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SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES VIAJANTES DO COMERCIO DO ESTADO DE 
RONDONIA, CNPJ n. 34.752.535/0001-30, neste ato representado(a) por seu ; 
  
E 
 
SIND DOS DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS DO EST DE RONDONIA, CNPJ n. 01.358.945/0001-42, neste 
ato representado(a) por seu ; 
  
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho 
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2021 
a 30 de abril de 2023 e a data-base da categoria em 01º de maio. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) VENDEDORES VIAJANTES OU 
PRACISTAS, , com abrangência territorial em RO. 

 
DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - PREAMBULO 
 
VIGÊNCIA DA CLÁUSULA: 01/05/2021 a 30/04/2022 
 

SINDICATO DOS DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS DO ESTADO DE RONDÔNIA-SIDIBER/RO. 

  

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES E VIAJANTES DO COMÉRCIO DO ESTADO DE 
RONDÔNIA – SERVIPROFARO. 

  

  

Por este instrumento e na melhor forma de direito, de um lado o representante legal da categoria 
profissional dois empregados no Comércio de Porto Velho,  em toda a sua base territorial, o Sindicato do 
Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio   do Estado de Rondônia–SERVIPROFARO, CNPJ 
n° 34.752.535/0001–30, com sede na Rua Elias Gorayeb, 3178, bairro Liberdade, município de Porto Velho, 



Estado de Rondônia, neste ato representado por seu presidente Antônio de Oliveira, e de outro lado, a 
Sindicato dos Distribuidores de Bebidas do Estado de Rondônia-SIDIBER/RO, CNPJ 01.358.945/0001-42, 
com sede na rua Marechal Deodoro, nº 2380, Centro, Município de Porto Velho, Estado de Rondônia, neste 
ato representado por seu presidente Claudio Norio Hikague, celebram na forma do art. 611 e seguintes da 
CLT, reconhecidos pela art. 7° Inciso XXVI, da Constituição Federal do Brasil de 1988, a presente 
Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2023, em conformidade com as cláusulas e condições seguintes: 
        

  

CLÁUSULA PRIMEIRA – ABRANGENCIA: Esta Convenção Coletiva de Trabalho abrange as empresas 
representadas pelo Sindicato dos Distribuidores de Bebidas do Estado de Rondônia-SIDIBER/RO, e 
trabalhadores que exercem suas funções vendedores viajantes ou pracistas, representados pelo Sindicato 
do Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio do Estado de Rondônia–SERVIPROFARO com 
abrangência territorial em Rondônia. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA E DATA-BASE: As partes fixam a vigência da presente Convenção 
Coletiva de Trabalho no período de 01º de maio de 2021 a 30 de abril de 2023 e a data-base da categoria 
em 01º de maio. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO TRANSPORTE A SER FORNECIDO PELA EMPRESA PARA EXECUÇÃO 
DO SERVIÇO EXTERNO: As empresas quando se utilizarem de veículo de propriedade do empregado 
deverá fazê-lo mediante contrato de aluguel ou comodato dos respectivos bens, onde deverá constar todas 
as regras relativas a manutenção, conservação, seguro acidentes e auxilio quilometragem. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DO REAJUSTE SALARIAL: Os empregadores integrantes da categoria 
supramencionada concederão aos Pré–Vendedores, Vendedores, Supervisores de Vendas, Chefe de 
Vendas, Motoristas Vendedores, Motoristas Entregadores, e Ajudantes de Entregas, Ajudantes de Vendas, 
e demais trabalhadores ligados diretamente aos serviços de vendas externas, que trabalham em seus 
estabelecimentos, filiais ou sucursais, em 01.05.2021,uma revisão salarial, de 6% (seis por cento) sobre os 
salários de maio de 2020 (aplicável na parte fixa, deduzidas as antecipações legais e espontâneas 
concedidas no período. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: As partes firmarão termo aditivo, em 01 de maio de 2022, para reajuste salarial da 
categoria 

  

CLÁUSULA QUINTA - PISO SALARIAL: Fica concedido a todos os empregados integrantes da categoria 
profissional um piso salarial parte fixa, a partir do mês de maio de 2021, de 1.129,00 (um mil, cento e vinte e 
nove reais) 

  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Fica estabelecido que se por ocasião do reajuste do salário-mínimo nacional, o 
piso normativo (parte fixa da remuneração) acima estabelecido para os empregados comissionados, ficar 
menor/inferior ao salário-mínimo reajustado, o piso normativo será corrigido até o valor do salário mínimo 
nacional. 



  

PARÁGRAFO SEGUNDO: As partes firmarão termo aditivo, em 01 de maio de 2022, para piso salarial da 
categoria 

  

CLÁUSULA SEXTA - EQUIPARAÇÃO SALARIAL: Empregado mais novo na empresa por ocasião do 
reajuste salarial e quando da admissão, não poderá o empregado mais antigo receber salário fixo inferior ao 
mais ao mais novo na mesma função, devendo neste caso ser efetuada a equiparação salarial na forma da 
lei. Salvo se a empresa mantiver seu quadro organizado de carreira  

  

CLÁUSULA SETIMA - ANOTAÇÕES NA CTPS: Anotações na carteira de Trabalho: as empresas anotarão 
na CTPS os percentuais das comissões efetivamente percebidas sobre as vendas, o salário fixo se houver, 
bem como a função pelo mesmo efetivamente exercida.  

  

CLÁUSULA OITAVA - QUADRO DE AVISO: Fica assegurada a Entidade Sindical, o direito para fixação de 
Editais, avisos e Notícias Sindicais nos quadros de avisos, em local de acesso visível aos empregados no 
âmbito da empresa. 

  

CLÁUSULA NONA - DO UNIFORME: As empresas que exigirem que seus funcionários trabalhem 
uniformizados, fornecerão gratuitamente O2 (dois) uniformes completos, ficando o empregado na obrigação 
em caso de demissão, ou pedido de demissão, devolver os mesmos a empresa condições que se 
encontrem, sob pena de ter descontado o valor em sua Rescisão de Contrato de Trabalho.   

  

CLÁUSULA DÉCIMA - REGULAMENTAÇÃO DA ATIVIDADE: As empresas representadas pelo Sindicato 
dos Distribuidores de Bebidas do estado de Rondônia, inserido nesta Convenção Coletiva de Trabalho, 
obriga-se a cumprir integralmente o que determina a Lei. 3.207 de junho de 1957, que regulamenta as 
atividades dos Empregados Vendedores Viajantes ou Pracistas. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ATESTADO MÉDICO: As empresas aqui representadas aceitarão para 
os devidos fins o atestado médico assinado por médico da Previdência Social Pública, em conformidade 
com a Legislação pertinente, inclusive os conveniados com o Sindicato de Classe. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DESPESAS COM VIAGEM: Quando as empresas mandarem seus pré–
vendedores, vendedores, motoristas vendedores, motoristas entregadores de produtos, supervisores de 
vendas, demonstradores (a), gerentes de vendas, ajudantes de vendedores, ajudantes de entregas de 
produtos, para localidade distante da sede e seu local de residência, pagarão as despesas feitas pelos 
empregados concernentes á viagem, a refeição e pernoite em hotel compatível, e norma da empresa. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - EMPREGADO A DISPOSIÇÃO: Quando os empregados 
comparecerem ao local de Trabalho, não trabalharem por motivos alheios as suas vontades perceberão 
normalmente, salário e demais vantagens a que tenham direitos. 



PARÁGRAFO PRIMEIRO: A partir da vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho, fica 
assegurado aos Pré–vendedores, vendedores, motoristas vendedores, ajudantes de entregas, que ficarem, 
eventualmente, na reserva, durante o lapso de tempo em que a situação perdurar (dias, semanas, mês), 
70% (setenta por cento) da média do volume das comissões sobre vendas auferidas pelos empregados da 
mesma função   

PARÁGRAFO SEGUNDO: Fica assegurado aos empregados abrangidos pelo presente instrumento 
normativo de trabalho, que se afastarem da empresa por motivo de doenças ou férias, quando retornarem a 
sua atividade na empresa, deverão assumir a titularidade da área de atuação da época do afastamento, se 
a empresa colocar o mesmo na reserva pagará os valores referentes a 100% (cem por cento) da 
remuneração. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS: O 13° salário e férias, o empregado terá 
direito de receber o 13° salário completo, férias completas, ou proporcionais na data em que fizer jus, bem 
como por ocasião da sua demissão de acordo com a Lei 13.467/2017. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DE SALARIOS: As empresas 
que pagarem o salário dos funcionários fora dos prazos previstos em Lei sujeitar-se a multa estabelecida na 
Lei. N° 7.865/89, salvo motivo de força maior, bem como as dispensas que ocorrem 30 (trinta dias) que 
antecedem a data base de reajuste salarial da categoria profissional. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - AUXÍLIO FUNERAL: As empresas pagarão a título de auxílio funeral, o 
valor de 01 (um) salário-mínimo quando do falecimento do seu empregado que tiver mais de 01 (um) ano de 
empresa, que será pago na rescisão contratual. 

  

PARÁGRAFO ÚNICO: As empresas que mantiverem plano de auxílio funeral ou outro beneficiam com o 
mesmo objetivo, ficam excluídas do cumprimento do Caput desta Cláusula. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DESCONTOS DE CHEQUE: Não será descontado da remuneração do 
empregado nenhum valor correspondente a cheque sem fundo recebido no exercício de sua função, a 
menos que o empregado existindo normas escritas sobre o assunto, a tenha descumprido ou, ainda, na 
hipótese de desídia, indisciplina ou insubordinação. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - VERBAS RESCISÓRIAS: As verbas rescisórias do empregado 
dispensado pela empresa serão calculadas com base no salário fixo e comissões dos últimos 6 (seis) 
meses, e outras vantagens no caso se houver 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Quando for verificado afastamento por doença ou acidente de trabalho, superior 
a 05 (cinco) meses, os cálculos serão efetuados com base no salário fixo e comissões constantes no mês 
imediatamente trabalhado, o empregado em retorno de férias o período a integrar os cálculos será pelos 
meses anteriores as férias, salvo se o mesmo tiver trabalhado mais de 30 (trinta) dias do retorno das férias 
quando então será considerado esse mês de férias para cálculo 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Empregado demitido pela empresa, o aviso prévio trabalhado ou indenizado o 
seu término se dará em dia útil, se acontecer do termino coincidir em dia feriado, Sábado, ou Domingo, 
deverá o pagamento das verbas rescisórias serem antecipada ao 1º dia útil anterior, não ocorrendo a 



antecipação por parte da empresa, a mesma arcará com a multa do art. 477 § 8º da CLT.  

  

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - HOMOLOGAÇÃO DAS RESCISÔES CONTRATUAIS PELO SINDICATO 
DE CLASSE: Fica facultativo para as empresas a homologação das rescisões de contrato de trabalho com 
mais de 01 (um) ano de serviço, perante o Sindicato Profissional, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas após o termino do aviso prévio trabalhado, ou até o 10 (décimo) dia  para o aviso prévio indenizado, 
contado da data da dispensa, devendo ser apresentado no ato da homologação por parte da empresa todos 
os documentos legais pertencentes ao empregado demitido.   

  

PARÁGRAFO ÚNICO: Quando o empregado solicitar pela via escrita o pedido de demissão ao empregador 
e no referido pedido constar que o mesmo seja dispensado do cumprimento do aviso prévio nos termos da 
lei. Não poderá o empregador proceder ao desconto do aviso prévio não trabalhado em sua rescisão de 
contrato de trabalho, para que o empregador venha a descontar o aviso prévio do empregado, o mesmo 
deverá no ato da comunicação do pedido da ciência ao empregado da não aceitação da dispensa do pedido 
de não cumprimento do aviso prévio. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DECLARAÇÃO A SER FORNECIDA PELA EMPRESA: O empregado demitido 
sem justa causa, ou que tenha pedido demissão, terá direito a uma declaração fornecida pela empresa, 
descriminando nome, função, número da CTPS, e período laborado, que será entregue junto com a 
rescisão de contrato de trabalho. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - VALE TRASPORTE: As empresas ficam obrigadas a fornecer 
quantos vales forem necessários para o deslocamento de seus funcionários para o desenvolvimento de 
suas atividades contratuais, bem como seu deslocamento para a empresa retorno a sua residência 
conforme a lei. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - JUIZO COMPETEMTE: Será competente a Justiça do Trabalho para 
dirimir quaisquer divergências surgidas na aplicação desta Convenção Coletiva de Trabalho, nos termos do 
Art. 625 da CLT. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – TREINAMENTO: As empresas poderão promover a realização de 
cursos visando o aperfeiçoamento profissional de seus empregados, sem qualquer ônus para eles, certo 
que, nestes casos, não será devido qualquer pagamento ao empregado, a título de horas normais ou extras, 
esta cláusula visa abrir horizontes profissionais dos empregados e o aprimoramento técnico de cada um, 
com melhores perspectivas pessoais e profissionais. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - DA CONFERÊNCIA DE CARGA E DESCARGA: Fica assegurado o 
direito ao empregado pertencente a categoria profissional, de acompanhar a conferencia das cargas sobre 
suas responsabilidades, na saída e retorno, para fins de verificação de ocorrências, tais como avarias, falta 
de produtos e outros, sendo certo que, se este não se utilizar destas garantias, seja na saída ou retorno do 
veículo, implicará na presunção da verdade contida no relatório da chefia, para fins de efetivação de 
desconto pela empresa, no salário do empregado. 



  

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PELOS EMPREGADOS: As 
empresas abrangidas por este instrumento normativo de trabalho descontarão dos empregados abrangidos 
por esta CCT/2021/2023, o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) no mês de julho de 2021, cujo valor 
descontado do empregado será depositado na conta do Serviprofaro agência 0632. OP. 003. c/c 2008–8, 
Caixa Econômica Federal, até o decimo dia do desconto, conforme autorização dada pela assembleia geral 
ordinária do Serviprofaro realizada dia 03.03.2019 

PARÁGRAFO ÚNICO: Fica garantido aos empregados não sindicalizado o direito de opor ao desconto, 
devendo o empregado do município de Porto Velho se dirigir a sede, sendo que os empregados dos demais 
municípios do Estado de Rondônia poderão enviar correspondência, por meio eletrônico, para o sindicato 
laboral, através do e-mail serviprofaro@terra.com.br, protocolando a oposição ao desconto por escrito, 
devendo também comunicar a empresa que não proceda o referido desconto.   

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - DA JORNADA DE TRABALHO: A jornada semanal de trabalho dos 
empregados abrangidos por este instrumento normativo de trabalho, será de 44 (quarenta e quatro) hora 
semanal. 

  

PARAGRAFO ÚNICO: Se assim a empresa desejar alterar a jornada semanal de trabalho, a mesma 
poderá fazer desde que não ultrapasse as quarentas e quatro horas semanais. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA SETIMA - TRABALHO NOS DIAS FERIADOS: Fica facultado o trabalho nos 
feriados, na forma do Decreto 99.647 de 20.08.1990, a Lei nº. 605/49, Art. 611, parágrafo 1º e Art. 612 da 
Consolidação das Leis do Trabalho, o Artigo 6º da Lei 10.101 de 19.12.2000, alterada pela Lei 11.603 de 06 
de dezembro de 2007, que acrescentou o artigo 6º, autorizando o trabalho nos dias de feriado. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - MARCAÇÃO DE PONTO INTRAJORNADA: Fica facultada as 
empresas a dispensa da marcação de ponto nos intervalos para alimentação e descanso de seus 
empregados bastando a respectiva menção genérica competente, conforme art. 13, da portaria nº 3.623 de 
13 de novembro de 1991, do Ministério do Trabalho e Emprego. 

  

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EXTINÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO: Fica acordado entre as 
partes que o contrato do empregado abrangido por este instrumento normativo de trabalho, terá direito a 
solicitar a sua rescisão do contrato de trabalho com base na Lei nº 13.467/2017, em seu Art. nº 484, exceto 
quando se tratar de justa causa transitada e julgada. 

  

  

Porto Velho, 12 de julho de 2021 

  

  

ANTÔNIO DE OLIVEIRA 



Presidente 

Sindicato dos Empregados Vendedores Viajantes do Comércio do Estado de Rondônia 

SERVIPROFARO 

  

  

  

  

CLAUDIO NORIO HIKAGUE 

Presidente 

Sindicato dos Distribuidores de Bebidas do Estado de Rondônia 

      SIDIBER/RO 

  

 

 

 

ANTONIO DE OLIVEIRA 

PRESIDENTE 

SINDICATO DOS EMPREGADOS VENDEDORES VIAJANTES DO COMERCIO DO ESTADO DE 

RONDONIA 

 

 

 

CLAUDIO NORIO HIKAGUE 

PRESIDENTE 

SIND DOS DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS DO EST DE RONDONIA 
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    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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