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ACORDO COLETIVO DE TRABALHO QUE ENTRE SI FAZEM,
DE UM LADO, A CIA. SÃO GERALDO DE VIAÇÃO, E D
OUTRO, O SINDICATO DOS TRABALHADORES EI
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DA PARAíBA

CLÁUSULA PRIMEIRA-ACORDANTES , Fiscal do- fHt
1.1 - Celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, sõ
Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Nordeste, a CIA. SÃO GERALDO pE
representante legal o Sr. Rubens Perdigão, e o SINDICATO DOS TRABALHAOORE
RODOVIÁRIOSDO ESTADODA PARAíBA, por seus representanteslegais.

CLÁUSULA SEGUNDA - OBJETIVOS

2.1 - Este ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, baseado no artigo 611, parágrafo primeiro, da CLT, na Constituição
Federal e na legislação vigente, fruto da livre negociação entre os signatários, tem por finalidade disciplinar as
relações de trabalho entre a empresa-acordante e seus empregados, independentemente das atividades por eles
exercidas.

CLÁUSULA TERCEIRA- BENEFICIÁRIOS
3.1 - SãoBeneficiários deste Acordo Coletivo todos os empregadosque, abrangid~ representaçãosindical em
evidência, trabalham para a empresa-acordantenas localidades que coincid ~~ á)~ territorial do Sindicato

signatáriodesteajuste. ;;; ~,
, - ;; 1)/ -)71

CLAUSULA QUARTA -REMUNERACAO E PISO SALARIAL :.: ( 7' - i'p ~I4.1- OS MOTORISTAS INTERESTADUAIS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES QUE dNDUZEM OS O'NI QUE CIRCULAM NAS

LINHAS INTERESTADUAISDE PASSAGEIROS, OU SEJA, NAS LINHAS QUE TRANSPÕE LIMITES GEOG COS ESTADUAIS E QUE

ESTEJAM JURISDICIONADAS NO ÂMBITO DO GOVERNO FEDERAL, PASSAM A TER O PIS .M.ARIAL g $ 864,86 (OITOCENTOS
E SESSENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), VIGENTE A PARTIR DE 1° (PRIM ~~E JUNHO DE 2003.
4.2 - Aos DEMAIS EMPREGADOSSERÁ CONCEDIDOUM REAJUSTE DE 12% (DOZE POR CENTO), A PARTIR DE 1° (PRIMEIRO) DE
JUNHO DE 2003, INCIDENTESOBRE O SALÁRIO VIGENTEEM 1°(PRIMEIRO) DE JUNHO DE 2002.
4.3 - Nos PERCENTUAISORA CONCEDIDOSFORAM COMPUTADOSTODOS OS REAJUSTESE REPOSiÇÕESDE PERDASSALARIAIS
QUE PODERIAM TER DIREITO OS EMPREGADOS, SOB QUALQUER TíTULO, RELATIVOS A TODO O PERíODO ANTECEDENTEA
31/05/2003, PORSE TRATAR O PRESENTEDE REAJUSTAMENTOSALARIAL NA DATA-BASE E QUE SE ORIENTAPELO PRINCíPIODA

LIVRENEGOCIAÇÃO.

4.4 - Os salários dos empregados serão pagos com a periodicidade que melhor convier à empregadora (semanal,
quinzenal, mensal, etc).
4.5 - Devido ao grande número de empregados, o que impossibilita a aferição do ponto para o pagamento no próprio
mês, fica estabelecido que a empresa-acordante poderá pagar os salários devidos aos empregados com base nos
documentos de ponto do mês anterior Gornada trabalhada no mês anterior). Neste caso, na admissão o pagamento
será feito considerando-se a frequência normal e, a partir do segundo mês, será feito com base no documento de
registro da jornada do mês anterior.
4.6 - É facultada à empregadora efetuar aumentos salariais de forma diferenciada entre seus empregados, para
atender exigências do mercado de trabalho, para atender méritos pessoais e atribuições diferentes.
4.7 - Como o salário mensal ora ajustado para os motoristas interestaduais é referente ao limite legal da jornada de
trabalho, atualmente situado em 220 horas mensais, a empresa garante aos citados empregados o pagamento do
salário integral mesmo quando a jornada mensal de trabalho não atingir o limite legal

CLÁUSULA QUINTA -COMPROVANTES DE PAGAMENTO

5.1 - A empresa fornecerá ao empregado, obrigatoriamente, o comprovante de pagamento do salário com a
discriminação das verbas pagas e dos descontos efetuados.

CLÁUSULA SEXTA- UNIFORMEDE TRABALHO
6.1 - A empregadora obriga-se a ceder, gratuitamente, uniforme aos empregados, dependendo da atividade do
profissional, sempre que, comprovadamente, se fizer necessário, sendo que o uniforme deverá ser utilizado,
exclusivamente,em serviço.
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6.2 - Para o recebimento de peça nova do uniforme, o empregado deverá devolver, à empregadora, a peça velha a
ser substituída. Deverá, também, devolver todas as peças que ainda se encontrarem sob sua guarda quando da
rescisão do contrato de trabalho, independentemente do motivo que originou o rompimento do pacto laboral, sob
pena da empresa cobrar-lhe seus custos.
6.3 - O fornecimento de uniforme não corresponderá a utilidade salarial para quaisquer efeitos, mesmo trabalhistas ou
previdenciários, nos termos do art. 458, parágrafo 2°, da CLT.

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS DE ALlMENTACÃO DO MOTORISTA

7.1 -A empresa-acordante custeará, direta ou indiretamente, as despesas de alimentação do motorista rodoviário em
serviço nas linhas interestaduais, desde que esteja ele exercendo suas atividades profissionais fora da localidade de
sua lotação (Gerência Regional - GRGE ou Gerência de Filial - GERFI), ou, se estiver na sua gerência de lotação,
quando escalado para horário em que não lhe seja possível alimentar-se em casa.
7.2 - Acordam as partes signatárias que esta ajuda não corresponderá a salário para efeitos trabalhistas ou
previdenciários, desde que obedecido o limite a que alude o artigo 457, parágrafo 2°, da CLT, mesmo porque essa
verba não remunera serviço, mas apenas indenizar despesa do empregado.

CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

8.1 - Na ocorrência de rescisão contratual, a empresa deverá efetuar o pagamento das verbas rescisórias devidas ao
empregado no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados do término do vínculo empreg / ' .- ib~ rma da lei, sob
pena de ser obrigada a pagar o débito devidamente acrescido de correção monetária e' tJ$ egais. l',p,
8.2 - Havendo recusa por parte do empregado em receber as parcelas oferecidas, a e presa estará isen da sanção

acima estipulada se comunicar o fato ao sindicato-acordante dentro do mesmo praz 2'esel){a~0- PP'la~ agamento,juntandoà comunicaçãoo instrumentode rescisão contratualnão assinado. - 3 r-
::z:

0/CLÁUSULANONA-REPOUSO REMUNERADO

9.1 - O repouso remunerado semanal se dará preferencialmente aos domingos, pode
qualqueroutro dia da semana.
9.2 - O repouso semanal trabalhado pelos empregados, não compensado, será pago sob o título "REPOUSO
TRABALHADO" .
9.3 - Face às características do serviço prestado pela empresa-acordante (utilidade pública - transporte rodoviário),
obrigam-se os motoristas interestaduais a cumprir as escalas de serviço por ela elaboradas, inclusive nos domingos e
feriados, mas Ihes será concedido um repouso semanal de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, observando-se, no
entanto, o que dispõe o parágrafo 2° do artigo 6° do Decreto n° 27.048/49. Contudo, se trabalharem nos dias de
feriado sem que Ihes seja dado outro para descanso, a remuneração do motorista interestadual inerente ao feriado
será paga na forma prevista no ítem anterior.

CLÁUSULA DÉCIMA - JORNADA DE TRABALHO. DESCANSO E COMPENSACÃO

10.1- A jornada de trabalho é a determinada pela legislação vigente e será controlada através de documento próprio,
adotado pela empregadora.
10.2- A jornada de trabalho de todos empregados será executada em duas etapas, fixando-se em 01 (uma) hora o
intervalo mínimo para descanso e/ou alimentação, sendo facultado, entretanto, à empregadora, em razão da natureza
do serviço que opera (transporte rodoviário de passageiros, atividade essencial de utilidade pública), a ampliação
deste intervalo, que poderá exceder a duas horas, conforme dispõe o artigo 71 da CLT. Caso ocorra a ampliação, o
intervalo acrescido não será computado na duração do trabalho do empregado.
10.3- Considerando as particularidades do exercício profissional dos motoristas interestaduais, o intervalo para
descanso e/ou alimentação destes poderá ser fracionado em tantos períodos quanto se fizerem necessários,
atendendo-se às necessidades de cada viagem.
10.4 - Fica estabelecido que para casos especiais, como os serviços de vigilância, portaria, limpeza, tráfego, vendas,
manutenção e almoxarifado, a jornada de trabalho poderá ser, a critério da empregadora, de 11 (onze) horas, com 01
(uma) hora de paralisação entre a 5a e a 7a horas trabalhadas, seguindo-se um intervalo entre jornadas, de 24 (vinte e
quatro) ou 36 (trinta e seis) horas ininterruptas.
10.5- Fica pactuada a adoção do regime de compensação de horas de trabalho, pelo qual o excesso de horas
trabalhadas em um dia, limitado sempre a duas horas, poderá ser compensado com a diminuição em outro dia. As
horas não compensadas dentro de 90 (noventa) dias deverão ser pagas acrescidas do adicional normativo.
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10.6 - Por força deste acordo, não se pode considerar como tempo de serviço, para efeito de apuração da carga
horária dos motoristas interestaduais, e sua consequente remuneração, a permanência destes empregados nos
alojamentos da empregadora, destinados a descanso e repouso, ainda que sob regime disciplinar por ela
estabelecido. Não serão considerados,também, os períodos de descanso ocorridos nas demais dependênciasdas
garagens,entre uma viageme outra, eis que ficam os motoristasinteiramentedesobrigadosde qualquer prestaçãode
serviço. Por igual, não se computarãona duração da jornada laboral os tempos entre períodosde trabalho contínuo
de direção, destinados a descanso ou alimentaçãodo motorista nos pontos de parada ou de apoio, ou, no caso de
trabalho em equipe, também ao descanso do empregado-motoristaque estiver no interior do veículo, ocupando
poltronaleito ou similar.
10.7 - A empresa-acordante,por sua conveniência,poderá modificarou alternar o horárioda prestaçãode serviço do
motorista rodoviário, inclusive do horário diurno para noturno ou vice-versa, e os intervalos para descanso e
alimentaçãodesses profissionaisque ocorreremdentro da jornada legal poderão ser superioresa 2 (duas) horas ou
inferioresa 1 (uma)hora.

CLÁUSULA DÉCIMAPRIMEIRA. CONTROLEDE HORÁRIO

11.1 - A empresa manterácontrole de horário para seus empregados,tanto para os que s ~ "erviços internos,
quantopara os externosou híbridos,excetuando-seos casos previstosem lei. :<:;:: '>/1' ,
11.2 - A marcação do ponto, manual, mecânico, eletrônico ou por outro meio, será f i.bí exclusivameQ;tE\pelo próprio

empregado e, para qualquer método adotado no controle de horários, é indispens' é\)sHara~~i11fitúri devendo a
Empresa na ocorrência de saldo de horas, emitir extrato individualizado. Z ç

~ Õ.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. TRANSFERÊNCIA

12.1 - A empresa-acordante poderá transferir o empregado para qualquer parte do te"
julgar necessário, conforme o disposto no contrato individual de trabalho.
12.2 - A empresa-acordante poderá também transferir o motorista, a qualquer tempo, de um linha para outra ou de um
setor para outro, em qualquer parte do território nacional, desde que haja real necessidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA -RESPONSABILIDADE POR DANO

13.1- O empregado é responsável penal, civil e administrativamente por todo e qualquer dano ou prejuízo a que der
causa, seja por culpa, dolo, ação ou omissão, em bens da empresa ou de terceiros que estejam sob sua
responsabilidade, em conformidade com o artigo 462 da CLT.
13.2 - Os motoristas são responsáveis, durante a realização da viagem, pela segurança do veículo, dos passageiros e
da carga que porventura transportarem, cabendo-Ihes comunicar à administração da empresa os imprevistos
ocorridos e tomar imediatamente as providências que o caso exigir, de acordo com as normas da sua empregadora.
13.3 - O descumprimento por imperícia, negligência ou imprudência, das obrigações profissionais dos motoristas,
apurado em documento elaborado pelas autoridades competentes, responsabiliza-os, além de penal, civil e
administrativamente, também no âmbito trabalhista, aplicando-se o disposto no art. 462 da CLT.

CLÁUSULA DÉCIMAQUARTA- HORAS EXTRAS
14.1 - Não ocorrendo a compensação, prevista no item 10.5 desta norma coletiva, as duas primeiras horas extras
diárias laboradas pelos beneficiários deste Acordo, serão remuneradas com o adicional de 50% (cinquenta por
cento). O excedente a 2 (duas) horas, se ocorrer, e somente por motivo de força maior, como previsto no artigo 61 da
CLT, será remunerado com adicional de 75% (setenta e cinco por cento). Os adicionais serão calculados sobre a
hora normal.

14.2 - As horas prestadas em caráter habitual integrarãoa remuneraçãodos empregadospara efeito de Férias, 13°
Salário,Aviso Prévioe FGTS.

.--.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -ADICIONAL NOTURNO
15.1 - A empresa pagará o adicional noturno de 30% (trinta por cento) sobre o valor da hora normal, para o
empregado que trabalhar no período de 22:00 às 05:00 horas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AVISO PRÉVIO EM DOBRO

16.1 - Ao Empregado que possuir mais de 10 (dez) anos de efetivos e contínuos serviços prestados à empresa, terá
direito, em caso de dispensa imotivada, o pagamento do Aviso Prévio correspondente a 60 (sessenta) dias.
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