8º - O enquadramento da empresa no REPIS, com a emissão do Certificado de Adesão não gera, além do 
piso salarial diferenciado, qualquer outra condição de trabalho diferenciada para os seus empregados, que 
também se submeterão a esta CCT e demais normas previstas na legislação em vigor; 

§ 9º - A aplicação indevida do piso salarial diferenciado por microempresa (ME) ou empresa de 
pequeno porte (EPP) que não disponha do respectivo Certificado de Adesão ao REPIS expedido na 
forma prevista nesta CCT, sujeitará a empresa infratora à multa pecuniária correspondente a 01 (um) 
piso salarial convencional, multiplicado pelo número de empregados registrados na mesma, a ser 
destinada aos trabalhadores da empresas infratora, na forma de rateio igualitário, 
independentemente do valor da remuneração de cada um.  

A partir de 1º de junho de 2021, os trabalhadores abrangidos pela presente Convenção Coletiva de 
Trabalho, integrantes da categoria profissional dos Empregados no comércio de peças e acessórios para 
veículos e serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos do Rio Grande do Norte, passam a 
ter dois pisos salariais decorrentes da implantação do REPIS – Regime Diferenciado de Piso Salarial, 
sendo: 

I - Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) = R$ 1.148,00 

II - Demais empresas = R$ 1.184,00. 

 
 
CLÁUSULA QUARTA - REAJUSTE PARA AS DEMAIS FAIXAS SALARIAIS  
 
 

Para os trabalhadores com remuneração até 05 (cinco) salários base/piso, o reajuste salarial será apurado 
aplicando-se 6% (seis por cento) sobre os salários vigentes em junho de 2021. Para os trabalhadores com 
salários superiores a 05 (cinco) vezes o salário base pago pelas microempresas o reajuste será objeto de 
livre negociação. 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Outros Auxílios  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - AUXÍLIO PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO PESSOAL  
 
 

As entidades sindicais convenentes instituem, neste ato, o Auxílio Plano de Assistência e Cuidado 
Pessoal, doravante denominado simplesmente “PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO PESSOAL”, com 
intuito de proporcionar a todos os trabalhadores subordinados a esta Convenção Coletiva de Trabalho o 
usufruto das benesses viabilizada pelo referido AUXÍLIO. 



As partes fixam que as novas regras implementadas na presente cláusula serão aplicadas e exigíveis a 
partir de 01 de setembro de 2021. Até à data fixada, permanecem em vigor o valor e benefícios já 
instituídos na negociação coletiva anterior. 

A partir da vigência desta CCT, fica acordado que para viabilidade de implantação e manutenção dos 
benefícios contemplados no PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO PESSOAL, caberá as empresas 
empregadoras o pagamento mensal do AUXÍLIO no valor de R$ 24,90 (vinte e quatro e noventa 
centavos) por trabalhador com contrato de trabalho ativo, valor este, revertido em completo benefício da 
classe trabalhadora representada pelo Sindicato Laboral. 

O Plano será implementado e gerido pelo Sindicato Laboral através de uma empresa especializada 
denominada “Gestora”, que conjuntamente com os demais fornecedores por ele contratados, garantirão o 
fiel cumprimento dos benefícios abaixo durante toda a vigência desta CCT. 

BENEFÍCIO DESCRIÇÃO, COBERTURAS e CARACTERÍSTICAS 

Plano Odontológico* 

Cobertura conforme Rol mínimo de procedimentos previstos pela 
ANS (Agência Nacional de Saúde): 

 Urgência 
 Diagnóstico 
 Prevenção 
 Restauração 
 Tratamento de canal 
 Odontopediatria 
 Radiologia 
 Cirurgias 
 Tratamento de gengiva 
 Prótese (bloco, coroa e pino) 

Características: 

 Cobertura Nacional 
 Sem Perícia 
 Isenção Total de Carências 

Seguro de Vida  

Coberturas: 

 Morte Natural – I. S de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 
 Morte Acidental – I.S de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 
 Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente – I.S de 

R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) 
 Invalidez Funcional Permanente Total por Doença– I.S de 

R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais) 

Auxílio Funeral** 

  

 Assistência Funeral Individual (morte natural ou acidental) – 
I.S de até R$ 3.300,00 

Cesta Básica pelo período de 6 meses (em caso de morte por 
qualquer causa) por – R$ 150,00 



  

  

Assistência Natalidade** 

 Entrega de cartão magnético com valor de R$ 600,00 
(Seiscentos Reais) 

 Quando do nascimento do filho do titular, o mesmo deverá 
entrar em contato com a central de atendimento em até 60 
dias e deverá enviar a certidão de nascimento. 

Limite de acionamento de 01 vez ao ano, por titular. Em caso de 
nascimento de Gêmeos, será acrescido o valor de R$ 300,00 
(trezentos reais) a partir do segundo univitelino. 

  

Assistência Domiciliar** 

 Serviço de Chaveiro para Acesso ao domicílio por 
Eventos Emergenciais 

Mão de obra do Prestador até R$ 100,00 (cem reais) por Evento nos 
casos de quebra, perda ou roubo das chaves 

Até, no máximo, 02 (dois) acionamentos por ano. 

  

Não está prevista para o serviço de Chaveiro a troca de segredos de 
portas, fechaduras tetra ou eletrônica. 

  

 Encanador por Eventos Emergenciais  

Mão de obra do Prestador até R$ 100,00 (cem reais) por Evento 

Até, no máximo, 02 (dois) acionamentos por ano. 

  

O serviço será prestado exclusivamente em tubulação aparente, bem 
como não será coberto a execução de mão de obra em canos de ferro 
e/ou cobre. 

  

 Eletricista por Evento Emergencial 

Mão de obra do Prestador até R$ 100,00 (cem reais) por Evento 

Até, no máximo, 02 (dois acionamentos por ano. 

Assistência Automóvel** 

 Chaveiro (serviço prestado para chaves convencionais) 

Envio do prestador para abertura de veículo em casos de: 



- Chave trancada no interior do veículo, 

- Perda ou roubo da chave 

- Quebra da chave na porta do veículo. 

Até, no máximo, 01 (um) acionamento por ano. 

  

Para acionamento deste Serviço, o Cliente deverá apresentar: (i) 
documentos que comprovem a propriedade do Veículo; e (ii) 
documento pessoal do Cliente, com foto, para a devida identificação 
deste. 

  

 Auxílio Pane Seca 

Reabastecimento no local, ou em caso de inviabilidade, reboque do 
Veículo do Local do Evento até o Posto de Abastecimento mais 
próximo. 

Até, no máximo, 01 (um) acionamento por ano. 

  

 Troca De Pneus 

Envio de prestador para troca de pneu, e em caso de inviabilidade, a 
remoção do veículo até 100 km (cem quilômetros) contados do 
Local do Evento até seu Destino. 

Até, no máximo, 1 (um) acionamento por ano. 

  

Para todos os serviços, o horário de funcionamento estabelecido é: 

ü  Horário de Atendimento: 24 (vinte e quatro) horas; 

 Horário de Prestação de Serviço: segunda à sexta-feira das 
8h às 18h (exceto feriados). 

  

  

*Plano Odontológico registrado e regulamentado pela ANS – Agência Nacional de Saúde 
Suplementar. As condições de atendimento, abrangência, coberturas, carências, etc. do produto 



estão em conformidade com a ANS e estabelecidas no contrato firmado entre a Operadora de Planos 
Odontológico e o Sindicato Laboral. 

**Conforme o regulamento e as condições gerais estabelecidas na Apólice estipulada/sub-
estipulada/ sub-estipulada pelo Sindicato Laboral com a Seguradora devidamente registrada na 
Susep. 

Parágrafo Primeiro: A Gestora disponibilizará um sistema online através do site 
https://www.bemmaisbeneficios.com.br/sindeautopecasrn para que os empregadores realizem a inclusão de 
todos seus trabalhadores ativos e novos contratados no PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO 
PESSOAL, bem como, a exclusão dos que tiverem o seu contrato de trabalho reincidido. 

  

Parágrafo Segundo: O pagamento mensal do AUXÍLIO PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO 
PESSOAL deverá ser realizado pelas empresas Empregadoras, por cada trabalhador ativo,independente 
dos benefícios já ofertados por ela, garantindo na íntegra o acesso a todos os benefícios previstos nesta 
cláusula. 

  

Parágrafo Terceiro: O empregado poderá incluir seus dependentes no PLANO DE ASSISTÊNCIA E 
CUIDADO PESSOAL, arcando integralmente com os valores correspondentes, através de desconto em 
folha de pagamento. A inclusão e exclusão dos dependentes poderá ser realizada pelo próprio empregado 
através de seu acesso individualizado a sua conta de benefício no site 
https://www.bemmaisbeneficios.com.br/sindeautopecasrncomvoce, ou através da central de relacionamento 
da Gestora, ou ainda através do departamento pessoal que poderá incluir e excluir no sistema de 
movimentação online da Gestora. 

  

Parágrafo Quarto: Fica estabelecido que o valor a ser pago mensalmente por cada trabalhador e/ou 
dependente(s) referente ao AUXÍLIO PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO PESSOAL será realizado 
pelas empresas empregadoras através de boleto bancário, disponibilizado no sistema online pela empresa 
Gestora, com o vencimento todo dia do dia 5 (Cinco) de cada mês. A cobrança do referido AUXÍLIO será 
realizada pela empresa Gestora por conta e ordem do Sindicato Laboral. 

  

Parágrafo Quinto: As movimentações de inclusões e exclusões de trabalhadores e/ou dependentes 
deverão ser realizadas até o dia 15 (Quinze) de cada mês através do sistema online e terão processamento 
efetivado com vigência no dia 01º (primeiro) do mês subsequente. 

  

Paragrafo Sexto:  Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente, bem como 
no período de aviso prévio indenizado ou cumprido, o empregador manterá´ o pagamento do AUXÍLIO para 
manutenção dos benefícios convencionados nesta cláusula. 

  

Parágrafo Sétimo: A Gestora mantém a disposição dos Empregadores e Empregados, a Central de 
Relacionamento, com funcionamento em dias uteis, de segunda à sexta, das 8h às 18h, com números de 
contatos disponíveis pelo site https://www.bemmaisbeneficios.com.br/sindeautopecasrn 



  

Parágrafo Oitavo: A Gestora disponibilizará aos trabalhadores através do site 
https://www.bemmaisbeneficios.com.br/sindeautopecasrncomvoce o acesso à certificados, regulamentos, 
condições gerais, e todas as informações pertinentes ao funcionamento dos benefícios contemplados no 
PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO PESSOAL. 

  

Parágrafo Nono:A Gestora disponibilizará material informativo com as orientações necessárias para que o 
trabalhador acesse as informações do seu PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO PESSOAL através do 
Site, cabendo às empresas empregadoras empreenderem seus melhores esforços para entrega e 
divulgação do referido material afim de dar conhecimento a todos os seus colaboradores. 

  

Parágrafo Décimo:O não pagamento do boleto até o vencimento estabelecido nesta Convenção Coletiva 
implicará na incidência de juros de mora de 1% ao mês, calculados pro rata die, correção monetária pela 
variação positiva do IGP-M e multa de 2% (dois por cento) sobre os valores não pagos. 

  

Parágrafo Décimo Primeiro: O inadimplemento superior há 10 (dez) dias, ocasionará a suspensão dos 
benefícios nos fornecedores contratados, estando a empresa empregadora sujeita a penalidades previstas 
nesta convenção, além da indenização e reembolso de serviços não cobertos ao trabalhador em detrimento 
da suspensão das coberturas. 

  

Parágrafo Décimo Segundo: As empresas empregadoras deverão fornecer no ato da homologação da 
rescisão do contrato de trabalho com o empregado, a comprovação de vinculação do empregado através de 
demonstrativo de fatura e quitação do boleto do AUXÍLIO PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO 
PESSOAL do mês vigente. 

  

Parágrafo Décimo Terceiro: O valor mensal do AUXÍLIO PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO 
PESSOAL previsto nesta clausula, tendo em vista o caráter assistencial e indenizatório, não têm natureza 
salarial e não se incorporam ao salário para qualquer fim. 

  

Parágrafo Décimo Quarto:As empresas empregadoras terão até 30 (trinta) dias a partir da assinatura 
desta convenção coletiva de trabalho para realizar a inclusão de todos seus trabalhadores através do 
Sistema Online disponibilizado pela Gestora, conforme parágrafo primeiro. 

  

Parágrafo Décimo Quinto: O reajuste do valor do AUXÍLIO PLANO DE ASSISTÊNCIA E CUIDADO 
PESSOAL previsto nesta clausula será realizado anualmente pelo INPC – Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor. 

  

Parágrafo Décimo Sexto: Visando a segurança e manutenção dos benefícios aos trabalhadores, fica 
pactuado que a validade, aplicabilidade e vigência desta cláusula perdurará durante toda a vigência desta 



convenção, bem como no período de negociação da Convenção Coletiva de Trabalho do ano seguinte, 
mesmo que sua assinatura e homologação ocorra em data posterior a sua data base. A suspensão e 
inaplicabilidade desta cláusula somente ocorrerá caso fique pactuado a sua exclusão na próxima 
Convenção vigente. 

 
 

Contrato de Trabalho   Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Desligamento/Demissão  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS  
 
 

A quitação das verbas rescisórias e a homologação da rescisão do contrato de trabalho, mesmo no caso de 
aviso prévio indenizado ou no pedido de dispensa do seu cumprimento pelo empregado, será efetuado nos 
prazos previstos em lei, sob pena de pagamento de multa, correspondente a 10% do valor bruto dessas 
verbas rescisórias, com a duplicação da referida multa a cada 10(dez) dias de atraso, sem prejuízo do que 
dispõe a legislação em vigor. 

Parágrafo único: A aplicação desta multa não poderá ultrapassar o valor do principal de acordo com o art. 
412 do Código Civil. 

 
 

Relações Sindicais  
 

Contribuições Sindicais  
 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - TAXA NEGOCIAL CONVENCIONAL (TNC)  
 
 

Conforme aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 5 de julho de 2021, publicada no 
Agora  RN, edição do dia 26 de junho de 2021, todas as empresas do comércio Varejista de Peças e 
Acessórios Para Veículos do Estado do Rio Grande do Norte, estabelecidas na base territorial do Rio 
Grande do Norte, associadas ou não associadas a este Sindicato, recolherão por cada estabelecimento 
(Matriz e Filial) até o dia 20 de dezembro de 2021, em favor do mesmo, através de Boleto de Pagamento 
por ele fornecida, a TNC – Taxa Negocial Convencional, que visa o custeio das atividades assistenciais do 
Sindicato da Categoria Econômica Patronal em decorrência das negociações Coletivas de Trabalho no 
exercício 2020/2021. 

O valor da Taxa Negocial Convencional de 2021/2022 foi fixada pela Assembleia Geral Extraordinária acima 
referenciada, nos valores seguintes: 

  REGIME ECONÔMICO VALOR 
EMPRESAS  ME                    R$   100,00(cem reais) 
EMPRESAS  EPP R$   300,00(trezentos     reais) 

DEMAIS EMPRESAS  R$       600,00(seiscentos reais) 

 a)      O recolhimento da TNC – Taxa Negocial Convencional de 2021/2022 será efetuado por Boleto de 
Pagamento fornecido eletronicamente pela FECOMERCIO-RN .através do endereço 



eletrônico www.fecomerciorn.com.br,  podendo ser quitada na instituição  financeira indicada no referido 
Boleto de Pagamento, até a data limite para pagamento; 

b)      Após a data limite para pagamento, será cobrada multa de 2% (dois por cento), seguido de 1% (um 
por cento) ao mês, a título de juros de mora, pelo pagamento em atraso; 

c)      A empresa que se utilizar das disposições fixadas nesta CCT, sem que tenha quitado a TNC – Taxa 
Negocial Convencional, ficará sujeita à multa pecuniária correspondente ao valor da TNC correspondente, 
multiplicada pelo número de empregados registrados na mesma, a ser destinada ao Sindicato patronal. 

 d)      Ficam desobrigadas do recolhimento da TNC as empresas que já tenham realizado no ano corrente, 
qualquer tipo de contribuição para o Sindicato Patronal, devendo, as microempresas e empresas de 
pequeno porte, requererem seu cadastramento no REPIS, exibindo o comprovante do recolhimento em 
substituição a comprovação de quitação da TNC. 

 
 
CLÁUSULA OITAVA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL  
 
 

As empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, ficam obrigadas a descontar dos 
seus empregados pertencentes à categoria profissional, a importância correspondente a 3% (três por cento) 
do salário base previsto na cláusula “Piso Salarial” deste instrumento, recolhendo a respectiva importância 
em favor do Sindicato dos Empregados no Comércio de Concessionárias e Distribuidoras de Veículos, 
Peças, Acessórios e Consórcios de Automóveis no Estado do Rio Grande do Norte, que será recolhida no 
mês de agosto de 2021, de acordo com a deliberação da sua Assembléia Geral Extraordinária. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica assegurado aos trabalhadores integrantes da categoria profissional 
convenentes, o direito de oposição manifestada individualmente e por escrito perante o sindicato dos 
empregados (SINDEAUTOPEÇAS-RN), em até 10(dez) dias antes do primeiro pagamento reajustado, Nos 
termos do precedente Normativo Nº 074 do TST. 

 
Outras disposições sobre relação entre sindicato e empresa  

 
 
CLÁUSULA NONA - HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÕES NO SINDICATO  
 
 

A empresa se compromete a apresentar ao sindicato laboral, por ocasião das homologações no sindicato 
laboral das rescisões de contrato individual de trabalho, os comprovantes de recolhimento da contribuição 
sindical obrigatória (laboral e patronal). 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - RELAÇÃO DE EMPREGADOS  
 
 

As empresas encaminharão ao sindicato dos empregados, a relação dos abrangidos pelo desconto da taxa 
assistencial e contribuição sindical, estabelecida com os respectivos dados de cada empregado, juntamente 
com o comprovante do recolhimento bancário dos referidos descontos. 

 



 
Disposições Gerais  

 
Aplicação do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - PENALIDADES  
 
 

Pelo não cumprimento das Cláusulas estabelecidas na presente Convenção, ficam fixadas as seguintes 
penalidades: 

a) multa de um piso salarial, aplicável em dobro no caso de reincidência, pelo não cumprimento de 
quaisquer cláusulas da presente Convenção, que reverterá em favor dos empregados prejudicados, do 
sindicato profissional e do sindicato patronal, ficando o percentual de 50% (cinquenta por cento) para o 
empregado, e 25% (vinte e cinco por cento) para o sindicato profissional e  25% (vinte e cinco por 
cento) para o sindicato patronal, com exceção do item referente a taxa assistencial e mensalidade sindical, 
quando a multa reverterá em favor da entidade sindical. 

b) multas, juros de mora e correção monetária no caso de não recolhimento das mensalidades sindicais e 
taxa assistencial estabelecida nesta Convenção, nos termos do art. 600 da CLT. 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - TERMO ADITIVO  
 
 

As partes estipulam que todas as demais cláusulas e parágrafos não mencionados ou alterados pelo 
presente Termo Aditivo permanecerão válidos até o termo final da vigência da Convenção Coletiva de 
Trabalho de 2020/2022. 

 
Renovação/Rescisão do Instrumento Coletivo  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - PRORROGAÇÃO E REVISÃO DESTA CONVENÇÃO  
 
 

A prorrogação da presente convenção, a revisão total ou parcial de seus dispositivos e os direitos e deveres 
dos empregados e dos empregadores, obedecerão o disposto na legislação vigente. 

 

 
 

JOSE XAVIER DA SILVA  
Presidente  

SIND DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CONCESSIONARIAS E DISTRDE VEICULOS 
PECAS E ACESSORIOS E CONSORCIO DE AUTOM NO RN  

 
 
 

ITAMAR MANSO MACIEL JUNIOR  



Membro de Diretoria Colegiada  
SIND DO COM VAREJ DE PECAS E AC PARA VEIC DO E DO RN  
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    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na 
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.  
 

 


