
Recibo Eletrônico de Protocolo - 19475611 

Usuário Externo (signatário): 	 João Peres Fuentes 

Data e Horário: 
	

1811012021 08:42:56 

Tipo de Peticionamento: 
	

Processo Novo 

Número do Processo: 
	

10260.123524/2021-01 

Interessados: 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BRAGANÇA PAUUSTA 

Protocolos dos Documentos (Número SEI): 

- Documento Principal: 

- Requerimento Requerimento Registro CCT 21/22 19475601 

- Documentos Complementares: 

- Complemento CCT 2021/2022 19475604 

- Complemento Anexo 01 CCT 2021/2022 19475606 

- Complemento Ata AGE 19475608 

- Complemento Resposta Mediador MR05638912021 19475610 

O Usuário Externo acima identificado foi previamente avisado que o peticionamento importa na aceitação dos 
termos e condições que regem o processo eletrônico, além do disposto no credenciamento prévio, e na 
assinatura dos documentos nato-digitais e declaração de que são autênticos os digitalizados, sendo 
responsável civil, penal e administrativamente pelo uso indevido. Ainda, foi avisado que os níveis de acesso 
indicados para os documentos estariam condicionados à análise por servidor público, que poderá alterá-los a 
qualquer momento sem necessidade de prévio aviso, e de que são de sua exclusiva responsabilidade: 

• a conformidade entre os dados informados e os documentos; 
• a conservação dos originais em papel de documentos digitalizados até que decaia o direito de revisão 

dos atos praticados no processo, para que, caso solicitado, sejam apresentados para qualquer tipo de 
conferência; 

• a realização por meio eletrônico de todos os atos e comunicações processuais com o próprio Usuário 
Externo ou, por seu intermédio, com a entidade porventura representada; 

• a observância de que os atos processuais se consideram realizados no dia e hora do recebimento pelo 
SEI, considerando-se tempestivos os praticados até as 23h59min59s do último dia do prazo, 
considerado sempre o horário oficial de Brasília. independente do illSO horário em que se encontre; 

• a consulta periódica ao SEI, a fim de verificar o recebimento de intimações eletrônicas. 

A existência deste Recibo, do processo e dos documentos acima indicados pode ser conferida no Portal na 
Internet do(a) Ministério da Economia. 



`r---SIN COMERCIÁRIOS 
tNINCATO 00:1 CUPREOADOR CCNEItC0 DE CRAWÇAMAISTA 

SINOCOMERCIO 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR GERENTE REGIONAL DA GERÊNCIA REGIONAL DO 
TRABALHO E EMPREGO EM JUNDIAÍ, ESTADO DE SÃO PAULO 

DEPÓSITO, REGISTRO E ARQUIVAMENTO. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 202112022. 
MR05638912021 

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE BRAGANÇA 
PAULISTA, entidade sindical de primeiro grau, com sede na Rua Coronel Assis Gonçalves, n° 774, 
Centro, Bragança Paulista, Estado de São Paulo e Subsede na Rua Oswaldo Barreto, n° 305, 
Alvinópolis, Atibaia, São Paulo, devidamente registrado no Ministério do Trabalho, Carta Sindical n° 
3.820/43 e devidamente inscrito no CNPJ n° 45.625.324/0001-53, neste ato representado por seu 
presidente, Sr. João Peres Fuentes, devidamente inscrito no CPF n°287.198.508-16. e o SINDICATO 
DO COMÉRCIO VAREJISTA DE ATIBAIA, entidade sindical de primeiro grau, com sede na Rua 
Oswaldo Barreto, n° 284, Alvinópolis, Atibaia, Estado de São Paulo, devidamente registrado no 
Ministério do Trabalho, Carta Sindical n° 159.507/57 e devidamente inscrito no CNPJ n° 
45.156.148/0001-58, neste ato representado por seu presidente, Sr. Ayrton Dias Camargo, 
devidamente inscrito no CPF n° 036.241.368-10, vem respeitosamente, perante Vossa Senhoria 
informar que as entidades sindicais acima nomeadas celebraram Convenção Coletiva de Trabalho 
2021/2022 na forma dos artigos 611 e seguintes da CLT, e, baseado no artigo 614 da CLT, requerem o 
DEPÓSITO, REGISTRO E POSTERIOR ARQUIVAMENTO, da anexa CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO 2021/2022. 

Para tanto, apresentam em anexo uma via do instrumento a ser 
protocolado, registrado e arquivado. 

Informam que as cláusulas foram inseridas no Sistema Mediador 
(MR056389/2021), porém, a transmissão de referida norma coletiva não foi realizada tendo em vista 
que a entidade patronal está com requerimento de atualização de seus dados perante o MTE. 

Por essas razões, REQUERERM o registro de referido instrumento 
coletivo de trabalho. 

Nesses termos, 
Pedem deferimento. 
Atibaia, 15 de outubro de 2021 

SINDCOMERCIARIOS BRAGANÇA PAULISTA 	 SINOMÉRCIO ATIBAIA 
CPF 287.198.508-16 	 CPF 36.241.368-10 
























































