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CONVEN��O COLETIVA DE TRABALHO – SIMA – NORTE/PR 2012

CONVEN��O COLETIVA DE TRABALHO, que entre si celebram, de um lado o SIMA-
SINDICATO DAS IND�STRIAS DE SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, 
MADEIRAS COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS 
DE MADEIRA E DA MARCENARIA (M�VEIS DE MADEIRA) DE ARAPONGAS, inscrito no 
CNPJ/MF sob o n�.  78.013.810/0001-70 e C�digo da Entidade n�. 001.154.01632-0) e de outro lado, a
FETROPAR – FEDERA��O DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVI�RIOS 
DO ESTADO DO PARAN�, CNPJ N�. 81.455.248/0001-49, C�digo da Entidade N�. 008.241.00000-
4, SINCVRAAP – SINDICATO DOS CONDUTORES DE VE�CULOS RODOVI�RIOS E 
ANEXOS DE APUCARANA, CNPJ n�. 81.878.845/0001-86, C�digo da Entidade N�. 008.512.03981-
5, SINTTROMAR – SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VE�CULOS 
RODOVI�RIOS E TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS, 
PASSAGEIROS URBANOS, MOTORISTAS, COBRADORES DE LINHAS INTERMUNICIPAIS, 
INTERESTADUAL DE TURISMO E ANEXOS DE MARING�, CNPJ – 79.147.450/0001-61, 
C�digo da Entidade, N�. 008.512.88229-6, SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
TRANSPORTES RODOVI�RIOS DE LONDRINA - SINTTROL, inscrito no  CNPJ/MF  sob  o  n�.  
78.636.222/0001-92  e  C�digo  da  Entidade  n�.  008.512.87751-9, Coordenados pela Comiss�o de 
Negocia��o da Federa��o dos Rodovi�rios, mediante as seguintes cl�usulas:

01. VIG�NCIA
A  presente  Conven��o  Coletiva de Trabalho ter� vig�ncia por 24  (vinte  e  quatro) meses, a

partir de 1� de janeiro de 2012,  findando em 31 de dezembro de 2013,  mantendo-se  a  data-base  da  
categoria  em  1� de  janeiro.  As  cl�usulas  econ�micas  vigorar�o  at�  31/12/2012;

02. CATEGORIAS   ABRANGIDAS
A presente conven��o coletiva de trabalho abrange a categoria diferenciada dos condutores de                 

ve�culos (motoristas, condutores de carreta, caminh�o truck, toco e outros ve�culos com capacidade                              
de at� 1 tonelada equipados ou n�o com guindauto, equipamentos automotores, destinados � movimenta��o                 
de cargas, conduzidos em via p�blica, ( como empilhadeiras e  tratores de rodas) que mant�m v�nculo 
empregat�cio com as ind�strias pertencentes �s categorias econ�micas compreendidas no quadro de                      
atividades e profiss�es a que se refere o artigo 577 da CLT, exclusivamente nos munic�pios                      
representados pelas Entidades Convenentes;

03. REAJUSTE SALARIAL
Fica pactuado entre as partes um reajuste salarial a ser praticado a partir de 1� de janeiro de 

2012, a todos os empregados abrangidos por este instrumento, equivalente a 8,00% (oito por cento), a 
ser aplicado sobre o sal�rio percebido pelo empregado em janeiro de 2011, deduzidas eventuais
antecipa��es salariais concedidas  no  per�odo  de  01/01/2011 a 31/12/2011. Declaram as partes, que tal 
reajuste  acima  aven�ado,  satisfaz  e  extingue  plena,  irrevog�vel  e  irretratavelmente  todas  as         
pretens�es profissionais de atualiza��o e majora��o salarial decorrentes da infla��o acumulada 
at� a data de 31 de dezembro de 2011.

PAR�GRAFO �NICO: Para os empregados contratados ap�s janeiro de 2011, ser� devido o 
reajuste salarial proporcional � data de admiss�o de cada qual;

04. PISOS   SALARIAIS
Ficam estabelecidos os pisos para as seguintes fun��es:

a) Condutores de carreta....................................................................................................R$ 1.180,00;
b) Condutores de truck......................................................................................................R$    960,00;
c) Condutores de ve�culos toco..........................................................................................R$    910,00;
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d) Condutores de outros ve�culos equipados ou n�o com guindauto, dentre estes, equipamentos 
automotores destinados � movimenta��o de cargas em vias p�blicas (empilhadeiras e tratores de 
rodas).................................................................................................................................R$  862,00;
e) Condutores de ve�culos com capacidade de at� 1 tonelada, equipados ou n�o com guindauto e 
motociclistas  .....................................................................................................................R$  780,00;
f) Ajudantes de motorista, entendidos estes os que, com exclusividade e em car�ter permanente, 
auxiliam o motorista em cargas, descargas e manobras, com ele permanecendo durante o transporte em 
viajem, ter�o estabelecido o valor m�nimo de sal�rio normativo fixado na conven��o coletiva de 
trabalho da categoria preponderante, observados, inclusive, os crit�rios l� mencionados, n�o podendo 
em hip�tese alguma ser inferior a ....................................................................................R$ 755,00.

PAR�GRAFO PRIMEIRO: Os pisos acima fixados ser�o observados independentemente da 
modalidade de pagamento (por exemplo: por quil�metro rodado, por tonelada transportada e por 
comiss�o de fretes transportados) n�o estando inclu�das nestes valores as seguintes verbas: horas extras 
adicional noturno, 13� sal�rio, f�rias, FGTS, pr�mios, adicionais de periculosidade e insalubridade;

PAR�GRAFO SEGUNDO: Tamb�m, na hip�tese de ser a modalidade de pagamento por quil�metro 
rodado, por tonelada transportada e por comiss�o de fretes transportados, n�o est� inclu�do o valor 
correspondente ao  repouso  semanal  remunerado;

PAR�GRAFO TERCEIRO: O c�lculo das horas extras e do adicional noturno dever� ser procedido 
tendo como base, no m�nimo, os valores dos pisos salariais acima especificados;

05. ANOTA��ES NA CARTEIRA PROFISSIONAL
As empresas anotar�o na CTPS dos empregados a fun��o efetivamente exercida pelo 

empregado;

06. PARTICIPA��O  NOS  LUCROS  E/OU  RESULTADOS:
As  empresas  que  tenham  interesse  em  instituir  por  meio  de  acordo  coletivo  o  regime  de  

participa��o  nos  lucros  e/ou  resultados  dever�o  se  informar  junto  �s  entidades  laborais  
respectivas.  O  referido  acordo  dever�  ser  firmado  nos  moldes  da  lei  10.101/2000,  contendo  
normas  claras  e  objetivas;

07. ALIMENTA��O E ESTADA
Os empregados ser�o reembolsados, quando em viagem a servi�o, das despesas havidas com 

alimenta��o (caf� da manha, almo�o e jantar) e estada, em n�veis adequados, nos limites estabelecidos 
pelas  empresas  observados  os  valores  de  mercado, ressalvada ainda a validade do pernoite 
no pr�prio caminh�o desde que o ve�culo contenha sof�-cama.

PAR�GRAFO �NICO: Na situa��o que implique a necessidade de refei��o fora do domic�lio do 
contrato, de que trata no caput desta cl�usula, o empregado ter� direito ao valor, do prato, conhecido 
nacionalmente pelo t�tulo de "Comercial/Buffet", no card�pio dos Restaurantes, no almo�o e no jantar. 
As despesas de pernoite e  caf�  da  manh�  ter�o  o  tratamento  ajustado  no  caput  da  cl�usula;

08. CESTA B�SICA/ALIMENTA��O
As empresas poder�o ao seu exclusivo e livre crit�rio concessivo, como forma de incentivo � 

assiduidade e produtividade correspondentes, fornecer cesta b�sica de produtos comest�veis ou vale 
alimenta��o pertinentes em esp�cie.

PARAGR�FO �NICO: Tal concess�o, jamais constituir-se-� em direito adquirido dos trabalhadores, 
bem como n�o integrara a respectiva remunera��o daqueles, desconstituindo-se como valor utilidade 
salarial sob qualquer pretexto;
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09. SEGURO  DE VIDA
As empresas que, em 1� de janeiro de 2012, n�o possuam seguro de vida em grupo, pagar�o 

mensalmente sob sua inteira responsabilidade, o valor equivalente a 3,0% (tr�s por cento) do sal�rio 
m�nimo, por empregado abrangido por esta conven��o, ao Sindicato Profissional, que se obriga a 
manter ap�lice coletiva de seguro, em favor de seus representados, constantes da rela��o mensal, 
junto � guia de recolhimento.

PAR�GRAFO PRIMEIRO: O mencionado seguro dever� oferecer cobertura m�nima de R$ 6.000,00
para morte natural e invalidez permanente e R$ 12.000,00 para morte em decorr�ncia de acidente;

PAR�GRAFO SEGUNDO: Na hip�tese da empresa possuir at� cinco empregados abrangidos por 
esta Conven��o, dever� proceder aos pagamentos semestrais antecipados, a este t�tulo, ao Sindicato 
Profissional, sem se desobrigar, no entanto, de manter informada a Entidade Sindical obreira sobre 
altera��es de admiss�o  e  demiss�o;

PAR�GRAFO TERCEIRO: O seguro estipulado pelo Sindicato Profissional viger� ap�s 60 
(sessenta) dias da comunica��o de ades�o e pagamento do pr�mio em guias por este fornecida, com 
autentica��o do recolhimento em conta banc�ria. A empresa dever� comunicar, de  imediato, ao 
Sindicato Profissional, o nome e a data do nascimento do segurado.  Ocorrendo o sinistro dentro do 
mencionado prazo de car�ncia n�o caber� qualquer responsabilidade ao Sindicato Profissional, bem 
assim quando da aus�ncia de informa��o  correta  por  parte  das  empresas;

PAR�GRAFO QUARTO: Permanecem v�lidos os benef�cios mais favor�veis concedidos pela 
empresa, neste sentido, ficando esta, no entanto, respons�vel por eventual indeniza��o, decorrente do 
n�o cumprimento do ora  estabelecido;

10. DESCONTOS   EM   FOLHA
Para os efeitos do artigo 462, da CLT, as empresas efetuar�o descontos na folha de pagamento, quando 

expressamente autorizadas pelo empregado, a t�tulo de mensalidade de associa��o, conv�nios, empr�stimos dos 
conv�nios MTE/CEF e SINDICATOS PROFISSIONAIS, planos de assist�ncia m�dica e/ou odontol�gica, 
conv�nios com farm�cias, �ticas, supermercados e cong�neres, dentre outros, al�m de empr�stimos pessoais, em 
car�ter excepcional, para atender emerg�ncias, devendo o empregado, em  seu pedido, esclarecer a finalidade do 
empr�stimo. Uma vez autorizado o desconto, individualmente  ou coletivamente, n�o mais poder� o empregado
pleitear a devolu��o do mesmo. Outrossim, em todas estas hip�teses o empregado poder�, a qualquer tempo, 
revogar a autoriza��o, exceto do empr�stimo e at� a liquida��o de eventuais d�bitos pendentes, a partir de 
quando, ent�o, o desconto deixar�  de  ser  procedido;

11. DESCONTOS CONTRIBUI��O CONFEDERATIVA DAS EMPRESAS AO SINDICATO   
PATRONAL:
Em 30 de mar�o de 2012, as empresas associadas integrantes da categoria econ�mica convenente, recolher�o em 
favor do SIMA, a import�ncia de R$ 37,00 (trinta e sete reais), multiplicada pelo n�mero dos
correspondentes empregados que figuraram na folha de pagamento do m�s de fevereiro/2012, devendo ser
observado o limite m�nimo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) por empresa. O recolhimento em
quest�o, dever� ser feito em guias pr�prias a serem oferecidas previamente por tal sindicato. O n�o
atendimento desta obrigatoriedade, sujeitar� as respectivas empresas infratoras �s penalidades previstas
no artigo 600 da CLT, sem preju�zo ainda das san��es  administrativas e judiciais correspondentes;

12. CONTRIBUI��O ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES � ENTIDADE SINDICAL 
PROFISSIONAL

Todos os trabalhadores beneficiados por este instrumento normativo, aprovado mediante              
autoriza��o da assembl�ia geral extraordin�ria da entidade profissional, contribuir�o com valor mensal a                
t�tulo de Contribui��o Assistencial, nos termos do artigo 8�, II, da Constitui��o Federal, artigo 513 da CLT,
“e) impor contribui��es a todos aqueles que participam das categorias”, MEMO CIRCULAR SRT/MTE                   
N� 04 DE 20/01/2006 e na conformidade com a decis�o do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: 
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“Senten�a Normativa – Cl�usula relativa � Contribui��o Assistencial - A turma entendeu que � leg�tima a 
cobran�a de contribui��o sindical imposta aos empregados indistintamente em favor do sindicato, prevista em 
Conven��o Coletiva de Trabalho, estando os n�o sindicalizados compelidos a satisfazer a mencionada 
contribui��o” (RE 189.960-SP – Relator Ministro  Marco Aur�lio  – ac�rd�o  publicado  no  Di�rio  da  Justi�a  
da Uni�o, em 07/11/2000). 

PARAGR�FO PRIMEIRO: Diante da manifesta��o do Supremo Tribunal Federal e nos termos do artigo 8�, II,
da Constitui��o Federal, do artigo 513 da CLT, “e) impor contribui��es a todos aqueles que participam                     
das categorias”, MEMO CIRCULAR SRT/MTE N� 04 DE 20/01/2006  ficam as empresas obrigadas ao 
desconto de 1,0% (um por cento), conforme aprovado em assembl�ia geral da categoria profissional, do 
sal�rio b�sico de cada trabalhador, mensalmente, recolhendo o total descontado em conta banc�ria do sindicato 
profissional, atrav�s de guia por este fornecida, conforme assembl�ia da categoria realizada  no m�s de
novembro de 2011;

PARAGR�FO SEGUNDO: Fica estabelecido o direito de oposi��o dos trabalhadores n�o associados, na forma
da MEMO CIRCULAR SRTE/MTE N� 04 DE 20/01/2006, a seguir transcrita: “Para exercer o direito de 
oposi��o, o trabalhador dever� apresentar, no sindicato, carta escrita de pr�prio punho, no  prazo de 10 dias antes 
do primeiro desconto, ap�s o dep�sito do instrumento coletivo de trabalho na Superintend�ncia Regional do 
Trabalho e Emprego no Estado do Paran�, e divulga��o  do  referido  instrumento pelo sindicato 
profissional. Havendo recusa do sindicato em receber a carta de oposi��o,  essa poder� ser remetida pelo
correio, com aviso de recebimento”. Em se tratando de empregado analfabeto, poder� ele opor-se atrav�s de 
termo redigido por outrem, por�m subscrito por duas testemunhas  devidamente  identificadas,  diretamente  
na  entidade  sindical  profissional;

PARAGR�FO TERCEIRO: Obriga-se a entidade profissional a regressivamente garantir de forma 
incondicional, irrevog�vel, o imediato ressarcimento de qualquer condena��o judicial que as empresas 
eventualmente vierem a sofrer ap�s os respectivos tr�nsitos em julgado, relativamente � devolu��o das
parcelas descontadas a tal t�tulo;

PARAGR�FO QUARTO: Quaisquer diverg�ncias, esclarecimentos ou d�vidas dever�o ser tratados 
diretamente com o sindicato profissional, que assume toda e qualquer responsabilidade em rela��o � cl�usula;

13. CONCILIA��O
As diretorias das Entidades Sindicais convenentes envidar�o esfor�os no sentido de resolver 

conflitos individuais de trabalho, que porventura venham a existir, no sentido de prevenir o 
ingresso de reclamat�rias trabalhistas;

14. PENALIDADES
Pela inobserv�ncia da presente conven��o ser� aplicada penalidade no valor de 2,0% (dois

por cento) do  menor  piso  salarial,  por  empregado, que  reverter�  em  favor  da  parte  prejudicada;

15. DESCONTOS   DECORRENTES   DE   MULTAS   DE   TR�NSITO   INERENTES   �   
PROFISS�O 

As empresas comunicar�o aos seus empregados a ocorr�ncia de notifica��o de infra��o de 
tr�nsito, quando pelos mesmos praticadas no exerc�cio de sua atividade laboral, apresentando-lhes a 
respectiva notifica��o e deles colhendo ci�ncia, a fim de que os mesmos possam solicitar documentos, 
sempre por escrito e contra-recibo e interporem o recurso em lei previsto, podendo a empregadora 
auxili�-los neste sentido. 

PAR�GRAFO PRIMEIRO: Na ocorr�ncia de notifica��o de infra��o de tr�nsito, praticada pelo 
empregado no exerc�cio de suas fun��es, a empresa providenciar� a apresenta��o do condutor, 
que dever� firmar o formul�rio  de  identifica��o  e fornecer  os  dados  e  documentos,  na  forma  
estabelecida  na  legisla��o;
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PAR�GRAFO  SEGUNDO: Fica autorizado o desconto salarial dos valores decorrentes de multa de 
tr�nsito, em uma �nica vez ou fracionadamente, a crit�rio concessivo da empresa, ap�s o decurso do 
prazo � interposi��o de recurso administrativo pelo empregado, e desde que esta circunstancia tenha 
sido prevista no contrato de trabalho conforme previsto  no � 1�,  do  artigo 462 da CLT;

PAR�GRAFO TERCEIRO: Na hip�tese de rescis�o do contrato de trabalho, por qualquer motivo, 
estando pendente recurso administrativo, fica autorizado o desconto do valor da multa, no documento 
de rescis�o contratual, certo que, em havendo a desconstitui��o da infra��o, em sede administrativa 
ou judicial, ao empregado ser� devolvido o valor descontado, sendo de sua responsabilidade o 
pedido de restitui��o do referido  valor  junto ao Departamento  de  Recursos Humanos  da  
Empresa;

16. ASSIST�NCIA SINDICAL NAS RESCIS�ES CONTRATUAIS
Conforme autoriza a emenda n� 4 (quatro), baixada pelo secret�rio de Rela��es do Trabalho, do 

Minist�rio do Trabalho e Emprego, atrav�s da Portaria n�mero 01 de 22 de mar�o de 2002, fica 
estabelecido que a compet�ncia para efetuar as homologa��es das rescis�es de contrato de trabalho � 
exclusiva dos sindicatos signat�rios da presente conven��o coletiva de trabalho, em suas sedes e 
sub-sedes, desde que existente no respectivo munic�pio;

17. DISPOSI��O ESPECIAL
Tendo em vista que a presente Conven��o Coletiva est� sendo celebrada no in�cio de

mar�o/2012, eventuais diferen�as salariais  referentes  aos  meses  de  janeiro  e  fevereiro/2012,  dever�o 
ser pagas conjuntamente com  o sal�rio do m�s de mar�o/2012 (at�  o  5�  dia  �til  de  abril/2012).
Por  sua  vez,  o recolhimento da CONTRIBUI��O ASSISTENCIAL DOS TRABALHADORES
poder�  ser efetuado  pelas  empresas a  partir  de 15 de maio de 2012, ambas  sem qualquer  
acr�scimo;

18. FORO
O foro competente para apreciar qualquer reclama��o trabalhista oriunda da presente 

Conven��o Coletiva de Trabalho ser� o da Vara do Trabalho da localidade onde o empregado 
prestar seus servi�os ao empregador.

Por assim haverem convencionado, assinam esta em sete vias de igual teor e para os mesmos 
efeitos, sendo uma delas depositada para fins de registro e arquivo junto � Ger�ncia Regional do 
Trabalho e Emprego em Londrina, de conformidade com estatu�do pelo artigo 614, da Consolida��o 
das Leis do Trabalho.                                      

Arapongas,  12 de  mar�o de  2012.

SIMA - SINDICATO DAS IND�STRIAS DE SERRARIAS, CARPINTARIAS, TANOARIAS, MADEIRAS 
COMPENSADAS E LAMINADAS, AGLOMERADOS E CHAPAS DE FIBRAS DE MADEIRA E DA 

MARCENARIA (M�VEIS DE MADEIRA) DE ARAPONGAS,
CNPJ/MF   n�.  78.013.810/0001-70,  C�digo  da  Entidade   n�.  001.154.01632-0

Presidente: Nelson  Poliseli - CPF  n�.  009.732.039-00

FETROPAR – FEDERA��O DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVI�RIOS DO 
ESTADO DO PARAN�, CNPJ N�. 81.455.248/0001-49, C�digo da Entidade N�. 008.241.00000-4

Presidente: Epit�cio Ant�nio dos Santos - CPF n�. 177.040.659-04
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SINCVRAAP – SINDICATO DOS CONDUTORES DE VE�CULOS RODOVI�RIOS E ANEXOS DE 
APUCARANA, CNPJ n�. 81.878.845/0001-86, C�digo da Entidade N�. 008.512.03981-5

Presidente: Laudecir Pitta Mourinho - CPF n�. 687.279.259-00

SINTTROMAR – SINDICATO DOS MOTORISTAS CONDUTORES DE VE�CULOS RODOVI�RIOS E 
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS, PASSAGEIROS URBANOS, 
MOTORISTAS, COBRADORES DE LINHAS INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAL DE TURISMO 

E ANEXOS DE MARING�, CNPJ – 79.147.450/0001-61, C�digo da Entidade, N�. 008.512.88229-6
Presidente: Ronaldo Jos� da Silva - CPF n�. 240.343.209-15

SINTTROL - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVI�RIOS 
DE LONDRINA CNPJ/MF  n�.   78.636.222/0001-92,  C�digo  da  entidade  n�.  008.512.87751-9

Presidente:  Jo�o  Batista  da  Silva - CPF  n�.  434.543.729-68

De    acordo :

S�lvio   Luiz   Pinetti                Jos�   Manoel   Garcia   Fernandes Jos�  Aparecido  Faleiros
Diretor   Executivo                                 OAB/PR   12.855 Negociador

(SIMA)                                       (JUR�DICO   SIMA) (FETROPAR/SINTTROL)


