
ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2019/2019 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/. 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: PR000333/2019 
DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/02/2019 
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR005831/2019 
NÚMERO DO PROCESSO: 46212.001747/2019-17 
DATA DO PROTOCOLO: 13/02/2019 

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA, CNPJ n. 78.636.222/0001-92, 
neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOAO BATISTA DA SILVA;

E 

TERRAPLENAGEM CANADA EIRELI -, CNPJ n. 15.134.817/0001-20, neste ato representado(a) por seu 
Sócio, Sr(a). LUCICLEIA FERRAJAM DE OLIVEIRA ;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas 
nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de janeiro de 2019 a 
31 de dezembro de 2019 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina, PR, do Plano da 
CNTTT, com abrangência territorial em Abatiá/PR, Alvorada Do Sul/PR, Andirá/PR, Arapongas/PR, 
Arapoti/PR, Assaí/PR, Bandeirantes/PR, Barra Do Jacaré/PR, Bela Vista Do Paraíso/PR, Cafeara/PR, 
Cambará/PR, Cambé/PR, Carlópolis/PR, Centenário Do Sul/PR, Colorado/PR, Congonhinhas/PR, 
Conselheiro Mairinck/PR, Cornélio Procópio/PR, Curiúva/PR, Figueira/PR, Florestópolis/PR, 
Guaraci/PR, Ibaiti/PR, Iporã/PR, Itaguajé/PR, Itambaracá/PR, Jaboti/PR, Jacarezinho/PR, 
Jaguapitã/PR, Japira/PR, Jataizinho/PR, Joaquim Távora/PR, Jundiaí Do Sul/PR, Leópolis/PR, 
Londrina/PR, Lupionópolis/PR, Miraselva/PR, Nossa Senhora Das Graças/PR, Nova América Da 
Colina/PR, Nova Fátima/PR, Nova Santa Bárbara/PR, Pinhalão/PR, Porecatu/PR, Prado Ferreira/PR, 
Primeiro De Maio/PR, Quatiguá/PR, Rancho Alegre/PR, Ribeirão Claro/PR, Ribeirão Do Pinhal/PR, 
Rolândia/PR, Sabáudia/PR, Salto Do Itararé/PR, Santa Amélia/PR, Santa Cecília Do Pavão/PR, Santa 
Inês/PR, Santa Mariana/PR, Santana Do Itararé/PR, Santo Antônio Da Platina/PR, Santo Antônio Do 
Paraíso/PR, Santo Inácio/PR, São Jerônimo Da Serra/PR, São José Da Boa Vista/PR, São Sebastião 
Da Amoreira/PR, Sapopema/PR, Sertaneja/PR, Sertanópolis/PR, Siqueira Campos/PR, Tamarana/PR, 
Tamboara/PR, Tomazina/PR, Uraí/PR e Wenceslau Braz/PR. 

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 
PISO SALARIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA - PISO SALARIAL 

Ficam estabelecidos a partir de 01 de Janeiro de 2019 os pisos salariais para as seguintes funções:

a) Condutores de carreta, treminhão e bitrem, equipados ou não com guindauto - R$ 2.100,00.

b) Condutores de truck equipados ou não com guindauto e de ônibus - R$ 1.811,00

c) Condutores de veículos toco equipados ou não com guindauto - R$ 1.724,00
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d) Condutores de outros veículos equipados ou não com guindauto, dentre estes, equipamentos 
automotores destinados à movimentação de cargas, conduzidos em via pública, conforme disposição do 
artigo 144 do CTB, a seguir transcrito: “O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto, empilhadeiras ou 
o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de 
terraplenagem, de construção ou de pavimentação só podem ser conduzidos na via pública por condutor 
habilitado nas categorias C, D ou E.”- R$ 1.724,00.

e) Condutores de veículos com capacidade de até 01 tonelada equipados ou não com guindauto e 
motociclistas - R$ 1.498,00

f) Ajudantes de motorista, entendidos estes os que, com exclusividade e em caráter permanente, auxiliam o 
motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante o transporte em viajem: terão 
estabelecido o valor mínimo de salário normativo fixado na convenção coletiva de trabalho da categoria 
preponderante, observados, inclusive, os critérios lá mencionados, não podendo em hipótese nenhuma ser 
inferiores a - R$ 1.451,00. 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

CLÁUSULA QUARTA - AUMENTO SALARIAL E PRODUTIVIDADE 

A empresa representada pela Entidade Sindical Patronal (SICEPOT PR) abrangida por este acordo 
concederá os mesmos percentuais e outros benefícios desta ordem e condições estabelecidas em 
convenção coletiva de trabalho celebrada entre a Entidade Sindical Patronal representante da categoria 
econômica e a correspondente dos trabalhadores da categoria preponderante (SINTRAPAV).

PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

CLÁUSULA QUINTA - A OBRIGATORIEDADE DA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO SALARIAL 
(VALES). 

A EMPRESA é obrigada a conceder adiantamento salarial (vale) em valor equivalente a pelo menos 40% 
(quarenta por cento) do salário nominal dos seus empregados, que será pago todo dia 20 de cada mês.

CLÁUSULA SEXTA - COMPROVANTES DE PAGAMENTOS. 

A EMPRESA se obriga a fornecer comprovantes de pagamentos, especificando as verbas pagas e os 
descontos efetuados e com destaque para a quantia recolhida a título de FGTS.

DESCONTOS SALARIAIS 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESCONTOS EM FOLHA 

Para os efeitos do artigo 462, da CLT, as empresas efetuarão descontos na folha de pagamento, quando 
expressamente autorizadas pelo empregado, a título de mensalidade de associação, convênios, 
empréstimos dos convênios MTE/CEF e SINDICATO PROFISSIONAL, planos de assistência médica e/ou 
odontológica, convênios com farmácias, óticas, supermercados e congêneres, dentre outros, além de 
empréstimos pessoais, em caráter excepcional, para atender emergências, devendo o empregado, em seu 
pedido, esclarecer a finalidade do empréstimo. Uma vez autorizado o desconto, individualmente ou 
coletivamente, não mais poderá o empregado pleitear a devolução do mesmo. Outrossim, em todas estas 
hipóteses o empregado poderá, a qualquer tempo, revogar a autorização, exceto do empréstimo e até a 
liquidação de eventuais débitos pendentes, a partir de quando, então, o desconto deixará de ser procedido.

CLÁUSULA OITAVA - DESCONTOS DECORRENTES DE MULTAS DE TRÂNSITO INERENTES À 
PROFISSÃO 
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A empresa comunicará ao seu empregado a ocorrência de notificação de infração de trânsito, quando por 
ele praticada, no exercício de sua atividade laboral, apresentando-lhe a respectiva notificação e dele 
colhendo ciente, a fim de que o mesmo possa solicitar documentos, sempre por escrito e contra recibo, e 
interpor o recurso, previsto em lei, podendo a empregadora subsidiá-lo a tanto.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na ocorrência de notificação de infração de trânsito, praticada pelo empregado 
no exercício de suas funções, a empresa providenciará a apresentação do condutor, que deverá firmar o 
formulário de identificação e fornecer os dados e documentos, na forma estabelecida na legislação.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multa de trânsito, 
em uma única vez ou parcelado, após o decurso do prazo à interposição de recurso administrativo pelo 
empregado, e desde que esta circunstancia tenha sido prevista no contrato de trabalho conforme § 1º do 
Art. 462 da CLT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho, por qualquer motivo, estando 
pendente recurso administrativo, fica autorizado o desconto do valor da multa, no documento de rescisão 
contratual, certo que, em havendo a desconstituição da infração, em sede administrativa ou judicial, ao 
empregado será devolvido o valor descontado, sendo de sua responsabilidade o pedido de restituição do 
referido valor junto ao Departamento de Pessoal da Empresa.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

CLÁUSULA NONA - HORAS EXTRAS 

A empresa remunerará as horas laboradas além do horário normal, da seguinte forma:

a) Até o limite de 50 (cinquenta) horas extras no mês, com adicional de 50% (cinquenta por cento) sobre o 
valor da hora normal;

b) Acima de 50 (cinquenta) horas extras no mês, com adicional de 70% (setenta por cento).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O trabalho realizado nos dias destinados ao Descanso Semanal Remunerado 
deverá ser pago com adicional de 100% (cem por cento) sobre a hora normal, sem prejuízo do DSR 
(Descanso Semanal Remunerado).

PARÁGRAFO SEGUNDO: O descanso Semanal Remunerado poderá ser programado para qualquer dia da 
semana, na conveniência das exigências técnicas ou contratuais, respeitando-se, porém, o que preceitua o 
art. 7º, inciso XV da Constituição Federal e a legislação que institui os feriados oficiais (municipais, 
estaduais e federais).

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO 

CLÁUSULA DÉCIMA - INDENIZAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 

Na rescisão contratual que ocorrer sem justa causa, os empregados farão jus a uma indenização em virtude 
do tempo de serviço ininterrupto na empresa, fixada de acordo com a maior remuneração, conforme abaixo:

a) 10 (dez) dias, de 12 (doze) a 24 (vinte e quatro) meses;

b) 20 (vinte) dias, de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) meses;

c) 25 (vinte e cinco) dias, de 30 (trinta) a 36 (trinta e seis) meses;

d) 30 (trinta) dias de 36 (trinta e seis) a 48 (quarenta e oito) meses;
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e) 40 (quarenta) dias acima de 48 (quarenta e oito) meses.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Esta indenização não integra o tempo de serviço, nem reflete nas demais verbas 
rescisórias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Ocorrendo atraso no pagamento desta verba o empregador ficará responsável 
pelo pagamento de multa de 2% (dois por cento) no primeiro dia útil de atraso, acrescida de 0,5% (zero 
vírgula cinco por cento), por dia útil de atraso até o efetivo o pagamento.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ALIMENTAÇÃO E ESTADA 

Os empregados serão reembolsados, quando em viagem a serviço, das despesas havidas com alimentação 
(café da manha, almoço, jantar, estada e banho), em níveis adequados, nos limites estabelecidos pela 
empresa observados os valores de mercado.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na situação que implique a necessidade de refeição fora do domicílio do contrato, 
de que trata no caput desta cláusula, o empregado terá direito ao valor, do prato, conhecido nacionalmente 
pelo título de "Comercial/Buffet", no cardápio dos Restaurantes, no almoço e no jantar. As despesas de 
pernoite e café da manhã terão o tratamento ajustado no caput da cláusula.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE ALIMENTAÇÃO 

Fica assegurado a todos os empregados abrangidos por este acordo coletivo vale alimentação, por meio de 
cartão alimentação, no valor de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais), com liberação do crédito até 
dois dias úteis após o pagamento do salário.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando o empregado estiver afastado, em razão de auxílio doença ou acidente, 
continuará com o direito ao VALE ALIMENTAÇÃO pelo período de 90 (noventa) dias.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O benefício VALE ALIMENTAÇÃO não integrará o cálculo da remuneração do 
empregado, pois é realizada por meio da adesão da empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador 
- PAT.

PARÁGRAFO TERCEIRO: O fornecimento da cesta básica ou do vale alimentação é gratuito, não 
ensejando salário "in natura".

SEGURO DE VIDA 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - SEGURO DE VIDA 

A empresa deverá custear o benefício do seguro obrigatório aos profissionais motoristas e demais 
empregados abrangidos por este instrumento coletivo, destinado à cobertura da morte natural e dos riscos 
pessoais inerentes às suas atividades, tais como morte acidental e invalidez permanente, conforme previsto 
nas Leis 12.619/2012 e 13.103/2015.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Caso a empresa não possua seguro de vida em grupo, poderá aderir ao seguro 
mantido pelo sindicato profissional, mediante ao pagamento de valor equivalente a 3,5% (três vírgula cinco 
por cento) do salario mínimo, por empregado abrangido por este Instrumento Normativo, ao sindicato 
profissional, que ficará responsável pela indenização em caso de morte em decorrência de acidente, morte 
natural ou invalidez permanente do empregado abrangido por este instrumento, constante da relação 
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mensal encaminhada pela empresa ao sindicato:

I - Na hipótese da empresa possuir até cinco empregados abrangidos por este acordo, deverá proceder ao 
pagamento semestral antecipado, sob este título, ao Sindicato Profissional, sem se desobrigar, no entanto, 
de manter informada a Entidade Sindical obreira sobre alterações de admissão e demissão.

II - O seguro estipulado pelo Sindicato Profissional vigerá após 60 (sessenta) dias da comunicação de 
adesão e pagamento do prêmio em guias por este fornecida, com autenticação do recolhimento em conta 
bancária. A empresa deverá comunicar de imediato, ao Sindicato Profissional, o nome e a data do 
nascimento do segurado. Ocorrendo o sinistro dentro do mencionado prazo de carência não caberá 
qualquer responsabilidade ao Sindicato Profissional, bem como quando da ausência de informação correta 
por parte da empresa.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Permanecem válidos os benefícios mais favoráveis concedidos pela empresa, 
neste sentido, ficando esta, no entanto, responsável por eventual indenização, decorrente do não 
cumprimento do ora estabelecido.

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ANOTAÇÕES NA CARTEIRA PROFISSIONAL 

A empresa anotará na CTPS dos empregados a função efetivamente exercida pelo empregado.

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE 
PESSOAL E ESTABILIDADES 

ATRIBUIÇÕES DA FUNÇÃO/DESVIO DE FUNÇÃO 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LIMPEZA DE VEÍCULOS 

Os motoristas e ajudantes de motoristas ficam desobrigados de qualquer serviço de limpeza externa do 
veículo da empregadora, sendo que no caso interno do veículo, os mesmos ficam obrigados à limpeza, por 
se tratar de ambiente do seu trabalho, e conservação do mesmo. Quando da necessidade de locomoção do 
veiculo para limpeza externa o motorista fica obrigado à condução do veículo até o local indicado pelo 
empregador.

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES À ENTIDADE 
SINDICAL PROFISSIONA 

Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado mediante autorização da 
assembleia geral extraordinária da entidade profissional, contribuirão com valor mensal a título de 
Contribuição Assistencial, nos termos do Artigo 513, alínea “e” da CLT, - “impor contribuições a todos 
aqueles que participam das categorias”, MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006 e na 
conformidade com a decisão do STF. Supremo Tribunal Federal (RE 461.451-1 SP – Relator Ministro EROS 
GRAU – acórdão publicado no Diário da justiça da União, em 05/5/2006) e do TST. Tribunal Superior do 
Trabalho (TST Processo. RR 750.968/2001, Acórdão da 5.ª Turma, DJU 12.5.2006, Rel. Min. Gelson de 
Azevedo).

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Diante da manifestação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do 
Trabalho e nos termos do Artigo 513, alínea “e” da CLT, - “impor contribuições a todos àqueles que 
participam das categorias”, MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006, fica a empresa obrigada ao 
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desconto de 1% (um por cento), do salário normativo, conforme aprovado em assembleia geral da categoria 
profissional, do salário básico de cada trabalhador, mensalmente, recolhendo o total descontado em conta 
bancária do sindicato profissional, através de guia por este fornecida, conforme assembleia da categoria 
realizada no mês de novembro de 2018, bem como ratificada em assembleia especifica realizada no 
18/01/2019.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica estabelecido o direito de oposição dos trabalhadores não associados, na 
forma da MEMO CIRCULAR SRT/MTE Nº 04 DE 20/01/2006, a seguir transcrita: “Para exercer ao direito de 
oposição, o trabalhador deverá apresentar, no sindicato, carta escrita de próprio punho, no prazo de 10 dias 
após o depósito do instrumento coletivo de trabalho na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, 
e divulgação do referido instrumento pelo sindicato profissional. Havendo recusa do sindicato em receber a 
carta de oposição, essa poderá ser remetida pelo correio, com aviso de recebimento”.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Quaisquer divergências, esclarecimentos ou dúvidas deverão ser tratados 
diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e qualquer responsabilidade em relação à 
cláusula.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ASSISTENCIA SINDICAL NAS RECISÕES CONTRATUAIS 

Conforme autoriza a emenda nº 4 (quatro), baixada pelo secretário de Relações do Trabalho, do Ministério 
do Trabalho e Emprego, através da Portaria número 01 de 22 de março de 2002, fica estabelecido que a 
competência para efetuar as homologações das rescisões de contrato de trabalho é exclusiva dos 
sindicatos signatários da presente convenção coletiva de trabalho, em suas sedes e sub-sedes, desde que 
existente no respectivo município.

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO 

O foro competente para apreciar qualquer reclamação trabalhista oriunda da presente convenção coletiva 
de trabalho será o da Vara do Trabalho da localidade onde o empregado prestar seus serviços ao 
empregador.

APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - CATEGORIAS ABRANGIDAS 

O presente acordo coletivo de trabalho abrange a categoria diferenciada dos condutores de veículos 
(motoristas, condutores de carreta, treminhão, bitrem, truck, toco, outros veículos com capacidade de até 01 
tonelada equipados ou não com guindauto, condutores de ônibus, motociclistas, ajudantes de motoristas e 
condutores de equipamentos automotores, destinados à movimentação de cargas, conduzidos em via 
pública, conforme art. 144, do CTB, “O trator de roda, o trator de esteira, o trator misto, empilhadeiras”) que 
mantém vínculo empregatício na empresa acima nominada.

CLÁUSULA VIGÉSIMA - NORMAS DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA 
PREPONDERANTE 

As normas inseridas na convenção coletiva de trabalho celebrada entre a Entidade Patronal representante 
da categoria econômica (SICEPOT PR) e a Entidade Profissional representante da respectiva categoria 
preponderante (SINTRAPAV) serão aplicadas a este acordo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Na hipótese da mesma matéria ser tratada nos dois instrumentos, prevalecerá a 
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cláusula que melhor beneficiara o trabalhador, à exceção das disposições de ordem econômica, 
ressalvadas quanto ao banco de horas que deverá ser tratada diretamente com a entidade sindical 
representativa da categoria profissional dos rodoviários.

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - PENALIDADES 

Pela inobservância do presente acordo será aplicada penalidade no valor de 5% (cinco por cento) salário 
mensal, por empregado, que reverterá em favor da parte prejudicada.

RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - PROCESSO DE PRORROGAÇÃO E REVISÃO 

Os entendimentos com vistas à celebração de nova convenção coletiva de trabalho ou termo aditivo para o 
próximo período (1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020) deverão ser iniciados 60 (sessenta) dias 
antes do término da vigência deste acordo.

OUTRAS DISPOSIÇÕES 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - CONCLUSÃO 

Por assim haverem convencionado, assinam esta em 02 (duas) vias de igual teor e para os mesmos efeitos, 
sendo uma delas depositadas para fins de registro e arquivo junto a Delegacia Regional do Trabalho no 
Estado do Paraná, de conformidade com estatuído pelo art. 614, da Consolidação das Leis do Trabalho.

ANEXOS 
ANEXO I - ATA DA ASSEMBLEIA ESPECIFICA QUE APROVOU O ACT 

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. 

JOAO BATISTA DA SILVA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALH EM TRANSPORTES RODOV DE LONDRINA 

LUCICLEIA FERRAJAM DE OLIVEIRA 
SÓCIO 

TERRAPLENAGEM CANADA EIRELI -
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