
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2018/2019  

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE:   RN000226/2018  
DATA DE REGISTRO NO MTE:   23/07/2018  
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO:   MR038491/2018  
NÚMERO DO PROCESSO:   46217.005435/2018-43  
DATA DO PROTOCOLO:   23/07/2018  

 

 

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:   46217.004134/2018-01  
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL:   17/05/2018  

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.  
SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO ESTADO DO R G NORTE, CNPJ n. 08.029.225/0001-82, 
neste ato representado(a) por seu Vice-Presidente, Sr(a). GEORGE RAMALHO VIEIRA; 
  
E  
 
SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO 
NORTE, CNPJ n. 08.428.070/0001-57, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). EDUARDO 
MARTINS DE MOURA; 
  
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 abril de 2018 a 31 de março de 2019 e a data-base da categoria em 01º de abril.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Categoria 
Comerciária, com abrangência territorial em Natal/RN.  

 
Salários, Reajustes e Pagamento  

 
Reajustes/Correções Salariais  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PISOS SALARIAIS  
 
 

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) 
ou do Sindicato Patronal do Comércio Varejista do RN (www.sindilojasrn.com) , 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 Septuagésima Sexta (76) desta Convenção Coletiva de Trabalho, a 
ser paga através de guia própria, que também será obtida nos sites da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Rio Grande do Norte – FECOMERCIO 
RN (www.fecomerciorn.com.br) ou do Sindicato Patronal do Comércio Varejista do RN 
(www.sicomerciorn.com); 

§ 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 março de 2019; 

§ 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 

http://www.fecomerciorn.com.br/
http://www.fecomerciorn.com.br/
http://www.sicomerciorn.com/


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 ao Sindicato Patronal 
convenente. 

                 A partir de 1º de abril de 2018, os trabalhadores abrangidos pela presente 
Convenção Coletiva de Trabalho, integrantes da categoria profissional dos empregados no 
comércio varejista no 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$ 986,00 

II - Demais empresas = R$ 1.005,00 

§ 10 – Para os trabalhadores com remuneração até 04 (quatro) salários base, o reajuste 
salarial será apurado aplicando-se 2,6% (dois virgula seis por cento) sobre os salários 
vigentes em abril de 2017. Para os trabalhadores com salários superiores a 04 (quatro) vezes 
o salário base pago pelas microempresas o reajuste será objeto de livre negociação; 

§ 11 – Somente poderão praticar o piso de R$ 986,00 (novecentos e oitenta e seis reais) as 
microempresas ME’s) e empresas de pequeno porte (EPP’s) que aderirem ao REPIS e 
detenham os respectivos Certificados de Adesão.” 

 
 

Gratificações, Adicionais, Auxílios e Outros  
 

Comissões  
 

 
CLÁUSULA QUARTA - PAGAMENTO DAS COMISSÕES  
 
 

O pagamento das comissões deverá ser efetuado até o décimo dia útil do mês subsequente à 
venda, independentemente das vendas terem sido efetuadas à vista ou a prazo. 

 
 

Contrato de Trabalho –  Admissão, Demissão, Modalidades  
 

Normas para Admissão/Contratação  
 

 
CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISORIAS  
 
 

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 efetuada no prazo de 10 (dez) dias contados da data da notificação da 
demissão, quando da ausência do aviso prévio, indenização do mesmo ou dispensa de seu 
cumprimento, sob pena de pagamento de multa, correspondente a 10% do valor bruto dessas 



verbas rescisórias, com a duplicação da referida multa a cada 20 (vinte) dias de atraso, sem 
prejuízo do que dispõe a legislação em vigor, salvo culpa exclusiva do empregado ou motivo de 
força maior. 

Parágrafo único - A aplicação desta multa não poderá ultrapassar o valor do principal. 

 
 

Jornada de Trabalho –  Duração, Distribuição, Controle, Faltas  
 

Duração e Horário  
 

 
CLÁUSULA SEXTA - DIA DO COMERCIÁRIO  
 
 

O dia do comerciário será festejado nas segundas-feiras de carnaval, quando não haverá 
expediente nas lojas e estabelecimentos comerciais. 

Parágrafo Primeiro - Os empregadores poderão, para atendimento de obrigações bancárias, 
convocar o número máximo de 05 (cinco) empregados para o trabalho neste dia, desde que 
haja folga compensatória na mesma semana. 

Parágrafo segundo – Não haverá expediente nos feriados dos dias de 1º de janeiro; 1º de 
maio e 25 de dezembro. 

 
Compensação de Jornada  

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - COMPENSAÇÃO DE JORNADA - BANCO DE HORAS  
 
 

A jornada de trabalho diária dos empregados poderá ser prorrogada, sem o acréscimo de 
salário e adicional de hora extra, nas seguintes condições: 

a) O excesso de horas será compensado com a diminuição em outro dia; 

b) O período máximo de compensação não poderá exceder 180 (cento e oitenta) dias; 

c) A jornada diária será de, no máximo, 10 (dez) horas; 

d) Na hipótese de ao final de 180 (cento e oitenta)) dias, não tiver sido integralmente 
compensada a jornada extraordinária laborada, as horas extras não compensadas serão 
pagas com o valor da hora normal acrescido do respectivo adicional de horas extras previsto 
na CLT e nesta CCT; 

e)  Caso o contrato de trabalho seja rescindido pelo empregador ou pelo empregado, sem que 
tenha ocorrido a compensação, integral ou parcialmente, da jornada extraordinária, o 



empregador pagará as horas extras, calculadas sobre o valor da remuneração na data da 
rescisão; 

f) As horas extras serão pagas com um adicional de 60% (sessenta por cento); 

g) A empresa fornecerá mensalmente ao empregado, comprovante do seu banco de horas, 
discriminando o total da jornada trabalhada, sem prejuízo do registro diário de ponto. 

h) Aplicam-se as disposições do art. 59, § 2º, da CLT, respeitando-se as regras mais 
favoráveis aos empregados, estipuladas na presente Convenção. 

i) Não haverá compensação de horas extas, período de 10 até 23 de dezembro. 

j) Não poderá haver compensação do Banco de Horas nos domingos e feriados.  

k) As empresas e seus respectivos estabelecimentos, que venham, a seu critério, utilizar 
acordos referentes ao banco de horas previstos nesta cláusula, se obrigam a estar quites com 
as taxas previstas nesta CCT, devidas a ambos os sindicatos convenentes 

 
Intervalos para Descanso  

 
 
CLÁUSULA OITAVA - LOCAL PARA LANCHE  
 
 

A empresa que não dispuser de cantina ou refeitório, destinará local em condições de higiene, 
para que os empregados possam lanchar. 

 

 

 

GEORGE RAMALHO VIEIRA  

Vice-Presidente  

SINDICATO DO COMERCIO VAREJISTA DO ESTADO DO R G NORTE  

 

 

 

EDUARDO MARTINS DE MOURA  

Presidente  

SINDICATO INTERMUNICIPAL DOS EMPREGADOS NO COMERCIO NO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO NORTE  

 

 
 

ANEXOS  
ANEXO I - ATA  

 
 



Anexo (PDF) 

 
 

ANEXO II - LISTA PRESENÇA  
 
 

Anexo (PDF) 

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