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TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PE000645/2020
DATA DE REGISTRO NO MTE: 27/04/2020
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR017714/2020
NÚMERO DO PROCESSO: 13623.102119/2020-92
DATA DO PROTOCOLO: 27/04/2020

NÚMERO DO PROCESSO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 46213.018343/2019-44
DATA DE REGISTRO DA CONVENÇÃO COLETIVA PRINCIPAL: 25/10/2019

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.
SINDICATO DO COMERCIO DE AUTO PECAS DO ESTADO DE PE, CNPJ n. 24.130.890/0001-14, neste
ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE CARLOS DE SANTANA;
 
E 

SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO JABOATAO DOS GUARARAPES, CNPJ n. 40.813.628/0001-20,
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). VALDECI MARTINS DE OLIVEIRA;
 
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 2020 a 31 de dezembro de 2020 e a data-base da categoria em 01º de junho. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) DOS
EMPREGADOS NO COMÉRCIO, com abrangência territorial em Jaboatão dos Guararapes/PE. 

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

CRITÉRIOS PARA CÁLCULO 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

Considerando a Declaração da Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020, que decreta situação de
pandemia no que se refere à infecção pelo novo coronavírus(COVID-19);

Considerando o disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para
enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus(COVID-19);

Considerando a recomendação das autoridades sanitárias do País e do Estado de se buscar diminuir o fluxo de
pessoas em espaços coletivos, para mitigar a disseminação do coronavírus(COVID-19) no Estado de  Pernambuco;

Considerando o disposto no Decreto Estadual nº 48.832, de 19 de março de 2020 e no Decreto Estadual nº 48.834,
publicado em 21 de março de 2020, que por determinação do Governador do Estado de Pernambuco estabelece
medidas restritivas direcionadas ao segmento do COMÉRCIO DE PEÇAS, PNEUS, AR CONDICIONADO PARA
VEÍCULOS, AUTOSSERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES, especificamente sobre a
interrupção do funcionamento para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus(COVID-19);

Considerando o disposto na Medida Provisória nº 927, publicada em 22 de março de 2020, que estabelece
medidas alternativas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública e da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus(COVID-19);

CONSIDERANDO o disposto na Medida Provisória nº 936, publicada em 01 de abril de 2020, que institui o
Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda e dispõe sobre medidas trabalhistas
complementares para enfrentamento dodo estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando os impactos socioeconômicos sobre os diversos setores da economia em especial sobre o
segmento do COMÉRCIO DE PEÇAS, PNEUS, AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS, AUTOSSERVIÇOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES, devido às medidas adotadas, com impactos financeiros e
econômicos sobre a atividade empresarial e na manutenção dos empregos;

Considerando que a Constituição da República de 1988 qualifica as entidades sindicais como representantes dos
direitos e interesses dos trabalhadores (artigo 8º, III) e prevê princípio da autonomia privada coletiva (artigos 7º,
XXVI e 8º, VI), o qual assegura o pleno reconhecimento das negociações coletivas como direito fundamental de
todos os trabalhadores urbanos e rurais;

Considerando a prevalência do negociado sobre o legislado(Artigo 611-A da CLT), ou seja,  que a convenção
coletiva de trabalho se sobrepõe às disposições legais;
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Resolvem as partes celebrar o presente TERMO ADITIVO À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO específica
e temporária objetivando a redução dos efeitos das medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública
de importância internacional decorrente do coronavírus(COVID-19)  nas Relações de Trabalho entre empregados e
empregadores.

CLÁUSULA QUARTA - DOS EMPREGADOS BENEFICIADOS 

Serão atingidos pelas medidas disciplinadas neste instrumento coletivo, todos os empregados das empresas
do COMÉRCIO DE PEÇAS, PNEUS, AR CONDICIONADO PARA VEÍCULOS, AUTOSSERVIÇOS PARA
VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES que percebam salário nas seguintes faixas:

a)    Igual ou inferior a R$ 3.135,00 (três mil cento e trinta e cinco reais);

b)    De  R$ 3.135,01 (três mil cento e trinta e cinco reais e um centavo) a R$12.202,11 (doze mil duzentos e dois
reais e onze centavos); e

c)    Portadores de diploma de nível superior e que percebam salário mensal igual ou superior a duas vezes o limite
máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (R$12.202,12 - Doze mil, duzentos e dois reais e
doze centavos).

 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

CLÁUSULA QUINTA - DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DOS CONTRATOS 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2020 a 31/12/2020 

Excepcionalmente em razão do estado de calamidade apresentado, objetivando a proteção da saúde do empregado
e a manutenção dos contratos de trabalho, as EMPRESAS DO COMÉRCIO DE PEÇAS, PNEUS, AR
CONDICIONADO PARA VEÍCULOS, AUTOSSERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES
a partir de 1º de abril de 2020, poderão suspender temporariamente os contratos de trabalhos de seus
empregados, por até 60 (sessenta dias), podendo ser fracionado em até 02 (dois) períodos de 30 (trinta) dias em
conformidade com o que determina a Medida Provisória nº 936/2020.

Parágrafo Primeiro: o valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda  pago pelo
Governo na hipótese de suspensão temporária do contrato de trabalho terá como base de cálculo o valor mensal
do seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990, observados
as seguintes hipóteses:

a)      Valor equivalente a 100% (cem por cento) do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito,
para empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta até R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e
oitocentos mil reais);

b)      Valor equivalente a 70% (setenta por cento) do valor do seguro-desemprego a que o empregado teria direito,
para empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$ 4.800.000,00 (quatro
milhões e oitocentos mil reais).

Parágrafo Segundo:  a empresa deverá comunicar o empregado imediatamente através de comunicação por
escrito ou por meio eletrônico (telefone, Whatsapp, Telegram , e-mail, etc), sobre a medida adotada, com a
comprovação do recebimento, podendo esta retroagir até 01 de abri lde 2020 (período de vigência destre
instrumento coletivo e da Medida Provisória nº936/20), sendo desnecessária a celebração de acordo individual.

Parágrafo Terceiro:  A empresa que tiver auferido, no ano-calendário de 2019, receita bruta superior a R$
4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), somente poderá suspender o contrato de trabalho de seus
empregados mediante o pagamento de ajuda compensatória mensal no valor de 30% (trinta por cento) do valor
do salário do empregado, durante o período da suspensão temporária de trabalho pactuado.

Parágrafo Quarto:  o contrato de trabalho será restabelecido no prazo de dois dias corridos, contados:

a)      da cessação do estado de calamidade pública;

b)      da data estabelecida na comunicação ao empregado e dirigida ao Sindicato profissional como termo de
encerramento do período de suspenção pactuado;

c)      da data da comunicação ao empregado e dirigida ao Sindicato profissional que informe a decisão de antecipar
o fim do período de suspensão pactuado.

 

Parágrafo Quinto:  COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA AO SINDICATO PROFISSIONAL

As empresasque optarem pela adoção da  suspensão temporária do contrato de trabalho prevista nesta cláusula
deverão informar ao SINDICATO PROFISSIONAL, por e-mail (sinecomjg@hotmail.com), a relação dos empregados
atingidos, mediante o envio das seguintes informações:

a)      Lista dos empregados (nome, função, remuneração) e data de início e do término da suspensão temporária do
contrato de trabalho (podendo ser pelo período de até  60 dias);

mailto:sinecomjg@hotmail.com
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b)      Informar se a empresa possui ou não faturamento superior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil
reais).

 Parágrafo Sexto: 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 e o empregador estará sujeito:

a)               ao pagamento imediato da remuneração e dos encargos sociais referentes a todo o período;

b)               às penalidades previstas na legislação em vigor; e

c)                às sanções previstas em convenção coletiva (Multa por descumprimento da CCT 2019/2020).

Parágrafo Sétimo: Durante o período da suspensão temporária do contrato de trabalho o empregado fará jus a
manutenção dos beneficios por ventura concedidos pela empresa, em conformidade com o que determina a Medida
Provisória nº 936/2020.

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

CLÁUSULA SEXTA - REDUÇÃO PROPORCIONAL DE JORNADA DE TRABALHO E DE SALÁRIOS 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2020 a 31/12/2020 

Excepcionalmente em razão do estado de calamidade apresentado, objetivando a proteção da saúde do empregado
e a manutenção dos contratos de trabalho, as EMPRESAS DO COMÉRCIO DE PEÇAS, PNEUS, AR
CONDICIONADO PARA VEÍCULOS, AUTOSSERVIÇOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES E CICLOMOTORES
a partir de 1º de abril de 2020, poderão reduzir proporcionalmente a jornada de trabalho e o salário de seus
empregados, por até 90 (noventa dias) em conformidade com o que determina a Medida Provisória nº 936/2020.

Parágrafo Primeiro: as empresas poderão reduzir a jornada de trabalho e o salário nos percentuais de 25% (vinte e
cinco por cento), 50% (cinquenta por cento) e 70% (setenta por cento), devendo ser preservado o  valor do salário-
hora de trabalho, quando o empregado for comissionista, será considerada a média da remuneração dos últimos 12
meses.

Parágrafo Segundo:  o valor do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda  pago pelo
Governo na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário terá como base de cálculo o valor mensal do
seguro-desemprego a que o empregado teria direito, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.998, de 1990,  aplicando-se
sobre esta base de cálculo o percentual da redução escolhido pela empresa de 25%, 50% ou 70%.

Parágrafo Terceiro:  a empresa deverá comunicar ao empregado imediatamente através de comunicação por
escrito ou por meio eletrônico (telefone, Whatsapp, Telegram , e-mail, etc) sobre a medida adotada com
comprovação de recebimento, podendo esta retroagir até 01 de abril de 2020 (período de vigência deste
instrumento e início da vigência da Medida Provisória nº936/20), sendo desnecessária a celebração de acordo
individual.

Parágrafo Quarto:  A jornada de trabalho e o salário pagos anteriormente ao empregado serão restabelecidos no
prazo de dois dias corridos, contados:

a)      da cessação do estado de calamidade pública;

b)      da data estabelecida na comunicação ao empregado e dirigida ao Sindicato Profissional como termo de
encerramento do período de redução pactuado;

c)      da data da comunicação ao empregado e dirigida ao Sindicato Profissional que informe a decisão de antecipar
o fim do período de redução pactuado.

 

Parágrafo Quinto:  COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA AO SINDICATO PROFISSIONAL

As empresas que optarem pela adoção da  redução da jornada de trabalho e do salário previstos nesta cláusula
deverão informar ao SINDICATO PROFISSIONAL, por e-mail (sinecomjg@hotmail.com), a relação dos empregados
atingidos, mediante o envio das seguintes informações:

a)    Lista dos empregados (nome, função, remuneração) e data de início e do término da redução da jornada de
trabalho e de salário (pode ser pelo período de até  90 dias);

b)    Informar qual o percentual da redução adotado para cada empregado, para cada grupo de empregados ou para
a totalidade dos empregados, conforme disposto no parágrafo primeiro.

Parágrafo Sexto: as empresas que procederam  com a medida de redução de jornada e salário disciplinada na
Cláusula 5ª da Convenção Coletiva de Trabalho Específica (Registrada no M.E/SRT/PE sob o processo
nº 13623.101752/2020-63) poderão readequar dos contratos conforme as regras desta cláusula para que possam se
cadastrar no programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, instituido pela Medida PRovisória nº
936/2020.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DO EMPREGO (ESTABILIDADE PROVISÓRIA) 

mailto:sinecomjg@hotmail.com
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VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2020 a 31/12/2020 

Nos termos da Medida Provisória nº 936/20  fica assegurado aos empregados submetidos as medidas previstas
neste instrumento coletivo, a estabilidade temporária no emprego durante a vigência da medida adotada pela
empresa e após o restabelecimento da jornada regular de trabalho e de salário ou retorno às atividades, quando o
encerramento da suspensão temporária, por período equivalente ao acordado.

Parágrafo Único: A dispensa sem justa causa que ocorrer durante o período de garantia provisória no emprego
previsto no caput desta Cláusula sujeitará o empregador ao pagamento, além das parcelas rescisórias previstas na
legislação em vigor, de indenização no valor de:

a)       50% (cinquenta por cento) do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória no
emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 25% (vinte e cinco por
cento) e inferior a 50%(cinquenta por cento);

b)       75% (setenta e cinco) por cento do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória
no emprego, na hipótese de redução de jornada de trabalho e de salário igual ou superior a 50% (cinquenta por
cento) e inferior a 70% (setenta por cento); ou

c)     100% (cem por cento) sobre o do salário a que o empregado teria direito no período de garantia provisória nas
hipóteses de redução de jornada de trabalho e de salário em percentual superior a 70% (setenta por cento) ou de
suspensão temporária do contrato de trabalho.

Parágrafo Segundo: O disposto nesta Cláusula não se aplica às hipóteses de dispensa a pedido ou por justa causa
do empregado.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA OITAVA - AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2020 a 31/12/2020 

Excepcionalmente em razão do estado de calamidade apresentada, o Benefício Emergencial de Preservação do
Emprego e da Renda poderá ser acumulado com o pagamento da AJUDA COMPENSATÓRIA MENSAL, em valor
ou percentual a ser estabelecido e pago pela empresa, em decorrência da redução de jornada de trabalho e de
salário ou da suspensão temporária de contrato de trabalho, em conformidade com o que determina a Medida
Provisória nº 936/2020, devendo ser observada a regra do Parágrafo 3º, da Clausula 4ª deste instrumento coletivo.

Parágrafo único: A ajuda compensatória mensal tem natureza indenizatória, não integrará o salário  devido pelo
empregador;  não integrará a base de cálculo do imposto sobre a renda retido na fonte ou da declaração de ajuste
anual do imposto sobre a renda da pessoa física do empregado;  não integrará a base de cálculo da contribuição
previdenciária e dos demais tributos incidentes sobre a folha de salários; não integrará a base de cálculo do valor
devido FGTS; poderá ser excluída do lucro líquido para fins de determinação do imposto sobre a renda da pessoa
jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido das pessoas jurídicas tributadas pelo lucro real.

CLÁUSULA NONA - COMUNICAÇÃO AO MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/04/2020 a 31/12/2020 

É obrigação do empregador informar sobre a redução da jornada de trabalho e de salário ou a suspensão
temporária do contrato de trabalho ao MINISTÉRIO DA ECONOMIA em conformidade ao disciplinado em ato
publicado pelo próprio Ministério, no prazo de 10(dez) dias contados da data do registro deste instrumento coletivo,
sob pena de arcar com o pagamento da remuneração do empregado no valor anterior à redução da jornada de
trabalho e de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho do empregado, inclusive dos respectivos
encargos sociais, até a que informação seja prestada.

 

CLÁUSULA DÉCIMA - MP 936/20 - EDIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS 

Os SINDICATOS se comprometem a manter a permanente interlocução para monitorar os cenários da crise que ora
se instala, podendo vir a adotar novas medidas objetivando a redução dos impactos junto às empresas e aos
empregados, através da regulamentação por termo aditivo à presente Convenção Coletiva de Trabalho Específica,
bem como poderão adotar  tais medidas também na hipótese de edição de novas determinações do Poder
Executivo ou Legislativo, que digam respeito à situação dos contratos de trabalho, ocasião em que as férias serão
interrompidas e os contratos serão considerados suspensos, enquanto durar a vigência do decreto/medida, na
forma da regulamentação a ser pactuada pelo SINDICATOS CONVENENTES.

Parágrafo único:  Ficam inalterados os demais termos previstos na Medida Provisória nº 936/20, não negociados  e
abrangidos por este Termo aditvo à Convenção Coletiva de Trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Mantem-se inalteradas as cláusulas da Convenção Coletiva de Trabalho - 2019/2020
(Processo  46213.018343/2019-44) que regulamenta as relações de trabalho no município do Jaboatão dos
Guararapes, não atingidas por este Termo Aditivo à Convenção Coletiva Específica.
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JOSE CARLOS DE SANTANA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DO COMERCIO DE AUTO PECAS DO ESTADO DE PE 

VALDECI MARTINS DE OLIVEIRA 
PRESIDENTE 

SINDICATO EMPREGADOS COMERCIO JABOATAO DOS GUARARAPES 

ANEXOS
ANEXO I - ATA AGE PROFISSIONAL

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/MR031513_20192019_06_19T10_57_38.pdf

