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Santos - SINDISAN

São Caetano do Sul - SETRANS/ABC

São Paulo - SETCESP

Sorocaba - SETCARSO

São José dos Campos - SINDIVAPA

Campinas - SINDICAMP

Piracicaba - SINDETRAP

Bauru - SINDBRU

Araraquara - SETCAR

Porto Ferreira - SINDECAR

Birigui - SETCATA

Presidente Prudente - SETCAPP

São José do Rio Preto - SETCARP

Ribeirão Preto - SINDETRANS

Unidos para o desenvolvimento 
do Estado de São Paulo e do Brasil
Na estrada do crescimento, a FETCESP une os 15 Sindicatos 

das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas do 

Estado de São Paulo em busca do desenvolvimento 

econômico regional, estadual e nacional.

www.fetcesp.com.br
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A deficiência na malha rodoviário brasileira 
continua sendo um dos grandes gargalos da 
nossa economia. Por isso, recebemos com 
certo otimismo o Programa de Investimentos 
em Logística do Governo Federal, lançando 
recentemente. Diferente de outros planos, 
este cria a Empresa de Planejamento e 
Logística (EPL) para fazer a gestão dos 
projetos. E o setor público precisa de um 
mecanismo eficiente para gerenciar os 
negócios na infraestrutura de transporte 
e logística.
A possibilidade de projetos desenvolvidos 
através das parcerias público privado (PPP) 
deverá aumentar os recursos financeiros 
para as obras essenciais à infraestrutura 
de transportes. Agora, um bom modelo de 
concessão das rodovias deve ter valores de 
outorgas para definir as menores tarifas do 
pedágio. Assim a ampliação e manutenção 

da rodovia ficariam planejadas durante  
o prazo da concessão. 
Para os projetos nas rodovias é imprescindível, 
ainda, incluir nos editais a construção de 
locais com estrutura adequada para a parada 
e descanso de nossos motoristas. E neste 
sentido já estamos trabalhando visando 
aumentar as condições para o setor atender 
todas as regras da Lei 12.619/2012  que 
regulamenta a profissão de motoristas. 
Esperamos que os processos tenham 
agilidade e as obras nas rodovias sejam 
concluídas com rapidez e qualidade. 
Precisamos de melhores condições da 
malha rodoviária para que o sistema logístico 
ganhe produtividade e competitividade neste 
mercado globalizado. 
A nossa expectativa é que o novo programa 
faça mais do que duplicar as rodovias. 
Precisamos de um planejamento bem 

maior, com a construção de novas estradas 
e modernização dos modais de transporte.
Afinal, a gestão na infraestrutura de 
transporte precisa de um planejamento de 
futuro do País, ou seja, um programa amplo 
que contemple investimentos para atender 
as futuras demandas da economia brasileira. 

Flávio Benatti, presidente da FETCESP
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Entidades filiadas a FETCESP

Expediente

Gestão da infraestrutura de transporte precisa planejar 
o futuro
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Três turmas do Programa Via Rápida Emprego, do governo 
do estado de São Paulo, receberam certificados no Sest 
Senat Parque Novo Mundo, no último dia 19 de setembro.  
Os formandos participaram dos cursos de Assistente Administrativo 
em Transporte, Logística Básica e Operação de Carga com 
Habilitação em Operador de Empilhadeira.
No programa Jovem Aprendiz os concluintes participaram do 
curso de Formação Básica em Serviços Administrativos. Desta 
turma 50% dos aprendizes foram contratados pela empresa Vip 
Transportes. A entrega dos certificados aconteceu no último dia 
1º de outubro, no auditório da Unidade.

No período de 18 a 25 de setembro a Unidade Parque Novo Mundo realizou a 
Semana de Educação no Trânsito, com importantes ações. A palestra Preserve 
a Vida, com a presença de 150 pessoas, abriu as atividades. Na ocasião foram 
distribuídas camisetas alusivas ao tema e outros brindes. Na semana também a 
Unidade se mobilizou para realizar uma blitz educativa e chamar a atenção dos 
motoristas. Agora, um torneio de futsal entre os alunos do Programa Jovem Aprendiz 
promoveu a integração do grupo. 

Unidade Parque Novo Mundo | SEST SENAT

Unidade promove formatura dos Programas Via Rápida e 
Jovem Aprendiz

Ações da Unidade marcam Semana 
de Educação no Trânsito

• Motorista Batedor (40h): De 5 a 9/11, 
das 7h às 17h; de 26 a 30/11, das 7h 
às 17h.
• Curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Motorista de Táxi (32h): 
de 6 a 9/11, das 8h às 17h; de 17 a 25/11 
(sábado e domingo), das 8h às 17h; de 21 
a 30/11, das 18h às 22h; de 27 a 30/11, 
das 8h às 17h. 
• Operador de Empilhadeira (24h): De 17 a 
25/11 (sábado e domingo), das 8h às 17h. 
Reciclagem de Operador de Empilhadeira 
(12h): de 21 a 23/11, das 18h às 22h.
• Arrumação de Cargas (16h): de 10 a 
11/11 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Conferência de Cargas (16h): dias 24 e 
25/11 (sábado e domingo), das 8h às 17h.
• Olho Vivo na Estrada (6h): Consultar.

CURSOS ESPECIALIzADOS PARA 
MOTORISTAS
• Especializado motofretista (30h): 5 a 

09/11 das 18 às 22h50 e 11/11 das 
7h às 11h50; de 5 a 9/11, das 18 às 
22h50 e 11/11, das 12h50 às 17h20; 
de 5 a 7/11, das 7h às 17h20; de 5 a 
12/11, das 7h às 11h50; de 5 a 12/11, 
das 12h50 às 17h20; de8 a 12/11, das 
7h às 17h20; dias 10 e 11/11, das 7h às 
17h20, e 17/11, das 18h às 22h50; dias 
10 e 11/11, das 7h às 17h20, e 18/11, 
das 18h às 22h50; de 13 a 16/11, das 
7h às 17h20; de 21 a 28/11, das 18h às 
22h50; de 21 a 23/11, das 7h às 17h20; 
de 21 a 28/11, das 7h às 11h50; de 21 
a 28/11, das 12h50 às 17h20; de 26 a 
30/11, das 17h às 22h40;
•Atualização Mopp (16h): De 6 a 9/11, das 
18h20 às 22h; dias 17 e 18/11 (sábado e 
domingo), das 8h às 16h20;  29 e 30/11 
(quinta a sexta-feiras), das 8h às 16h20.
• Atualização Emergência (16h): Dias 
24 e 25/11 (sábado e domingo), das 8h 
às 16h20.

•Atualização Coletivo (16h): dias 9, 12, 
13 e 14/11, das 18h20 às 22h; dias 24 
e 25/11 (sábado e domingo),  das 8h 
às 16h20.
• Atualização Escolar (16h): De 27 a 
30/11, das 18h20 às 22h.
• Transporte de Produtos Perigosos –
Mopp (50h): De 10 a 25/11 (sábado e 
domingo), das 8h às 17h30; de 21 a 
28/11, das 8h às 17h30.
• Transporte Coletivo de Passageiros 
(50h): De 10 a 25/11 (sábado e domingo), 
das 8h às 17h30; de 23 a 30/11, das 8h 
às 17h30.
• Transporte de Emergência (50h): De 
10 a 25/11 (sábado e domingo), das 8h 
às 17h30.
• Transporte de Escolares (50h); De 10 
a 25/11 (sábado e domingo), das 8h às 
17h30.
• Condução Segura e Econômica (16h): 
In company – consultar.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | NOvEMbRO DE 2012

Informações e inscrições: telefone (11) 2207-8840; e-mail cursosnovomundo@sestsenat.org.br
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Turma do programa Jovem Aprendiz recebe certificado

Palestra abre atividades da Semana de 
Educação no Trânsito
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O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
e Logísticas de Araçatuba e Região (Setcata), Sérgio Rubens 
Figueroa Belmonte, traz a esta edição da revista FETCESP em 
Destaque seu quinhão de participação na construção da história 
da Federação Paulista, com seus projetos que colaboraram para 
os avanços na região. A gama de serviços oferecidos pelo Setcata 
aos transportadores passa por áreas de capacitação, palestras, 
treinamentos, assistência jurídica e tantas outras.
Figueroa destaca os efeitos positivos da parceria do Sest Senat 
e da própria Federação, que contribui para aproximar seus 
associados e não associados, para a troca de informações e 
soluções. “Outras parcerias foram firmadas com o Serviço de 
Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae), a Associação 
Comercial e Industrial de Birigui e Sindicatos da Indústria e dos 
Contadores para que pequenos empresários e associados se 
beneficiem de atividades promovidas por estas instituições”, 
informa. 
Para o início de 2013, uma das preocupações da diretoria do 
Setcata é a construção da nova sede, ampla e moderna, cujas 
instalações atenderão melhor os associados. 
O presidente do Sindicato enfatiza que o setor tem muitos 
desafios na sua região, sendo um deles a falta de infraestrutura 
nas estradas. “Mesmo estando num grande corredor que é 
a Rodovia Marechal Rondon (SP 300) convivemos com uma 
carência de postos de paradas com estrutura para dar suportes 
aos motoristas de caminhões”, informa. 
Outro ponto que Figueroa destaca envolve a demanda na 
contratação de funcionários e a falta de pessoal qualificado, 
especialmente nas funções de motoristas, ajudantes e auxiliares 
de escritório. 
O presidente do Setcata reconhece que o setor tem dado passos 
importantes no combate ao roubo de cargas, mas continua sendo 
um grave problema. “Tivemos a aprovação de projeto lei, criação 
de delegacias especializadas no roubo de carga, mas, o índice 
ainda é consideravelmente alto. Necessitamos de mais ações 
públicas para reverter o atual quadro”, avalia. 
“No tocante ao TRC o Brasil é um país com a maior carga 
tributária, precisávamos de políticas que revertessem esse 
cenário, para que os meios de produção fossem revigorados, 
incentivados. Precisamos de mais agilidade para um Brasil de 
cara nova, sem termos que transportar esse fardo pesado”, 
comenta o presidente do Setcata.
Novas conquistas ganham espaço, na avaliação de Figueroa. 
“Estamos passando por um momento de transformação. O tão 
esperado fim da carta-frete, que onerava nossos motoristas, e 
que hoje ao receber o seu pagamento, seja através do depósito 
bancário ou cartão, tem a autonomia no abastecimento do 
combustível no posto de sua preferência e foi reintegrado 
ao cenário econômico-financeiro com comprovação de uma 

renda mensal. Com isso, poderá adquirir seu veículo novo, 
usando créditos e benefícios através do Banco Nacional de 
Desenvolvimento e Social (BNDS)” observa.
Outra conquista, aponta Figueroa, foi a regulamentação da 
profissão dos motoristas através da lei 12.619/2012. “Essa 
lei veio como um divisor de águas. Hoje o motorista tem seus 
direitos assegurados, com descanso de 11 horas a cada 24 
horas trabalhadas, o que nos remete a mais segurança e menos 
riscos de acidente”, comenta. 
Quanto ao futuro, Figueroa é enfático. “Temos que nos preparar, 
o Brasil é, sem dúvida, uma nação promissora, e o transporte 
não pode parar”, afirma.

Perfil 
Sérgio Rubens Figueroa Belmonte é sócio–diretor da Rodocerto 
Transportes desde 1970, expandindo seus negócios com as 
filiais em São Paulo, Lins, Três Lagoas e Ribeirão Preto. Um dos 
fundadores da entidade Sindical e está à frente do Sindicato das 
Empresas de Transporte de Cargas e Logísticas de Araçatuba 
e Região (Setcata), desde 1996. •

FETCESP em Destaque | Liderança do Setor

Transporte rodoviário de cargas passa por momento 
de transformação
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Sérgio Rubens Figueroa Belmonte, presidente do Setcata  
(Sindicato de Araçatuba)
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Transportadora Americana 
A Transportadora Americana (TA), está 
entre as empresas que mais cresceram no 
Brasil nos últimos três anos. A empresa 
ocupa hoje a 222ª posição no ranking de 
uma pesquisa realizada pela consultoria 
Deloitte em parceria com a Revista 
Exame PME, divulgada no último dia 13 
de setembro. A avaliação da pesquisa foi 
através de um questionário, no qual 336 
empresas deveriam obedecer aos critérios 
estabelecidos. No entanto, somente 250 
foram escolhidas para compor a lista. 
A pesquisa ainda revela que 61% das 
empresas que cresceram nos últimos 
três anos são da região sudeste e 10,5% 
pertencem ao setor de prestação de 
serviços. Para o diretor Celso Luchiari, 
fazer parte desse ranking, junto a empresas 
de diversos setores, é motivo de orgulho 
para a TA, uma empresa com 100% do 
capital nacional. “Investimos nos últimos 
anos em infraestrutura, tecnologia e 
pessoas, buscando maior competitividade 
e expansão dos negócios”, completa.

Jamef 
A Jamef Encomendas Urgentes implanta o 
módulo de transporte e o de atendimento 
em seu ERP (Sistema de Gestão Integrado). 
Atualmente estes módulos estão em outra 
plataforma e, com a conclusão do projeto 
de integração a Jamef terá toda a solução 
em uma base única com informações 
padronizadas entre os diversos setores 
da empresa, permitindo que as transações 
rotineiras sejam visualizadas por qualquer 
unidade Jamef em tempo real. O novo 
sistema dispensa atualizações diárias entre 
as bases de dados das filiais e a matriz, 
resultando em menos processos internos e  
consequentemente  garantia de qualidade 
de serviço prestado ao cliente. Dessa 
forma, a Jamef está preparada para um 
aumento significativo na demanda de seus 
serviços, principalmente devido a expansão 
de sua área de atuação para o Nordeste. 

Expresso Mirassol 
Depois de ampliar sua filial na Baixada 
Santista, em Cubatão, a empresa Expresso 
Mirassol aumenta suas operações. 
“Recentemente, conquistamos algumas 
importantes contas em operações 

portuárias, no transporte de contêineres 
e de cargas soltas, como, por exemplo, 
o contrato de 100% da movimentação 
de cargas para a Embraer, nos fluxos 
de importação e exportação de partes e 
peças que alimentam diretamente a linha 
de produção das plantas de São José 
dos Campos, Botucatu e Gavião Peixoto", 
comenta Luiz Carlos de Faria Jr., gestor 
Comercial Corporativo e Key Account da 
Mirassol para as operações da Embraer. 
Segundo Luiz Faria, o Expresso Mirassol 
também conquistou recentemente outro 
contrato para atendimento de 100% das 
cargas também da Embraer, oriundas dos 
aeroportos de Guarulhos e de Viracopos, 
em Campinas. Neste contrato, a Mirassol 
atende às liberações de processos DI  
e também as remoções em DTA. 

ID Logistics
O Grupo ID Logistics teve um crescimento 
de 35,6% fora da França. Países como 
Brasil, China e Polônia têm contribuição 
expressiva nesses  resultados globais,  
o que faz com que a empresa comemore 
um crescimento de 50% no volume de 
negócios, comparando o primeiro semestre 
de 2012 com o mesmo período de 2011.  
O volume mundial de negócios consolidado 
do Grupo ID Logistics foi de 268 milhões de 
euros no primeiro semestre, um aumento 
de 26,5% em relação ao mesmo período 
de 2011.O forte aumento registrado 
pelo grupo se deve principalmente ao 
crescimento orgânico de 21,1%. Em um 
ambiente econômico difícil na Europa, 
esse desempenho reflete os acertos 
de um modelo de negócio que combina 
a manutenção de contratos de longo 
prazo, uma política agressiva de vendas 
e a crescente presença da operadora em 
mercados emergentes, como o Brasil,  
a China e a Polônia.

Ímola Transportes
A Ímola Transportes está comemorando 
25 anos de atuação no mercado e ainda 
mantém sua maior especialização em 
referência na distribuição de produtos 
farmacêuticos, assemelhados e de alto 
valor agregado. A empresa desde sua 
aquisição pelo Grupo Sigla em 2010, realiza 
investimentos em suas instalações físicas, 

tecnologia da informação e qualificação 
do pessoal, para seguir registrando um 
expressivo crescimento sustentado. Com 
filiais localizadas nas cidades de São 
Paulo, Bauru, Ribeirão Preto, São José 
do Rio Preto, São José dos Campos, 
Goiânia, Brasília e Vitória a organização 
pretende seguir sendo uma das grandes 
referências no mercado que atua. Com 
500 funcionários, 8 unidades próprias, 
uma frota composta em sua maioria por 
veículos próprios, muitos deles isotérmicos 
e refrigerados (2º a 8º), a empresa está 
preparada para a alta demanda deste final 
de ano e um crescimento projetado para 
o próximo ano, de 50%. 

Veloce Logística
A empresa reduziu em quase 19% a 
intensidade de poluentes lançados na 
atmosfera em suas operações em 2011, 
segundo o Registro Público de Emissões do 
Programa Brasileiro GHG Protocol. Embora 
o volume transportado e a quilometragem 
percorrida pela empresa tenham 
aumentado 32,7% entre 2010 e 2011, 
suas emissões de gás carbônico cresceram 
apenas 8%, de 52,5 mil toneladas para 
56,5 mil toneladas. “Estamos mostrando 
que é possível transportar mais poluindo 
menos”, diz Paulo Roberto Guedes, 
diretor-presidente da Veloce. O anúncio 
anual do Registro Público de Emissões 
do Programa Brasileiro GHG Protocol 
aconteceu no último dia 4 de setembro, 
no Rio de Janeiro/RJ. Um grupo de 93 
empresas brasileiras registrou neste ano 
os inventários de suas emissões de 2011, 
sendo apenas três de logística, entre elas 
a Veloce. 
O GHG Protocol é a metodologia mais 
utilizada internacionalmente para medir 
emissões de gases de efeito estufa. Entre 
os fatores que contribuíram para a melhoria 
no índice de sustentabilidade da Veloce 
estão: a ampliação de novas carretas, de 
14,6 metros de comprimento para 15,4 
metros, aumentando o volume transportado 
por quilômetro rodado; e a redução da idade 
média da frota de caminhões de operações 
nacionais, de 11,3 anos em 2010 para 9,1 
anos em 2011 (e já em 8,3 anos em 2012) 
e de 3,8 anos para 3,2 anos no transporte 
internacional, entre 2010 e 2011. •

FETCESP em Destaque | Empresas
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Projeto do Museu do Transporte é lançado em São Paulo
A Fundação Memória do Transporte (Fumtran), ligada ao sistema 
Confederação Nacional do Transporte (CNT), apresentou o projeto 
do Museu Brasileiro do Transporte em São Paulo/SP, no último 
dia 18 de setembro. A proposta do museu é de ser um espaço 
que traduza a complexidade e a riqueza do transporte. “Será um 
lugar dedicado ao conhecimento e à interatividade, que conte 
uma história, em sua essência e singularidade, emocionando e 
conquistando cada visitante; despertando a curiosidade, semeando 
o conhecimento, inspirando a transformação”, explica Elza  
Lúcia Panzan, presidente da Fumtran e responsável pela gestão 
do projeto. O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, elogiou o 
trabalho de Elza Lucia para viabilizar o lançamento do projeto. 
“Todos os modais terão as suas histórias  contadas através 
deste projeto arquitetônico moderno e interativo do Museu”, 
destacou Benatti.
O Museu Brasileiro do transporte será construído às margens 
da Rodovia Dom Pedro I, em Campinas (SP), atenderá a região, 
São Paulo e demais Estados. Sua localização é privilegiada, 
pois está próxima de grandes rodovias, aeroportos e centros 
regionais do Estado. 
A expectativa é que as obras tenham início no segundo semestre 
de 2013 e a sua conclusão no final de 2014. O custo total do 
Museu está estimado em R$ 90 milhões. “O cronograma de 
execução do projeto dependerá do retorno da nossa busca por 
recursos financeiros junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), Lei Rouanet e empresas e 
instituições diversas”, ressaltou Elza Lucia. 
Mais que um sonho, uma missão. O Museu é um projeto 
antigo, pensado há muitos anos pelo visionário Adalberto 
Panzan, empresário do setor, profundo conhecedor das suas 
características e das peculiaridades culturais do Brasil, bem como 
do cenário socioeconômico do país. Ao lado do marido executivo, 
Elza Lúcia Panzan foi sempre uma companheira presente e 
extremamente ativa, herdando a paixão pelo transporte nacional 
e a garra em lutar por sua melhoria a cada dia. 

Conceito arquitetônico
Ao escritório Athié/Wohnrath coube a missão de desenvolver o 
conceito arquitetônico do novo museu. A proposta é uma obra 
que traduza toda a realidade do setor de transportes no Brasil 
em um terreno urbano, e ainda transformar parte desse espaço 
em um centro de convenções contemporâneo, flexível, voltado à 
comunidade e ao mercado e, consequentemente, ancorado em 
bases sustentáveis, de forma a tornar-se rentável. Aço, concreto 
e vidro conferem ao projeto elegância, força e transparência. 
O museu Brasileiro do Transporte será um espaço  inteligente, 
moderno, democrático. O conceito arquitetônico pensou em 
como levar o visitante a transcender essa experiência. Como 
proporcionar a cada pessoa a oportunidade de “viajar” pelo 
museu. Espaços que se comunicam e interligam-se, alturas e 
corredores longelíneos, estímulos sensoriais. Cada detalhe foi 

pensado e desenhado de forma a transportar cada visitante a uma 
experiência inesquecível. Ao se entrar no museu, o passeio não é 
linear. Ele poderá ser pensado e organizado de diferentes formas, 
com diferentes roteiros. Aproximar o visitante ao universo do 
transporte por meio de espaços que permitam maior integração. 
Para tanto, o escritório Athié/Wohnrath concebeu o museu em 
uma base de circulação vertical que interliga duas grandes caixas 
de vidros e salas de exposições que lembram os conhecidos 
contêineres coloridos. Em alturas desiguais, esses contêineres 
criam a impressão de um ambiente suspenso. Um conjunto que 
representará os elementos – Água, Terra e Ar, abrigando todos os 
modais do transporte – terrestre,  aéreo, ferroviário e aquaviário.
Inclusive o projeto do Museu foi um dos premiados, na Categoria 
Obras Públicas – Cultural, do IX Grande Prêmio de Arquitetura 
Corporativa, promovido pela Flex Eventos. 

Conceito museológico 
Extraordinariamente grande e complexo. Assim é o universo dos 
transportes no Brasil. A base para o desenvolvimento de um 
conceito de museologia é a pesquisa. A partir dela se aprofunda 
o olhar em aspectos históricos, sociais, culturais, estruturais e 
econômicos. O desafio dessa etapa ficou para a arte3. O conceito 
museológico do Museu Brasileiro do Transporte considera um 
universo multimodal e as grandes transformações que o país 
viveu ao longo das últimas décadas, tendo no transporte um ator 
expressivo da mudança, representado no museu em todos os 
modais – rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo. À frente do 
conceito museológico, três fortes talentos desta área do país.  
Os profissionais da arte3, Pedro Mendes da Rocha, responsável 
pela cenografia -, e curadoria de Ana Helena Curti.  Pedro 
Mendes da Rocha é arquiteto, autor dos projetos arquitetônicos do 
Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, entre outros. Ana  
Helena Curti tem mais de 20 anos de experiência em assessoria 
e produção na área de marketing cultural. O conteúdo do Museu 
do Transporte no Brasil leva a assinatura do renomado professor 
Fabio Magalhães, museólogo e ex-curador-chefe do Museu de 
Arte de São Paulo (MASP). Magalhães integra os conselhos da 
Fundação Padre Anchieta, da Fundação Bienal de São Paulo.•

Foto Divulgação

Projeto arquitetônico do Museu Brasileiro do Transporte 
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FETCESP comemora o Dia do Transportador 
e faz homenagens
A tradicional festa da FETCESP para comemorar o Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas e entregar a Medalha 
Mérito do TRC Paulista Adalberto Panzan, reuniu liderança e empresários do setor, políticos e representantes de fornecedores de 
produtos e equipamentos. Emoção e alegria marcaram a solenidade realizada em 14 de setembro, na cidade de São Paulo/SP. 
O presidente da FETCESP, Flávio Benatti, destacou que o setor passa por um processo de mudanças, com sua organização 
iniciada em 2007 com a publicação da Lei 1.4423. “Hoje enfrentamos outro desafio: a aplicação da Lei 12.619 que regulamenta 
a profissão de motorista de cargas. Apesar de trazer inovações, com alterações na Consolidação das Leis do Trabalho e no 
Código de Trânsito Brasileiro, a lei sofreu um veto que envolve a infraestrutura para o descanso dos motoristas. Tal condição 
dificulta e até inviabiliza o cumprimento das novas regras em determinadas regiões do país. Por isso, estamos trabalhando 
para reverter essa situação”, observou Benatti. 
O Deputado Federal Edinho Araújo, homenageado na Categoria Político, agradeceu o recebimento da mais alta comenda da 
FETCESP. Disse que estava honrado em também ter a Medalha que outros políticos, como Mário Covas, receberam. “É algo 
muito honroso e especial em minha vida”, afirmou. Edinho Araújo falou um pouco de sua trajetória na política e ressaltou que 

Adriano Depentor, homenageado na Categoria Empresário do 
TRC (centro), com seus filhos Rafael e Gabriela

Salvador Cassano, homenageado na Categoria Líder Sindical, 
Flávio Benatti, presidente da FETCESP, e Carlos Panzan, 
presidente do Sindicamp (Campinas)

Flávio Benatti, presidente da FETCESP; deputado federal Edinho 
Araújo e sua mulher Maria Elza Mori Coelho Araujo

Marco Aurélio Guimaraes Pereira, homenageado na Categoria 
Especial, com seu sócio na Paulicon, Alcides Joaquim Bonfim, 
sócio da Paulicon
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ninguém chega a algum lugar sozinho. Por isso, agradeceu aos 
princípios recebidos pelos seus pais e o apoio dos eleitores de 
São Paulo que sempre confiaram no trabalho dele. Finalizou 
dizendo que o setor de transporte é extremamente importante 
para o país. “Isso só me incentiva a continuar a luta e o 
trabalho”, disse. 
Na Categoria Líder Sindical a homenagem foi feita para o 
presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas 
de Piracicaba e Região (Sindetrap), Salvador José Cassano. 
Bastante emocionado, Cassano, destacou que o trabalho das 
lideranças do setor tem sido intenso e gratificante. “Temos 
alcançado muitas conquistas”, disse. Ele ainda fez questão 
de agradecer o apoio de seus familiares, amigos, diretores 
do Sindetrap e presidentes de sindicatos. “Com essa medalha 
que recebi e carrego no peito, reafirmo meu compromisso em 
continuar defendendo, incondicionalmente, os interesses do 
TRC”, finalizou.
O diretor-presidente da Jamef Encomendas Urgentes, Adriano 
Depentor, recebeu a medalha na Categoria Empresário do 
TRC. Também emocionado falou do momento que soube 
desta homenagem. “Fiquei extremamente agraciado e contente 
pelo reconhecimento e comecei a perceber o tamanho da 
responsabilidade em receber essa Medalha”. Agradeceu a todos 
os companheiros da empresa pela luta diária que enfrentam 
para fazer o transporte rodoviário no Brasil, “Só faz isso quem 
ama, eu amo o transporte, eu acredito no futuro do transporte 
neste país”, destacou.
O homenageado na Categoria Especial, o advogado Marco 
Aurélio Guimarães Pereira agradeceu ao presidente da 

FETCESP, Flávio Benatti, e a todos pelo reconhecimento de 
seu trabalho. Enfatizou os riscos do setor. “Ser empresário do 
segmento é realmente um ato de loucura. Tentar resolver os 
problemas é um trabalho árduo, mas que no final recompensa”. 
Pereira ainda agradeceu o apoio de seu sócio e amigo Alcides 
Joaquim Bonfim, com quem trabalha há 27 anos, a sua amiga 
de profissão, a doutora Cristina Ferreira, e aos integrantes de 
sua equipe no Grupo Paulicon. 
Participaram deste evento o deputado federal, Vanderlei 
Macris; a deputada Estadual Célia Leão, o secretário adjunto 
da secretaria de Logística e Transporte, Moacir Rosseti; 
o presidente da Federação de Minas Gerais (Fetcemg), 
Vander Francisco Costa; a presidente da Fundação Memória 
do Transporte, Elza Lúcia Vanucci Panzan; os presidentes 
de sindicatos das empresas de transportes de cargas de 
Araraquara (Setcar), Natal Arnost Júnior; de Bauru (Sindbru), 
Munir Zugaib; Campinas (Sindicamp), Carlos Panzan; Litoral 
Paulista (Sindisan), Marcelo Marques da Rocha; São José do Rio 
Preto (Setcarp), Kagio Miura; São Paulo (Setcesp), Francisco 
Pelucio; Sorocaba (Setcarso), Dirson Segamarchi Júnior; Vale 
do Paraíba (Sindivapa) e Laércio Lourenço; o presidente da 
Associação Brasileira do Transporte de Produtos Perigosos 
(ABTLP), Paulo de Tarso Martins Gomes; e o presidente 
da Associação Brasileira das Concessionárias de Rodovias, 
Moacyr Servilha Duarte. 
A festa do Dia Nacional do Transportador Rodoviário de Cargas 
da FETCESP contou com o patrocínio da ABCR, CCR/Nova 
Dutra, Ford Caminhões, Man Latin America, Mercedes-Benz, 
Petrobras Distribuidora e Scania. 

Categoria Político
O deputado federal Edinho Araújo tem 40 anos de vida pública. Disputou 10 eleições e venceu nove. Com 27 anos tornou-se 
prefeito de Santa Fé do Sul (SP) de 1977 a 1982. Foi prefeito de São José do Rio Preto (SP) de 2001 a 2008. Foi três vezes 
deputado estadual por São Paulo e cumpre seu terceiro mandato como deputado federal. Membro titular e ex-presidente da 
Comissão de Viação e Transportes da Câmara Federal.

Categoria Líder Sindical 
Salvador José Cassano é presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas de Piracicaba e Região (Sindetrap), 
vice-presidente da FETCESP e conselheiro do Sest Senat São Paulo. Gerente comercial da Cassano Transportes, empresa 
que atua desde 1985. Nesta época passou a frequentar o Sindetrap. Posteriormente tornou-se diretor e em 2007 assumiu 
a presidência do sindicato.

Categoria Empresário do TRC
Adriano Depentor é diretor-presidente da Jamef Encomendas Urgentes, administrador de empresas, vice-presidente do Sindicato 
das Empresas de Transportes de Carga de São Paulo e Região (Setcesp) e diretor da FETCESP. Atua há 28 anos no setor 
de transporte, sendo 24 anos na Jamef. Possui experiência em administração pública e planejamento e distribuição urbana. 

Categoria Especial 
Marco Aurélio Guimarães Pereira é advogado com especialização em Administração e Medidas Cautelares. Juiz do Tribunal de 
Impostos e Taxas da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, desde 2008. Atua na área de transportes há 25 anos. 
É consultor jurídico do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do ABC (Setrans), desde 2002. •

PERFIL DOS HOMENAGEADOS
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O Mundo todo está unido na missão de reduzir o número de 
mortes causadas por acidentes de trânsito. Para chamar a atenção 
sobre a violência no trânsito, o Sest Senat realizou no período 
de 18 a 25 de setembro a Semana de Educação no Trânsito 
que teve como tema central Dirija na Velocidade Permitida.  
A Unidade Vila Jaguara desenvolveu algumas atividades como 
palestras sobre direção preventiva e a nova lei do motofretista; 
demonstrações práticas sobre tecnologia embarcada/segurança 
na carreta; apresentações práticas de técnicas de pilotagem 
segura na motocicleta; distribuição de brindes aos participantes 
e também realização de exames de acuidade visual.

A diretora da Unidade Vila Jaguara, Francisca Biagioni, destaca que as especialidades de fisioterapia e psicologia têm como objetivo 
apoiar e prevenir doenças do trabalhador do transporte e seus dependentes.
“Especialmente os motoristas que permanecem longas horas na mesma posição ao volante, são geralmente acometidos de problemas 
na coluna, situação que poderá ser tratada com a fisioterapia”, comenta Francisca. Outro aspecto a ser considerado é que os 
motoristas exercem uma profissão que dificulta a sua convivência familiar e social, implicando em prejuízos para a sua integridade. 
Tal condição pode ocasionar problemas emocionais que precisam ser tratados para evitar o seu agravamento. “Situações como estas 
podem ser tratadas com terapias semanais e os trabalhadores podem contar com o apoio do serviço de psicologia da unidade”, 
observa Francisca. Mais informações e agendamento de consultas: e-mail luz@sestsenat.org.br ; telefone. (11) 3623-1309.

Unidade vila Jaguara | SEST SENAT

Dirija na Velocidade Permitida foi tema da semana 
de trânsito

Serviços de fisioterapia e psicologia auxiliam os motoristas

• Arrumação e Conferência de Carga 
(24h): A combinar.
• Operador de Empilhadeira (24h): Final 
de semana – dias 10, 11 e 17/11.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Passageiros (50h): Final 
de semana – dias 17, 18, 24, 25/11, 1 
e 2/12; noturno – dias 26, 27, 28, 29, 
30/11, 3, 4, 5, 6, 7, 10 e 11/12.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (50h): Final de 
semana - A combinar.
• Programa Olho Vivo na Estrada - 
Abiquim (6h): A combinar. 
• Formação de Condutores de Veículo de 
Produtos Perigosos – Mopp (50h): Final 
de semana – dias 10, 11, 17, 18, 24 e 
25/11; semanal: 28, 29, 30/11, 5, 6, 7/12. 
• Reciclagem de Condutores de Veículo de 
Transporte de Escolares (16h): Semanal 
noturno - A combinar. 

• Condução Segura e Econômica (16h): 
Semanal – A combinar.
• Excelência no Atendimento ao Cliente 
(16h): A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Produtos Perigosos – Mopp (16h): Final 
de semana - dias 10 e 11/11.
• Matemática Financeira (24h): Sábados 
- A combinar.
• Capacitação Didático Pedagógica para 
Instrutores (32h): A combinar.
• Atende – Van (8h): dia 10/11.
• Capacitação para Motoristas de Táxi 
(32h): Final de semana – dias 17, 18, 
24 e 25/11.
• Formação de Manutenção de Pneus na 
Frota (16h): Semanal - a combinar
• Curso Especializado para Motofrete 
(30h): Semanal - manhã, tarde e noite; 
final de semana.
• Excel Básico (24h): A combinar.

• ANTT – Responsável Técnico (125h):  
A combinar. 
• ANTT – TAC -Transportador Autônomo 
de Cargas (84h): A combinar.
• Operador de Tacógrafo (6h):  
A combinar.
• Reciclagem de Condutores de Veículo 
de Transporte de Passageiros (16h): Final 
de semana dias 27/10 e 4/11; dias 1 e 
2/12.
• Treinamento e Orientação de Condutores 
e Auxiliares no Transporte Escolar de 
Crianças com Deficiência e Mobilidade 
Reduzida (16h): A combinar.
• Formação de Condutores de Veículo de 
Emergência (50h): A combinar.
• Introdução a Internet (16h): A combinar.
• Rotinas de Departamento Pessoal (8h): 
A combinar.
• Reciclagem do Atende – Van (8h): dia 
24/11.

PROGRAMAÇÃO DE CURSOS | NOvEMbRO DE 2012

Motoristas nas demonstrações sobre segurança na carreta 

Informações e inscrições: telefones (11) 3623-1300/ 1301/ 1302
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Novas alterações nas súmulas e orientações 
jurisprudenciais do TST

Estabilidade
A Súmula 244, que trata da estabilidade provisória da gestante, 
sofreu alteração significativa, em seu item III, que dispunha 
que a empregada gestante não tinha direito à estabilidade 
provisória quando se tratasse de admissão mediante contrato de 
experiência, haja vista que a extinção da relação de emprego, 
em face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária 
ou sem justa causa. O TST reviu esse posicionamento e alterou 
a redação do item III, da referida Súmula, para declarar que 
a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória 
prevista no art.10, inciso III, alínea “b”, do ADCT, mesmo na 
hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. 
Trata-se de mudança radical no entendimento jurisprudencial 
então vigente, até porque sempre prevaleceu o entendimento, 
inclusive na doutrina, que as estabilidades provisórias não se 
aplicam nos contratos a prazo determinado, pois as partes 
contratantes já sabem previamente as datas de início e término, 
não havendo razão jurídica plausível para que a estabilidade 
provisória viesse a modificar essa situação.
A mesma mudança de entendimento do TST motivou a 
alteração da Súmula 378 que trata da estabilidade provisória 
decorrente de acidente do trabalho, para inserir o item III 
e estabelecer que o empregado submetido a contrato de 
trabalho por tempo determinado goza da garantia provisória 
de emprego, decorrente de acidente de trabalho, prevista no 
art.118, da Lei 8.213/1991.
Outra importante alteração ocorreu no item I, da Súmula 369, 
que trata da estabilidade provisória do dirigente sindical. Antes 
dessa modificação, prevalecia na jurisprudência sumulada do 
TST o entendimento constante no art.543, par. 5º, da CLT, de 
que é indispensável a comunicação por escrito, pela entidade 
sindical, ao empregador, da candidatura do empregado a 
cargo de dirigente sindical, no prazo de 24 horas. Sem o 
atendimento desse requisito legal, caso o empregado fosse 
eleito, não seria considerado estável. A nova redação do 
item I, da referida Súmula, estabelece que é assegurada 
a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, 
ainda que a comunicação do registro da candidatura ou da 
eleição e da posse seja realizada fora do prazo legal, desde 
que a ciência ao empregador, por qualquer meio, ocorra na 
vigência do contrato de trabalho. Embora tenha sido mantido 

o entendimento de que a comunicação é necessária, a nova 
diretriz vai de encontro ao disposto no art.543, par. 5º, da 
CLT, permitindo-se a comunicação até mesmo fora do prazo 
legal de 24 horas, possibilitando que haja o reconhecimento 
da estabilidade sem a observância dos requisitos legais.

Aviso prévio
No que pertine ao aviso prévio proporcional, foi cancelada 
a OJ 84 da SDI-1, que dispunha que a proporcionalidade 
do aviso prévio, com base no tempo de serviço, depende de 
legislação regulamentadora, visto que o artigo 7º, inciso XXI, 
da CF/1988 não é auto-aplicável. Tendo em vista que a Lei 
12.506/2011 veio regulamentar o aviso prévio proporcional, 
já era de se esperar que o TST viesse a cancelar a referida 
Orientação Jurisprudencial. Todavia, a nova Súmula 441 dispõe 
que o direito ao aviso prévio proporcional ao tempo de serviço 
somente é assegurado nas rescisões de contrato de trabalho 
ocorridas a partir da publicação da Lei 12.506, de 13/10/2011. 
Embora seja pertinente a alteração, haja vista que após a sua 
publicação, foram muitas as dúvidas sobre a possível aplicação 
retroativa da Lei 12.506/2011, o que sempre entendemos, viola 
o princípio do ato jurídico perfeito, nos termos dos artigos 5º, 
inciso XXXVI, da Constituição Federal e 6º, do Decreto-Lei 
4.657, de 04/09/1942, perdeu-se uma grande oportunidade 
de se estancar controvérsias sobre outras questões atinentes 
ao aviso prévio proporcional, como, por exemplo, o direito do 
empregador exigir do empregado o cumprimento do aviso 
prévio proporcional ou se a nova lei, assim como o art.7º, 
XXI, da CF/88, teria revogado tacitamente o parágrafo 2º, 
do art.487 da CLT.

Insalubridade
Outra alteração que merece destaque foi operada na OJ 173 
da SDI-1, que trata do adicional de insalubridade a exposição 
de raios solares. O TST entendia que em razão da ausência 
de previsão legal era indevido o adicional insalubridade ao 
trabalhador em atividade a céu aberto. Agora, sufragou a 
tese de que ausente a previsão legal, indevido o adicional de 
insalubridade ao trabalhador em atividade a céu aberto por 
sujeição à radiação solar, nos termos do art.195 da CLT e 
Anexo 7 da NR 15, da Portaria 3.214/78 do MTE. Todavia, 

Por Narciso Figueirôa Junior

O Tribunal Superior do Trabalho (TST), através das Resoluções 185 e 186/2012, divulgadas no Diário Eletrônico da Justiça 
do Trabalho (DEJT) em 25, 26 e 27/9/2012, procedeu várias modificações em sua jurisprudência sumulada, dando nova 
redação a algumas súmulas e orientações jurisprudenciais e editando súmulas novas, envolvendo temas processuais e de 
direito material. Analisaremos algumas dessas matérias e que possuem repercussão direta no dia a dia e nos custos das 
empresas de transporte de cargas e logística.

FETCESP em Destaque | Artigo
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garante o direito à percepção ao adicional de insalubridade 
ao empregado que exerce atividade exposto ao calor acima 
dos limites de tolerância, inclusive em ambiente externo com 
carga solar, nas condições previstas, no Anexo 3, da NR-15, 
da Portaria 3.214/78 do MTE.

Intervalo intrajornada 
A OJ 342 da SDI-1, que tratava do intervalo intrajornada para 
repouso e alimentação, foi cancelada e convertido o item I no 
item II, da Súmula 437, para dispor que a não concessão total 
ou concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo, para 
repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais, implica 
no pagamento total do período correspondente e não apenas 
daquele suprimido, com acréscimo de, no mínimo, 50% sobre 
o valor da remuneração da hora normal de trabalho (art.71 da 
CLT), sem prejuízo do cômputo da efetiva jornada de labor para 
efeito de remuneração. Foi mantido o entendimento segundo 
o qual é inválida cláusula de acordo ou convenção coletiva de 
trabalho contemplando a supressão ou redução do intervalo 
intrajornada, porque este constitui medida de higiene, saúde e 
segurança do trabalho, garantida por norma de ordem pública 
(art.71 da CLT e art.7º, XXII, da CF/1988), não podendo ser 
objeto de negociação coletiva. Segundo o TST, possui natureza 
salarial a parcela prevista no art.71, par. 4º, da CLT, com 
redação dada pela Lei 8.923/1994, quando não concedido 
ou reduzido pelo empregador o intervalo mínimo intrajornada 
para repouso e alimentação, repercutindo, assim, no cálculo 
de outras parcelas salariais. Ultrapassada habitualmente a 
jornada de seis horas de trabalho, entende-se ser devido o 
gozo do intervalo intrajornada mínimo de uma hora, obrigando o 
empregador a remunerar o período para descanso e alimentação 
não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional, 
nos termos do art.71, “caput” e par. 4º, da CLT.

Sobreaviso
Uma das alterações mais sensíveis foi implementada na 
Súmula 428, que trata do sobreaviso. O entendimento anterior 
prevalecente era de que o uso de aparelho de intercomunicação, 
a exemplo do BIP, “pager” ou aparelho celular, pelo empregado, 
por si só, não caracterizava o regime de sobreaviso, uma vez que 
o empregado não permanece em sua residência aguardando, a 
qualquer momento, convocação para o serviço. Embora o TST 
continue entendendo que o uso de instrumentos telemáticos 
ou informatizados fornecidos pela empresa ao empregado, 
por si só, não caracteriza regime de sobreaviso, admite que 
esse ocorrerá quando o empregado, à distância e submetido 
a controle patronal pelos referidos instrumentos, permanecer 
em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer 
momento o chamado para o serviço durante o período de 
descanso. Já era esperado que o TST viesse alterar a Súmula 
428, conforme já havíamos alertado quando comentamos a 
Lei 12.551/2011, haja vista que a nova redação do artigo 
6º, da CLT, trazida pela referida lei, eliminou a distinção 
entre o trabalho presencial, realizado no estabelecimento 

do empregador, e o trabalho a distância, através de meios 
eletrônicos e telemáticos. A partir da alteração da Súmula 
428 é necessário que as empresas tomem muita cautela ao 
fornecerem equipamentos telemáticos ou informatizados de 
comunicação aos seus empregados, deixando claro o objetivo 
e o período em que os mesmos serão utilizados. Em havendo 
situações de uso fora do horário de trabalho em períodos de 
descanso e em regime de plantões, deverá ser observado o 
disposto no artigo 244, par.2º, da CLT, com o pagamento do 
adicional de 1/3 do salário hora normal. 

Trabalho a tempo parcial
A Súmula 431 foi revisada para deixar claro que o empregado 
sujeito ao regime de tempo parcial (art.58, “caput”, da CLT), 
quando sujeito a 40 horas semanais de trabalho, aplica-se o 
divisor de 200 para o cálculo do valor do salário hora.

Narciso Figueirôa Junior, assessor jurídico da FETCESP
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Ultratividade
A Súmula 277 do TST que trata da ultratividade das 
cláusulas normativas dos acordos ou convenções coletivas 
foi alterada para determinar que as condições e benefícios 
nela contidos integram os contratos individuais de trabalho 
e somente poderão ser modificadas ou suprimidas mediante 
negociação coletiva de trabalho. Trata-se de alteração 
relevante em sentido completamente oposto ao entendimento 
jurisprudencial sumulado que até então imperava naquela Corte  
Superior. Antes da referida modificação era pacífico na 
jurisprudência, com amparo em grande parte da doutrina, que 
os benefícios contidos nos acordos e convenções coletivas de 
trabalho integravam os contratos individuais de trabalho durante 
o período de vigência do instrumento e não de modo definitivo, 
salvo algumas cláusulas específicas que exigiam o implemento 
de alguma condição para a aquisição do direito ao benefício. 
De acordo com a nova diretriz sumulada os benefícios somente 
poderão ser modificados ou suprimidos, através de outra 
negociação coletiva. A alteração prejudica sobremaneira 
o processo de negociação criando foco de discussões 
desnecessárias entre as partes signatárias dos acordos ou 
convenções coletivas e protegendo em excesso os interesses 
dos trabalhadores.

Equiparação salarial
O item VI da Súmula 6, que trata da equiparação salarial,  
foi alterado para dispor que presentes os pressupostos do 
art.461 da CLT é irrelevante a circunstância de que o desnível 
salarial tenha origem em decisão judicial que beneficiou o 
paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal, de 
tese jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior ou, 
na hipótese de equiparação salarial em cadeia suscitada em 
defesa, o reclamado produzir prova do alegado fato modificativo, 
impeditivo ou extintivo do direito à equiparação salarial em 
relação ao paradigma remoto.

Novas súmulas
Foram também editadas novas súmulas. A Súmula 437,  
já examinada, trata do intervalo intrajornada para repouso e 
alimentação e aplicação do art.471 da CLT.
A Súmula 438 trata da recuperação térmica prescrevendo 
que o empregado submetido a trabalho contínuo em ambiente 
artificialmente frio, nos termos do parágrafo único do art.253 
da CLT, ainda que não labore em câmara frigorífica, tem direito 
ao intervalo previsto no “caput” do art.253 da CLT.
A Súmula 439 trata dos juros de mora e correção monetária nas 
condenações por dano moral, determinando que a atualização 
monetária é devida a partir da data da decisão de arbitramento 
ou de alteração do valor, fixando ainda que os juros incidem 
desde o ajuizamento da ação, nos termos do art.883 da CLT.
Através da Súmula 444 entende o TST que é válida, em 
caráter excepcional, a jornada de 12 horas de trabalho por 
36 de descanso, prevista em lei ou ajustada exclusivamente 
mediante acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de 

trabalho, assegurada a remuneração em dobro dos feriados 
trabalhados, prescrevendo ainda que o empregado não tem 
direito ao pagamento de adicional referente ao labor prestado 
na décima primeira e décima segunda horas.
A nova Súmula 443 trata da dispensa discriminatória de 
empregado portador de doença grave, dispondo que se presume 
discriminatória a despedida de empregado portador de vírus HIV 
ou de outra doença grave que suscite estigma ou preconceito, 
garantindo o direito à reintegração ao empregado, caso seja 
invalidado o ato de dispensa.
A Súmula 440 assegura o direito à manutenção de plano de 
saúde, ou de assistência médica, oferecido pela empresa ao 
empregado, não obstante suspenso o contrato de trabalho 
em virtude de auxílio-doença acidentário ou de aposentadoria 
por invalidez.
Embora trate de matéria processual é interessante mencionar a 
alteração da OJ 130 da SDI-2 que trata da ação civil pública e 
da competência territorial do juízo para apreciação e julgamento 
da referida ação coletiva, dependendo da natureza e da extensão 
do pedido. Nesse aspecto também houve sensível alteração 
do entendimento anterior que determinava o deslocamento da 
competência territorial para uma das Varas do Trabalho da Capital 
do Estado ou do Distrito Federal, quando extensão do dano a 
ser reparado limitava-se ao âmbito regional ou suprarregional 
ou nacional, respectivamente. 
A nova redação da referida OJ dispõe que a competência para 
a Ação Civil Pública fixa-se pela extensão do dano. Em caso 
de dano de abrangência regional, que atinge cidades sujeitas 
à jurisdição de mais de uma Vara do Trabalho, a competência 
será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda 
que vinculadas a Tribunais Regionais do Trabalho distintos. Em 
casos de dano de abrangência suprarregional ou nacional, há 
competência concorrente para a ação civil pública das varas 
do trabalho das sedes dos Tribunais Regionais do Trabalho, 
determinando ainda que estará prevento o juízo a que a primeira 
ação houver sido distribuída.
Sobreleva ressaltar que as Súmulas e Orientações Jurisprudenciais 
não tem caráter vinculante, não obrigando as instâncias judiciais 
inferiores a aplicá-las, mas são impeditivas de recurso para o 
próprio TST, cuja função precípua é uniformizar a jurisprudência 
trabalhista.
As novas alterações jurisprudenciais do TST representam 
ampliação de direitos trabalhistas com reflexos diretos nos 
custos das empresas, sendo que em alguns temas as alterações 
causarão mais discussão do que pacificação das controvérsias, 
pois remanescem celeumas sobre a interpretação de algumas 
normas legais.
Diante dessas alterações ressaltamos a importância de 
uma advocacia preventiva nas empresas para que alguns 
procedimentos sejam reavaliados de sorte a evitar-se 
elevação dos encargos trabalhistas e eventuais condenações 
 judiciais.  

Narciso Figueirôa Junior é assessor jurídico da FETCESP•
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- Quatro viaturas móveis no Estado de São Paulo

 - Aferição veicular com o aparelho opacímetro

- Selo Despoluir para os veículos aprovados   

- Orientação de técnicos especializados

- Atendimento nas empresas

- Visita com hora marcada

- Reconhecido para o Sassmaq (Sistema de Avaliação 

de Segurança, Saúde, Meio Ambiente e Qualidade).

Controle da emissão de poluentes da frota 
de veículos das empresas de transporte 
rodoviário de cargas

Mais informações em São Paulo
Telefone (11) 2632-1022 
E-mail tecnico@fetcesp.com.br

COORDENAÇÃO NACIONAL
CNT (Confederação Nacional 
do Transporte)  
SEST SENAT

DESPOLUIR NO TRC EM SP

COORDENAÇÃO: FETCESP

Sindicatos envolvidos
SINDICAMP (Campinas)

SETRANS (ABCD)
SETCARP (São José do Rio Preto) 

PARTICIPE DO
PROGRAMA AMBIENTAL DO TRANSPORTE
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> > > Acesse www.sestsenat.org.br, matricule-se 
e prepare-se para conquistar novas oportunidades no 
mercado de trabalho.

Ideais para quem está sempre em movimento

CURSOS COM ACOMPANHAMENTO
DE TUTORES ESPECIALISTAS

ACRESCENTE MAIS UMA
FORMAÇÃO AO SEU CURRÍCULO

Conceitos e Aplicações
-----------------------------------------------

Gestão de Estoques e Armazenagem
-----------------------------------------------

Custo e Nível de Serviço
-----------------------------------------------

Gestão do Transporte e da Frota

SÉRIE DE LOGÍSTICA

Gestão de Projetos
-----------------------------------------------

Gestão de Pessoas
-----------------------------------------------

Gestão para Resultados
-----------------------------------------------

Gestão de Marketing

SÉRIE DE GESTÃO

Português
-----------------------------------------------

Inglês Básico
-----------------------------------------------

Espanhol Básico

SÉRIE DE IDIOMAS

Formação de Tutores para EAD

SÉRIE DE EDUCAÇÃO

Transporte Para Todos
-----------------------------------------------

Atendimento Efi caz
-----------------------------------------------
Enfrentamento à Exploração Sexual de 

Crianças e Adolescentes
-----------------------------------------------
DST/AIDS: da Prevenção ao Tratamento

-----------------------------------------------
Noções de Meio Ambiente

SÉRIE DE CURSOS GRATUITOS


