


APRESENTAÇÃO 

A reforma trabalhista havida com a promulgação da Lei nº 13.467/2017, tam-
bém denominada “Reforma Trabalhista”, que alterou substancialmente a Consoli-
dação das Leis do Trabalho (CLT), provocou um choque de realidade na atividade 
sindical, vez que encerrou definitivamente o custeio compulsório dos sindicatos, 
ao tempo que empoderou a negociação coletiva de trabalho, conferindo à mesma a 
possibilidade de criar norma legal coletiva de natureza trabalhista. 

Essa nova realidade passou a exigir uma maior atuação e mais profissionalismo 
da entidade sindical que, de fato, necessitará demonstrar que detém representativi-
dade. O principal caminho para a consolidação desse status é a negociação coletiva 
de trabalho, através da qual o sindicato firmará o pacto social e econômico regulató-
rio das condições de trabalho do seu segmento. 

Da negociação coletiva de trabalho, podem surgir dois importantes instrumen-
tos normativos, que são a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo, os quais per-
mitem que trabalhadores e empregadores estabeleçam a forma como o direito será 
usufruído, observada a legislação e os direitos fundamentais dos trabalhadores.  

O direito à autonomia plena negocial dos atores sociais, através do prestígio 
conferido à vontade coletiva em detrimento da norma jurídica (art. 611 da CLT), 
estabeleceu um marco divisório na vida sindical, oportunizando às entidades sin-
dicais a possibilidade de criação de uma nova ambiência nas relações de trabalho.   

 
Há, contudo, limites de natureza legal, especialmente quanto ao alcance da 

liberdade dos sindicatos no processo de criação da norma coletiva trabalhista, 
exigindo, dos dirigentes sindicais, especial atenção quanto à formulação das suas 
aspirações no processo negocial. Este manual mostrará esses limites, permitindo 
ao sindicato negociar com segurança a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do 
seu segmento. 



Do ponto de vista da sustentabilidade, a derrocada da obrigatoriedade da 
contribuição sindical, mais conhecida como “imposto sindical”, que passou a ser 
condicionada à autorização expressa dos que participam da categoria econômica, 
impôs aos sindicatos a obrigação de se reinventarem na sua representatividade para 
conquistar mais associados, o que pode ser materializado a partir da construção de 
instrumentos coletivos de trabalho mais condizentes com as aspirações da base re-
presentada.

A Convenção Coletiva de Trabalho, nessa esteira, passou a ser instrumento de 
gestão, pois será, através dela, que os sindicatos obterão maioridade na sua repre-
sentatividade, principalmente quando fizerem a regulação do contrato social traba-
lhista de forma igualitária e satisfatória às aspirações de empresas e trabalhadores.  

É nesse contexto que a Fecomércio RN apresenta aos seus Sindicatos filiados, 
neste ano de 2021, ainda pautado pela pandemia da COVID-19, algumas reco-
mendações básicas, mas de suma importância, que entende devam ser observadas 
quando da celebração das Convenções Coletivas de Trabalho.   

Este manual prático traz ainda sugestões de algumas cláusulas tidas como ne-
cessárias e até obrigatórias, que deverão ser negociadas e inseridas nas CCT’s a 
serem celebradas no ano de 2021, sem prejuízo das tratativas relacionadas ao con-
junto de questões afetas a cada segmento profissional e econômico, que poderão 
ser, da mesma forma, objeto de negociação.
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CUIDADOS E LI MITES NO CONTEXTO DA NEGOCIAÇÃO 
COLETI VA DE TR ABA LHO 

A negociação coletiva de Trabalho é o momento mais importante da atividade sindi-
cal, posto que cumpre a função essencial da representatividade, que é a regulação das 
relações de trabalho para a construção de um pacto harmônico que permita, tanto para 
empregados quanto para empresários, uma relação negocial digna e profissional.  

No exercício dessa representação, a diretoria do sindicato deverá receber autori-
zação para representar os interesses dos seus pares, que é manifestada através de um 
instrumento jurídico próprio, denominado de Assembleia Geral da base representada. 
Em sintonia com essa exigência regulamentar, faz-se mister que, antes de iniciar a ne-
gociação coletiva de trabalho, o sindicato convoque e realize Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE), na forma prevista em seu Estatuto Social.  

Essa AGE objetiva autorizar a Diretoria, diretamente ou por intermédio de comis-
são de negociação, a celebrar a Convenção Coletiva de Trabalho, dando-lhe plenos po-
deres para inserir, na norma coletiva, todas as proposições que entenda necessárias e 
sejam de interesse das empresas da categoria econômica representada, ou mesmo, se 
for o caso, para instaurar Dissídio Coletivo perante a Justiça do Trabalho, na defesa 
desses interesses.  

Nada obstante essa autorização, o instrumento normativo pactuado deverá preen-
cher os requisitos formais a que se referem a lei trabalhista, sendo vedada a possibili-
dade de se estabelecer cláusulas que contrariem disposições legais e constitucionais 
estabelecidas em favor do trabalhador, não abrangidas nas hipóteses a que se refere o 
art. 611-A da CLT (negociado sobre o legislado); que contrariem a política econômica 
e financeira do governo (art. 623 da CLT); ou, ainda, que imponham limitações à livre 
iniciativa (art. 170 da CF). 

Da mesma forma, sob pena de nulidade, o sindicato deverá observar o art. 611-B da 
CLT, a fim de evitar negociar matérias consideradas indisponíveis à negociação coletiva 
e, em consequência, à Convenção Coletiva de Trabalho.
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O I MPORTA NTE PAPEL DOS SI NDICATOS NA ATUA L 
R EA LIDADE SI NDICA L 

A reforma trabalhista suprimiu algumas prerrogativas dos sindicatos, dentre elas a 
imposição da cobrança da contribuição sindical, que passou a ser facultativa. Nada obs-
tante isso, com a valorização da negociação coletiva, os sindicatos foram alçados a um 
patamar de importância nunca antes verificado, mas que somente será materializado se 
exercerem, de forma efetiva e direta, a sua representatividade.  

Novas oportunidades em produtos e serviços surgem como opção à sustentabilidade 
da entidade sindical, os quais podem ser oferecidos não só aos filiados, mas a toda ca-
tegoria econômica ou profissional. Cursos de aperfeiçoamento profissional e prestação 
de serviço de auxílio à empresa que desejar acordar diretamente com o empregado são 
exemplos de cases que podem se tornar sucesso, aumentando a carteira de filiados e, em 
consequência, a receita do sindicato.  

Além disso, muito embora a reforma trabalhista tenha retirado a obrigatoriedade 
de homologação da rescisão do contrato de trabalho perante o sindicato, nada impede 
que esse serviço seja oferecido às empresas, com possibilidade de aproveitar o ato para 
celebração do termo de quitação anual de verbas oriundas da relação de trabalho.  

No âmbito da negociação coletiva, o sindicato poderá instituir taxas a serem pagas 
pelas empresas, como para possibilitar a abertura do comércio nos feriados, ou, ainda, 
para que a empresa possa participar do banco de horas estabelecido na Convenção Co-
letiva de Trabalho.  

Outra hipótese que pode ensejar receita para os sindicatos, principalmente em re-
lação às microempresas e empresas de pequeno porte, é estabelecer, na Convenção 
Coletiva de Trabalho, o Regime Especial de Piso Salarial (Repis), já bastante difundido 
no Estado do Rio Grande do Norte, instituindo valores diferenciados de pisos salariais.  

SUGESTÕES PAR A A NEGOCIAÇÃO E CELEBR AÇÃO 
DA CON V ENÇÃO COLETI VA DE TR ABA LHO 
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As proposições contidas neste documento se constituem em sugestões considera-
das pertinentes, que poderão orientar e auxiliar os Sindicatos filiados à Fecomércio RN 
em suas negociações coletivas de trabalho.  

1 - V IGÊNCIA E DATA-BASE 

A recomendação é que as CCT’s tenham vigência de 12 (doze) meses, de forma 
a não consolidar direitos e obrigações, permitindo uma revisão anual das relações de 
trabalho, sempre com o intuito de aprimorá-las. 

As datas-bases ou datas de aniversário das CCT’s variam de conformidade com a 
conveniência de cada sindicato, sendo comumente mantidas depois de estabelecidas.  

A orientação da Fecomércio RN é que se busque, na medida do possível, datas-bases 
comuns, de forma que um pacto coletivo já firmado não sirva de paradigma para outros, 
dificultando a negociação daqueles que ainda não celebraram a sua CCT. 

Por outro lado, sugere-se que a data-base nunca seja antecipada em relação à data 
vigente, posto que isso acarretará aumento prematuro do custo com os salários e demais 
encargos para as empresas da categoria econômica. 

PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA V I-
GÊNCIA DA CCT E DATA-BASE 

DA CATEGOR IA 

“Os Convenentes acordam entre si que a vigência da pre-
sente Convenção Coletiva de Trabalho 2020 será de 12 (doze) 
meses, iniciando em __ de _________ de 2021 e com término 
em __ de _________ de 2022”. 

2 - A BR A NGÊNCIA 

Os Sindicatos filiados à Fecomércio RN deverão observar fielmente a sua abran-
gência territorial e respectiva categoria econômica, evitando, assim, envolver empresas 
representadas por outro sindicato, posto que esse conflito desgasta e enfraquece o sis-
tema sindical, podendo inclusive gerar eventuais demandas judiciais. 
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PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA 
A BR A NGÊNCIA DA CCT 

“A presente Convenção Coletiva de Trabalho obrigará as ca-
tegorias econômicas e profissionais localizadas na área de abran-
gência dos sindicatos convenentes”.

3 - SA LÁ R IOS, R EAJUSTE E PAGA M EN TO 

Quando negociar o valor do piso ou dos pisos salariais, o sindicato patronal con-
venente deverá considerar que a CCT será obrigatória para todas as empresas do seg-
mento representado, incluindo as não associadas, motivo pelo qual deverão negociar, 
sempre, pensando também nos micro e pequenos empresários. 

Quanto aos percentuais de reajuste, a recomendação da Fecomércio RN é no sen-
tido de se aplicar, no máximo, a reposição da inflação no período dos 12 (doze) meses 
anteriores à data-base, aplicando-se o índice econômico pertinente, que pode ser o 
IPCA/IBGE, correspondente à inflação. 

Excepcionalmente neste ano de 2021, a exemplo do que ocorreu no em 2020, 
quando o segmento econômico do comércio foi fortemente impactado pela pandemia 
da COVID-19, a orientação é no sentido no processo negocial, a manutenção dos salá-
rios vigentes ou mesmo a concessão de reajuste em percentual inferior à inflação. 

Mesmo não sendo aconselhável neste ano de 2021, os segmentos que porventura 
decidam por ofertar ganho real para os salários, deverão levar em consideração, além da 
preocupação com as micro e pequenas empresas, o impacto dessa medida nos salários 
superiores ao piso de entrada de cada categoria e, em consequência, nos custos das 
empresas daquele segmento econômico. 

No que diz respeito ao pagamento da remuneração dos empregados, a orientação da 
Fecomércio RN é de que sejam observados os prazos legais, evitando-se qualquer ante-
cipação que possam dificultar as micro e pequenas empresas ao cumprimento, também 
se incluindo, nas CCT’s, a obrigação do fornecimento do respectivo demonstrativo de 
pagamento. 

No demonstrativo de pagamento, sugere-se inserir a discriminação das horas tra-
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balhadas e de todos os verbas que acompanham a remuneração, inclusive as horas ex-
traordinárias, com as importâncias liquidadas e descontos efetuados, contendo ainda 
a identificação da empresa e do empregado, assim como o valor do recolhimento do 
FGTS, de forma a auxiliar a empresa em face de possíveis demandas trabalhistas. 

4 – R EGI M E ESPECIA L DE PISO SA LA R IA L (R EPIS) POR A DESÃO 
CON DICIONA DA 

Considerando a Lei Complementar nº 123/2006, que dispõe sobre o Estatuto Na-
cional da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte (EPP), e a própria pre-
visão constitucional, os sindicatos deverão instituir e manter regulamentação referente 
ao tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte do segmen-
to de comércio de bens, serviços e do turismo, incluindo um piso salarial próprio a ser 
aplicado a partir da data-base de cada segmento econômico ou sindicato patronal. 

O tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empre-
sas de pequeno porte abrangidas pela CCT, na forma exigida pela Lei Complementar 
nº 123/2006, será regido pelas normas ora recomendadas pela Fecomércio RN, com 
redação igualmente ofertada. 

PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA 
R EGI M E ESPECIA L DE PISO SA LA R IA L (R EPIS) 

POR A DESÃO CON DICIONA DA 

“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, até __ 
de _________ do ano de 2021, a expedição do respectivo Cer-
tificado 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 - Fecomércio RN 
- www.fecomerciorn.com.br, mediante utilização de formulário 
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eletrônico que deverá ser preenchido com os dados da empresa e 
conter as seguintes informações, sob responsabilidade: 

Razão social; número de inscrição no CNPJ; número de ins-
crição 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 da empresa, com 
suas participações no capital da empresa, e dos contabilistas res-
ponsáveis; 

b) Declaração de que a receita auferida no ano-calendário vi-
gente, ou proporcional ao mês da declaração, permite enquadrar 
a empresa como microempresa (ME) ou empresa de pequeno 
porte (EPP), na forma da legislação vigente, no Regime Especial 
de Piso Salarial – REPIS; 

c) Comprovação do cumprimento das obrigações contidas 
na CCT, incluindo as suas contribuições sindicais. 

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

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

§ 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 empre-
sa requerente o pagamento de diferenças salariais existentes, 
provenientes da aplicação indevida do piso salarial diferenciado 
previsto nesta CCT, além das eventuais penalidades previstas na 
CLT. 

§ 6º - Atendidos todos os requisitos, as empresas requeren-
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tes terão expedidos os seus Certificados de Adesão ao Regime 
Especial de Piso Salarial – REPIS por intermédio da Fecomércio 
RN, que terá a validade correspondente à vigência da presente 
CCT; 

§ 7º - Será disponibilizado para o sindicato laboral signatá-
rio da presente CCT, mediante requerimento efetuado junto à 
Fecomércio RN, a lista das empresas que aderiram regularmente 
ao REPIS e receberam dos seus Certificados de Adesão, com a 
respectiva quantidade de colaboradores, para fins de controle e 
acompanhamento; 

§ 8º Na eventual hipótese de assistência sindical na homolo-
gação da rescisão do contrato de trabalho, eventuais diferenças 
no pagamento das verbas rescisórias em decorrência da aplica-
ção indevida do REPIS, quando apuradas, serão consignadas, 
como ressalvas, no respectivo Termo de Rescisão do Contrato 
de Trabalho - TRCT. ” 

 
5 - PISO SA LA R IA L 

Em decorrência do que dispõe a Lei Complementar nº 123/2006, haverá a neces-
sidade da instituição do Regime Especial de Piso Salarial – REPIS, em atendimento de 
readequar a Clausula da CCT correspondente ao Piso Salarial da categoria. 

PROPOSTA DE TEXTO PAR A CLÁUSULA 
PISO SA LARIA L 

“O piso salarial da categoria, a partir de __ de _________
de 2021, será de R$ ______ (_____), e, para os empregados 
das empresas que aderirem ao Regime Especial de Piso Salarial 
(REPIS), na forma estabelecida na presente CCT, o valor do piso 
será de R$ _____ (_____) mensais. 

§ 1º - O enquadramento da Microempresa (ME) ou da Em-
presa de Pequeno Porte (EPP) no Regime Especial de Piso Sala-
rial (REPIS) somente será efetivado após a expedição do Certifi-
cado de Adesão ao REPIS, na forma prevista nesta CCT. 

§ 2º - A validade do Certificado de Adesão ao REPIS, que 
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comprova o enquadramento da ME ou da EPP no Regime Espe-
cial de Piso Salarial (REPIS), corresponderá ao prazo de vigência 
fixado nesta CCT. 

§ 3º - Caso o prazo de vigência desta CCT se expire, sem 
que os sindicatos convenentes celebrem um novo instrumento 
coletivo anual, não haverá prorrogação automática da validade 
do Certificado de Adesão ao REPIS, devendo ser efetuado outro 
requerimento pela ME ou EPP, com vistas à expedição de um 
novo Certificado, o que deve ocorrer no mês da data-base da ca-
tegoria. 

§ 4º - Na hipótese de negativa da expedição do Certificado 
de Adesão ao REPIS, a empresa que o requereu deverá praticar o 
piso e demais condições salariais aplicáveis às demais empresas 
abrangidas pela CCT. 

§ 5º - O enquadramento da empresa no REPIS, com a emis-
são do respectivo Certificado de Adesão, não gera, além do piso 
salarial, 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. 

§ 6º - A aplicação indevida do piso salarial diferenciado por 
ME ou EPP que não disponha do respectivo Certificado de Ade-
são 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 empre-
gados registrados na mesma, a ser destinada ao sindicato dos 
trabalhadores da categoria profissional signatária”. 

6 - TR A BA LHO EM DIAS FER IA DOS 

Para melhor disciplinamento e orientação, o trabalho, em dias considerados feria-
dos, dos empregados nas empresas abrangidas pela CCT, independentemente do seu 
porte, deverá ser regulamentado em norma coletiva, conforme Cláusula abaixo propos-
ta. 

PROPOSTA DE TEXTO PAR A CLÁUSULA 
TR ABA LHO EM DIAS CONSIDER ADOS FE-

RIADOS 
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“A abertura das empresas comerciais nos dias considerados 
feriados em nenhuma hipótese será considerada obrigatória, 
sendo, portanto, uma opção do empregador o funcionamento 
ou não do estabelecimento comercial nessas datas. 

 § 1º – Na hipótese de optar pela abertura, a empresa pagará, 
a cada um dos seus empregados que trabalharem nos dias feria-
dos, na forma prevista nesta Cláusula e seus parágrafos, as horas 
efetivamente trabalhadas, acrescidas de um adicional de ___ % 
(______ por cento), calculado sobre o valor da hora normal, fi-
cando assegurado ainda o direito aos vales-transportes para des-
locamento nos trajetos casa- trabalho e trabalho-casa, na forma 
da legislação vigente. 

§ 2º – O cumprimento do previsto no § 1º desta Cláusula, 
desobrigará o empregador de conceder qualquer compensação 
ao empregado que folga no feriado trabalhado, restando também 
quitadas as horas extras trabalhadas naquele dia. 

§ 3º – Para abertura nos dias feriados, a empresa terá que 
enviar para o Sindicado dos empregados convenente, com a an-
tecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a relação no-
minal dos empregados que irão trabalhar nessas datas, devendo 
ainda apresentar o comprovante de quitação das suas contribui-
ções sindicais.” 

7 – BA NCO DE HOR AS 
 
O banco de horas, instituído pela Lei nº 9.601/98, com mudanças implementadas 

pela reforma trabalhista, está previsto no Art. 59 da CLT, podendo ser implementando, 
mediante acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho, para compensação de ho-
ras extras laboradas no período máximo de um ano. 

A título informativo, o banco de horas, pelas novas normas trabalhistas, poderá tam-
bém ser pactuado por acordo individual escrito, desde que a compensação ocorra no 
período máximo de seis meses, sendo ainda possível o regime de compensação ser esta-
belecido por acordo individual, seja ele tácito ou escrito, caso a compensação das horas 
extras ocorra no mesmo mês em que forem trabalhadas. 

Assim, considerando a necessidade de constar em instrumento coletivo para que 
a compensação do banco de horas possa ocorrer no período máximo de um ano, me-
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diante, no caso, Convenção Coletiva de Trabalho firmada entre os sindicatos dos em-
pregadores e dos empregados, tal procedimento pode se revestir em mais uma fonte de 
receita para o Sindicato patronal. 

Dessa forma, por se tratar de um benefício para os empregadores, que também de-
corre da atuação do Sindicato patronal na negociação coletiva de trabalho, a Fecomér-
cio RN sugere que a cláusula tratando desse dispositivo na CCT leve em consideração 
as seguintes recomendações: 

a) Comunicação expressa da empresa para os sindicatos patronal e obreiro, através 
dos sites _________ e _________, de que utilizará o Banco de Horas; 

b) Ao aderir ao sistema do Banco de Horas, a empresa manifesta sua ciência e plena 
concordância com as contribuições sindicais previstas nestas CCT; 

c) Informação ao empregado, mensalmente, do saldo atualizado de horas compen-
sáveis; 

d) As regras do Banco de Horas não serão aplicáveis aos dias considerados feriados; 

e) Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, sem que tenha havido compensa-
ção integral da jornada extraordinária, na forma prevista no Banco de Horas, fará o em-
pregado jus ao pagamento das horas extras não compensadas, com o acréscimo legal. 

 
PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA 

BA NCO DE HOR AS 

“É facultada às empresas a adoção do sistema de Banco de 
Horas, podendo as horas extras efetivamente realizadas pelo em-
pregado, limitadas a 02 (duas) horas diárias, ser compensadas 
dentro do período de até 01 (um) ano, com reduções de jornadas 
em outros dias ou folgas compensatórias; 

§ 1º - Na hipótese de, ao final do período de 01 (um) ano, 
não tiver sido integralmente compensada a jornada extraordiná-
ria laborada, as horas extras não compensadas serão pagas, com 
o valor da hora normal acrescido do respectivo adicional de ho-
ras extras, conforme previsto na legislação vigente e nesta CCT; 

§ 2º - Em caso de extinção do contrato de trabalho, por qual-
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quer motivo, as horas extras trabalhadas, porém não compensa-
das, serão pagas no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho 
(TRCT), com o respectivo adicional de horas extras, conforme 
previsto na legislação vigente e nesta CCT; 

§ 3° - O Banco de Horas, com a possibilidade de compen-
sação das horas extras no período máximo de 01 (um) ano, so-
mente será possível por força da presente Convenção Coletiva 
de Trabalho, motivo pelo qual a empresa somente poderá utili-
zá-lo se estiver em situação regular com todas as suas obrigações 
perante os Sindicatos convenentes, tanto fixadas em lei quanto 
previstas nesta CCT, incluindo a quitação das contribuições sin-
dicais”. 

 
8 - TA X A DECORR ENTE DA PARTICIPAÇÃO DOS SI NDICATOS NA 

NEGOCIAÇÃO COLETI VA DE TR ABA LHO (CONTRIBUIÇÃO ASSIS -
TENCIA L – T NC) 

 
PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA CON-

TR IBUIÇÃO ASSISTENCIA L (T NC) 

“Fica instituída a Contribuição Assistencial (TNC), conso-
ante previsão estatutária e legal, deliberada em Assembleia Geral 
do Sindicato patronal, que será devida pelas empresas perten-
centes à categoria econômica representadas na respectiva base 
territorial, devendo ser paga anualmente em data fixada neste 
instrumento, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades 
igualmente fixadas na CCT”. 

§ 1º - A Contribuição Assistencial (TNC) fixada para o perí-
odo de vigência desta CCT, consoante previsão estatutária e le-
gal, aprovada em Assembleia Geral Extraordinária do Sindicato 
patronal, fica estabelecida nos valores seguintes: 

FAIXAS DE CONTRIBUIÇÃO - VALORES 

Microempreendedor Individual (MEI): R$  

Microempreendedores Individuais (MEI) e Microempresas 
(ME) – LC  nº 123/2006: R$ 100,00 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) – LC nº 123/2006: R$ 
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300,00 

Demais empresas R$ 600,00 

I - O recolhimento da Contribuição Assistencial (TNC) de 
2021/2022 será efetuada mediante autorização prévia da em-
presa, por intermédio de boleto bancário requerido via Internet 
e fornecido pela Fecomércio RN, podendo ser quitada nas insti-
tuições financeiras indicadas, até a data limite para pagamento; 

II - Após a data limite para pagamento, será cobrada multa de 
2% (dois por cento) sobre o valor da Contribuição Assistencial 
(TNC), acrescido de 1% (um por cento) de juros moratórios ao 
mês; 

III - As empresas com mais de um estabelecimento na base 
territorial abrangida pela Sindicato patronal convenente, reco-
lherão a Contribuição Assistencial (TNC) para cada um deles; 

§ 2º - A empresa que se utilizar das disposições fixadas e 
faculdades expressamente previstas nesta CCT, sem que tenha 
quitado Contribuição Assistencial (TNC) correspondente, esta-
rá sujeita à multa pecuniária correspondente ao valor da própria 
TCN, multiplicado pelo número de empregados registrados na 
mesma, que se destinará às entidades sindicais beneficiárias da 
contribuição” 

 
9 - EX A M ES M ÉDICOS 

PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA 

“A empresas integrantes da categoria econômica custearão 
os exames médicos admissional, periódico, de mudança de fun-
ção, retorno ao trabalho e demissional dos seus empregados, na 
forma prevista na CLT, podendo ser realizados na própria em-
presa, no Sindicato patronal, na Fecomércio RN ou mediante 
convênio a ser firmado pelas entidades representantes das cate-
gorias econômicas abrangidas nesta CCT” 
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10 - TER MO DE QUITAÇÃO A N UA L DE OBR IGAÇÕES TR A BA LHISTAS

PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA 

“As empresas poderão, conforme previsto no Art. 507-B da 
CLT, convocar seus empregados para assinatura de Termo de 
Quitação Anual de Obrigações Trabalhistas, desde que o traba-
lhador seja assistido pelo Sindicato laboral. 

§ 1º - O referido Termo de Quitação discriminará as obri-
gações de dar e fazer cumpridas mensalmente e dele constará 
a quitação anual dada pelo empregado, com eficácia liberatória 
das parcelas nele especificadas. 

§ 2º - O usufruto do direito assegurado no caput desta Cláu-
sula fica condicionado, para a empresa interessada, à quitação 
anual das suas contribuições sindicais” 

11 – CLÁUSU LA PENA L 

A Convenção Coletiva de Trabalho deve estabelecer cláusula para o caso de des-
cumprimento do pacto por qualquer um dos sindicatos convenentes, de forma a gerar 
obrigação/dever dos partícipes quanto à vontade coletiva dos segmentos envolvidos. 

PROPOSTA DE TEXTO PA R A CLÁUSU LA 

“Pelo não cumprimento das Cláusulas estabelecidas na pre-
sente Convenção Coletiva de Trabalho, fica estabelecida uma 
multa no valor de xxxx, aplicável em dobro no caso de reinci-
dência, em desfavor do Sindicato convenente que der causa ao 
descumprimento, revertida em favor do Sindicato suscitante.” 
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