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Recife/PE, quinta-feira, 16 de Julho de 2020 
 
Ofício nº:     31/2020 
 
Ao  
 
GRANDE RECIFE CONSÓRCIO 
At.: Senhor Presidente, Erivaldo Coutinho 
 
A  
 
SEDUH 
At.: Marcelo Bruto 
  

 
 
Assunto: Fim da vigência da Convenção Coletiva dos Rodoviários do Grande Recife – Proibição 
da Dupla Função dos motoristas do transporte urbano e cumprimento do Artigo 167, XLV, do 
Regulamento do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros – STPP/RMR  
 
 
ALDO LIMA DA SILVA, Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Recife e RMR (STTREPE) 
e Membro do Conselho Superior de Transporte Metropolitano – CSTM, vem pelo presente expor 
e requerer o que se segue:  
 
1. Considerando que, segundo o Artigo 167, XLV, do Regulamento do Sistema de Transportes 
Públicos de Passageiros – STPP/RMR, a operação de linhas sem cobrador deve ser 
expressamente autorizada pelo CTM; 
 
2. Considerando que, em reunião no início do ano com o Secretário de Desenvolvimento Social, 
Criança e Juventude, Sileno Guedes, com o Presidente do Conselho Superior de Transporte 
Metropolitano – CSTM, Marcelo Bruto e outras pessoas ligadas ao Governo do Estado e ao 
Consórcio, quando questionados acerca da dupla função dos motoristas, responderam que o CTM 
concede a permissão devido à Cláusula 25ª da CCT dos Rodoviários, que prevê a dupla 
função; 
 
3. Considerando que, em 03.03.2020, as Empresas foram Notificadas Extrajudicialmente pelo 
STTREPE acerca da Revogação da Cláusula 25ª, conforme Artigo 611-B, XVII, CLT, vez que, no 
dia 19.02.2020, os trabalhadores reunidos em assembleias votaram contra a manutenção 
da referida Cláusula; 
 
4. Considerando que a Convenção Coletiva de Trabalho perdeu sua vigência em 30.06.2020; 
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5. Considerando que não houve Acordo para prorrogação da CCT, conforme comunicado pelo 
Sindicato à URBANA no dia 29/06/2020. (doc. Anexo) 
 
6. Considerando que o TRT da 6ª Região concedeu a prorrogação da data-base da categoria por 
mais 30 dias (doc. Anexo) e que neste interregno a categoria reunida em assembleia geral aprovou 
pauta de reivindicações para a celebração de Nova Convenção Coletiva de Trabalho para o 
período de 01/07/2020 a 30/06/2021. 
 
7. Considerando, então, que a pauta de reivindicação de categoria visa adotar novos parâmetros 
no que se refere às relações trabalhistas que deverão ser consideradas na Licitação para as novas 
concessões e permissões, prevista para o início de 2021, de modo a garantir condições dignas 
para os trabalhadores do sistema de transporte e também para os usuários; 
 
8. Considerando que, até o presente momento, a URBANA não respondeu às solicitações 
encaminhadas pela Entidade Sindical Obreira para início das negociações da Convenção Coletiva 
de Trabalho 2020/2021; 
 
9. Considerando que as Empresas Concessionárias e Permissionárias continuam a obrigar os 
motoristas a laborarem em dupla função e a retirar os cobradores de diversas linhas, sem que isso 
esteja amparado em norma coletiva; 
 
10. Considerando que, diante do relaxamento das medidas de isolamento social e, portanto da 
necessidade de intensificação das medidas de segurança para impedir um novo aumento de 
disseminação do coronavírus, existe total incompatibilidade entre a manutenção dos motoristas 
em dupla função e a adoção das medidas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde 
(OMS) e pelo Ministério Público do Trabalho, vez que é impossível manter distância mínima 
de 01 metro para cobrar a passagem e devolver troco, bem como de efetuar a higienização 
das mãos a cada troco. 
 
11. Considerando que, neste contexto, o motorista que opera com dupla função é um importante 
vetor de disseminação do vírus, colocando em risco a si e a todos os passageiros.  
 
12. Considerando ainda que a dupla função: 
 
a) além de implicar em sérios riscos para a segurança tanto dos trabalhadores quanto dos 
passageiros e demais pessoas no trânsito, ameaça o emprego de centenas de cobradores; 
  
b) é danosa à saúde e à segurança dos trabalhadores; 
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13.   Considerando que cabe ao Governo do Estado e ao Consórcio Grande Recife garantir a 
observância dos Regulamentos de Transportes bem como zelar pela vida e segurança de 
trabalhadores e passageiros; 
 
14. O STTREPE requer que este Consórcio exerça as suas prerrogativas previstas no Artigo 167, 
XLV, do Regulamento do Sistema de Transportes Públicos de Passageiros – STPP/RMR para 
que sejam revogadas as autorizações para que os ônibus urbanos continuem a circular sem 
cobradores, proibindo a operação de linhas com dupla função de motoristas. 
 
 
Atenciosamente 
 
 

ALDO LIMA DA SILVA 
Presidente do STTREPE 

Membro do Conselho Superior de Transporte Metropolitano - CSTM 
 
 

 

 

 

 


