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SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO PARANA, 
CNPJ n. 76.602.366/0001-00, neste ato representado(a) por seu Secretário Geral, Sr(a). CARLOS 
HENRIQUE LOTH; 
  
E  
 
AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SAO LOURENCO LTDA, CNPJ n. 95.391.710/0001-04, neste 
ato representado(a) por seu Gerente, Sr(a). ELISANA BORTOLINI RAMOS; 
  
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 junho de 2020 a 
31 de maio de 2022 e a data-base da categoria em 01º de agosto.  
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA  
 
O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) 
categoria(s) Profissional dos Trabalhadores em Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Plano 
da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Trans portes Terrestres, inclusive os trabalhadores 
em empresas de transporte rodoviários intermunicipa l, interestadual, internacional, de turismo, 
escolar, por fretamento e urbano do interior, bem c omo a categoria dos motoristas em geral, (exceto 
a categoria dos motoristas e cobradores nas empresa s de transportes de passageiros nos 
municípios de Almirante Tamandaré, Araucária, Campi na Grande do Sul, Campo Largo, Colombo, 
Curitiba, Fazenda Rio Grande, Pinhais, Piraquara, Q uatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos 
Pinhais; exceto a categoria dos empregados em escri tórios e manutenção junto aos municípios de 
Almirante Tamandaré, Araucária, Campina Grande do S ul, Campo Largo, Colombo, Curitiba, Fazenda 
Rio Grande, Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do  Sul e São José dos Pinhais; exceto a categoria 
dos trabalhadores condutores de veículos motonetas,  motocicletas e similares junto aos municípios 
de Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antônio Olin to, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Larg o, Cerro Azul, Colombo, Con tenda, Curitiba, 
Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, P almeira, Piên, Pinhais, Piraquara, Porto 
Amazonas, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do  Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São 
Mateus do Sul, Tijucas do Sul e União da Vitória; e xceto a categoria dos motoristas, manobristas e 
lavadores em estacionamentos junto aos municípios d e Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, 
Antônio Olinto, Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, 
Campo Largo, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, Cont enda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, 
Itaperuçu, Lapa, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras,  Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São 
José dos Pinhais, São Mateus do Sul, Tijucas do Sul ; e exceto a categoria dos Trabalhadores 
qualificados profissionalmente e tendo a função lab oral vinculada ao Transporte de Carga, logística 
em Geral e Multimodal, em qualquer condição, função  ou atividade profissional, compreendendo as 
pessoas físicas que tenham por objetivo a Movimenta ção Física de Mercadorias e Bens em Geral 
nas Empresas, em vias Públicas ou Rodovias, mediant e a utilização de Veículos Automotores, 



Especialmente os Motoristas e Trabalhadores em Gera l das Empresas de Transporte de Automóveis, 
Cegonheiros, de Transporte de Containeres, de Trans porte de Combustíveis, de Transporte de 
Cargas Secas, Líquidas, e Gasosas, Secas Fracionada s, a Granel, de Transporte de Mudanças, de 
Transporte de Resíduos, de Transporte de Cargas Fri gorificadas, assim como Motoristas de Carretas 
(Jamantas, Bitrem, Treminhão), Motoristas de Caminh ão Truck, de Caminhão Toco e dos demais 
Veículos Pequenos de Transportadoras, Trabalhadoras  em Empresas de Transporte e Logística, 
nestas incluídos Operadores em Empilhadeiras, Traba lhadores em Empresas de Cargas e 
Encomendas, Conferentes de Cargas, Ajudantes de Mot orista, Vigias ou Guardiões e os 
Trabalhadores em Escritório e Administração em Gera l junto aos municípios de Adrianópolis, 
Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Antônio Olinto,  Araucária, Balsa Nova, Bocaiúva do Sul, 
Campina Grande do Sul, Campo do Tenente, Campo Larg o, Campo Magro, Cerro Azul, Colombo, 
Contenda, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Piên, Pinhais, Piraquara, 
Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, São Mateus do 
Sul, Tijucas do Sul, Tunas do Paraná e Doutor Ulyss es, com abrangência territorial em Curitiba/PR .  

 
Disposições Gerais  

 
Outras Disposições  

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - APLICAÇÃO DO ACORDO COLETIVO  
 
 

  

À Luz da Lei 13.467/17 e com o princípio do negociado sobre o legislado e em respeito à Constituição 
Federal, as partes decidem firmar o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT),  abrangendo os empregados em 
Agências Franqueadas dos Correios no âmbito territorial do SITRO, na forma da legislação em vigor. 

  

Parágrafo Único: O presente acordo coletivo é formalizado em momento de notória fragilidade da economia 
nacional motivada por elemento de força maior, qual seja, o isolamento social decorrente da pandemia da 
doença Covid-19, mas principalmente pelas dificuldades pelas quais o setor já vinha atravessando, o que 
impõe às empresas uma inesperada e ímpar condição de desabono econômico-financeiro trazido pela 
redução drástica de movimento de clientes e de comercialização de seus místeres de mercado – em muitos 
casos chegando a 70% - condição esta que, sem dúvida, clama pela tomada de medidas emergenciais de 
modo a permitir-lhes possibilidade de honrar com suas obrigações trabalhistas, fiscais e sociais, medidas 
estas que, sem as quais, poder-se-ia esperar resultados calamitosos de fechamento em massa de 
empreendimentos, desemprego e severa recessão econômica, com resultados insabidos e certamente de 
proporções inéditas, constituindo por certo hipótese disposta no art. 501 da Consolidação das Leis do 
Trabalho. 

 DA REDUÇÃO DE SALÁRIOS  

Conforme apresentado e de comum acordo aprovado pelos empregados que assinam a relação em anexa, 
fica autorizada a redução de 30% (trinta por cento), no salário base, a iniciar em 01/06/2020, sendo que 
após tal redução o piso resultante não poderá ser inferior aos pisos salariais constantes na convenção 
coletiva de trabalho firmada entre o SITRO e o sindicato patronal representante da categoria. 

  

Parágrafo único – Os trabalhadores que estiverem cumprindo aviso prévio quando do início da vigência do 
presente acordo (01/06/2020) ficam excluídos da previsão de redução salarial posta no caput. 



 DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA  

Todos os trabalhadores abrangidos pelo presente acordo coletivo e que estejam empregados na data da 
assinatura do presente acordo farão jus a uma estabilidade provisória no emprego de 3 meses, a contar de 
01/06/2020. 

  

Parágrafo único – Os trabalhadores que estiverem cumprindo aviso prévio quando do início da vigência do 
presente acordo (01/06/2020) ficam excluídos da previsão de estabilidade posta no caput. 

 DA BASE DE CÁLCULO EM CASO DE RESCISÃO CONTRATUAL  

Em caso de rescisão, a base de cálculo para fins de aviso prévio, décimo terceiro e férias será o último 
salário acrescido de 30%, exceto nos casos de dispensa por justa causa. 

  

Parágrafo Primeiro - Para fins de cálculo do FGTS, não haverá o acréscimo de 30% previsto nesta cláusula. 

  

Parágrafo Segundo – Os trabalhadores que estiverem cumprindo aviso prévio quando do início da vigência 
do presente acordo (01/06/2020) não terão alteração da base de cálculo para fins de verbas rescisórias, 
uma vez que não terão a redução de salário prevista na cláusula terceira. 

  

 DO CUMPRIMENTO DAS DEMAIS CLÁUSULAS DA CCT  

A empresa compromete-se a cumprir todas as demais cláusulas firmadas na convenção coletiva de 
trabalho, firmada entre o SITRO e o sindicato patronal representante da categoria. 

  

 FORO COMPETENTE  

 
As divergências serão dirimidas pelas partes, sendo que o foro competente para apreciar qualquer 
reclamação trabalhista oriunda do presente Acordo Coletivo de Trabalho será o da Vara do Trabalho ou do 
Juízo de Direito da localidade onde o empregado prestar seus serviços ao empregador. 

 

 
 

CARLOS HENRIQUE LOTH  
Secretário Geral  

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIARIOS DO ESTADO DO 
PARANA  

 
 
 

ELISANA BORTOLINI RAMOS  



Gerente  
AGENCIA DE CORREIOS FRANQUEADA SAO LOURENCO LTDA  

 
 

 
ANEXOS  

ANEXO I - ATA  
 
 

Anexo (PDF) 

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

 


