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SIND DOS TRAB EM EMP DE TRANSP RODOV DE PASSAG URB, INTERMUN, INTEREST, FRETAM,
TURISMO, ESC, CARGAS, LOG E DIFER DO MUN DO RJ - SINTRUCAD-RIO, CNPJ n. 10.635.706/0001-
83, neste ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS E TRANSPORTADORAS DE BEBIDAS DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO, CNPJ n. 00.986.466/0001-08, neste ato representado(a) por seu ;
 
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 janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
O presente Termo Aditivo de Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) Profissional dos
Motoristas e Trabalhadores em Empresas de Transporte de Passageiros, de Cargas, de Logística e
Diferenciados, com abrangência territorial em Rio de Janeiro/RJ. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA 
 

Para os demais empregados com profissões homogêneas, similares ou conexas, prevalecendo o critério da
atividade econômica preponderante da EMPRESA, conforme o disposto no art. 8º, da C.F./88, e § 2º, do art.
581, da CLT, administrativos ou não, integrantes da categoria e os não contemplados com os pisos salariais
acima serão reajustados a partir de 01/01/2021 em 3,39% (três vírgula trinta e nove por cento), sendo
aplicado sobre os salários recebidos em janeiro de 2020, e pro-rata para os demais períodos de
admissão, sendo que para o valor que ultrapassar 4 (quatro) salários mínimos federais, terá o seu reajuste
por livre negociação.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA QUARTA - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA 
 

Os Sindicatos convenentes:



CONSIDERANDO que os direitos sociais dos trabalhadores são consagrados na Constituição Federal;

CONSIDERANDO que a presente norma coletiva prevê benefícios sociais conquistados através da
organização sindical, os quais atingem indistintamente todos os trabalhadores representados, demandando
constante atuação do sindicato profissional para garantir o cumprimento, efetividade e qualidade dos
benefícios;

CONSIDERANDO que, para obter um ambiente de trabalho com segurança e em condições adequadas de
produtividade, é imprescindível que haja uma valorização do trabalhador, tendo o mesmo um pronto e
adequado atendimento social;

CONSIDERANDO a necessidade de gestão mais efetiva e qualificada dos benefícios conquistados em
convenção coletiva pelos sindicatos convenentes;

CONSIDERANDO finalmente, as obrigações dos Sindicatos signatários do presente instrumento normativo
na estipulação de condições de trabalho, bem como o que dispõe a legislação pertinente, especialmente os
artigos. 6º, 7º caput e incisos IV, XXII, XXVI e artigo 8º, incisos III e IV, todos da Constituição Federal e os
artigos 154, 611 e 613, inciso VII, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;

RESOLVEM, com a devida aprovação das Assembleias Gerais, reconhecer como direito dos trabalhadores
alcançados por esta Convenção Coletiva a assistência social, com ênfase na qualificação profissional,
saúde, educação, acesso a oportunidades, e, em decorrência, estipular, sem prejuízo de outras condições
de trabalho previstas no ordenamento jurídico, o seguinte:

I - As empresas abrangidas por este instrumento normativo deverão proporcionar, a todos os empregados
alcançados por esta Convenção Coletiva, os benefícios previstos nas cláusulas: (DO BENEFÍCIO DO
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO CONQUISTADO), (DO BENEFÍCIO DO ADICIONAL
CONQUISTADO), (DO BENEFÍCIO DO PRÊMIO DE ASSIDUIDADE CONQUISTADO) e (DO BENEFÍCIO
DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CONQUISTADO).

II – As empresas deverão comprovar, no prazo de 60 (sessenta) dias do registro da presente convenção,
através do e-mail cobranca.rodoviarios@gmail.com, ou outra ferramenta eletrônica disponibilizada pelo
Sindicato Laboral, a adesão e cumprimento de todos os benefícios conquistados previstos no Item I desta
cláusula, assim procedendo trimestralmente ou sempre que notificada pelo sindicato laboral, enviando os
documentos comprobatórios;

III – Uma vez constatada a inobservância das obrigações contidas no ITEM I e II desta cláusula a empresa
será notificada por carta ou via endereço eletrônico para regularizar a situação no prazo de 10 (dez) dias.
Não o fazendo no prazo fixado, arcará com multa de um salário nominal por empregado atingido, por
infração praticada, revertida em favor do empregado. O Sindicato Laboral poderá, ainda, ajuizar em face da
empresa notificada ação de exibição dos documentos comprobatórios do cumprimento das cláusulas, sendo
que os honorários advocatícios, as custas e demais despesas processuais serão suportadas pela empresa,
independente de comprovado ou não o descumprimento das cláusulas.

IV – Caberá, ainda, ao Sindicato laboral a fiscalização sobre a implantação, manutenção, gestão e
qualidade dos benefícios estabelecidos nessa Convenção Coletiva de Trabalho destinados aos empregados
e seus dependentes, estruturando um departamento específico para tal mister, com profissionais técnicos e
equipamentos necessários. Para tanto, todos os trabalhadores representados e destinatários dos benefícios
conquistados deverão contribuir, mensalmente, com uma taxa no percentual de 1,5% (um e meio por cento)
sobre os valores correspondentes aos benefícios previstos nas cláusulas  (DO BENEFÍCIO DO ADICIONAL
POR TEMPO DE SERVIÇO CONQUISTADO), (DO BENEFÍCIO DO ADICIONAL CONQUISTADO), (DO
BENEFÍCIO DO PRÊMIO DE ASSIDUIDADE CONQUISTADO) e (DO BENEFÍCIO DO AUXÍLIO
ALIMENTAÇÃO CONQUISTADO), deste Instrumento, ora fixada no valor de R$ 9,00 (nove reais), por mês,
os quais serão descontados em folha de pagamento e repassados pelas empresas ao sindicato laboral, até
o 10º dia útil de cada mês, através da Conta Corrente, n° 09893-7, Agência 8468, do Banco ITAÚ S/A,
Banco 431, sob pena de não o fazendo recolherem em dobro, sem prejuízo das sanções previstas em lei e
nesta convenção.

PARÁGRAFO ÚNICO – Por serem as CONTRIBUIÇÕES LABORAIS sobre os Benefícios Conquistados
uma determinação unilateral da representação Laboral que independe de negociação pois não atingem a
entidade Patronal, em comum acordo entre as partes signatárias o Sindicato Laboral declara este TERMO
DE ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE para isentar o SINDIBEB/RJ e suas EMPRESAS associadas de
qualquer responsabilidade ativa ou passiva, solidária, objetiva ou subjetiva, direta ou indireta quanto aos
efeitos jurídicos cíveis ou criminais referentes aos descontos das TAXAS determinados pelo Sindicato
Laboral nas cláusulas dos BENEFÍCIOS CONQUISTADOS contidos nesta CCT. Sendo assim, o Sindicato
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Laboral assume inteiramente a responsabilidade dos efeitos jurídicos e legais de qualquer demanda que por
ventura venha a ocorrer em virtude dos descontos supramencionados

 
 

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA QUINTA - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA 
 

As empresas abrangidas pela presente Convenção Coletiva ficam obrigadas a enviar, mensalmente, aos
sindicatos laboral e patronal, cópia do CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, enviado
ao Ministério do Trabalho e Emprego ou o relatório do eSocial com as mesmas informações e cópia dos
documentos que comprovam o cumprimento das cláusulas convencionais, especialmente benefícios a
empregados, controle de jornadas, comprovantes de pagamentos de salários, encargos, benefícios e
contribuições ao sindicato, sob pena de arcarem com multa de equivalente a 50%( cinquenta por cento) do
maior piso salarial, por empregado envolvido e por descumprimento, multa esta que será revertida em favor
do Sindicato Profissional, sem prejuízo da aplicação do art. 600, CLT, extensivo sobre as contribuições
assistenciais.

 
 
 

 
 

 
 

SEBASTIAO JOSE DA SILVA 
PRESIDENTE 

SIND DOS TRAB EM EMP DE TRANSP RODOV DE PASSAG URB, INTERMUN, INTEREST, FRETAM, TURISMO, ESC,
CARGAS, LOG E DIFER DO MUN DO RJ - SINTRUCAD-RIO 

 
 
 

EDSON DA SILVA PELOSI 
PRESIDENTE 

SINDICATO DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS E TRANSPORTADORAS DE BEBIDAS DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO 

 
 

ANEXOS
ANEXO I - ATA DA AGE DE 26.02.2021

 

Anexo (PDF)

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